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Laat-middeleeuwse landelijke bewoning 
achter de Gravejansdijk te Raversijde 

(stad Oostende, prov. West-Vlaanderen) 
Interimverslag 1993 

Marnix Pieters 
met een bijdrage van Frans De Buyser 

1 Inleiding 

Het in 1992 door het I.A.P. in samenwer
king met het provinciebestuur van West-Vlaan-
deren opgestarte archeologisch onderzoek naar 
het laat-middeleeuwse vissersdorp 'Walraver-
sijde' werd in 1993 verdergezet met een op
gravingscampagne van 7 maanden (1 april tot 
30 oktober)1. 

Op perceel 259 (fig. 1), gelegen langs de 
Nieuwpoortsesteenweg, in de zone waar de 
parking is aangelegd, werden nog 4 bijko
mende zoeksleuven aangelegd om het in 1992 

1 Een bijzonder woord van dank aan Prof. Dr. G. De Boe, directeur I.A.P., en aan Prof. 
Dr. F. Verhaeghe, bevoegdverklaard navorser N.F.W.O. en hoofddocent V.U.Brussel, voor 
de stimulerende steun aan het onderzoek. 
Eveneens een woord van dank aan het provinciebestuur van West-Vlaanderen, met name 
aan de heer gouverneur O. Vanneste en aan de leden van de Bestendige Deputatie, meer in 
het bijzonder aan mevr. M.-CI. Vanderstichele-Dejaeghere en aan de heer G. Defreyne, 
voor de zeer gewaardeerde steun aan het onderzoeksproject. 
De samenwerking tussen het I.A.P. en de verschillende provinciale diensten verloopt te 
Raversijde uiterst vlot. Een woord van dank hiervoor aan de heer E. Mares, bestuurs-
directeur, aan de heer L. Valcke, directeur dienst cultuur, aan de heer H. Van Severen, 
directeur dienst leefmilieu en ruimtelijke ordening, aan de heer J. Desmit, provinciale tech
nische dienst, aan de heer A. Deseyne, beheerder Memoriaal Prins Karel, aan mevr. M. 
Jacobs, dienst cultuur, aan de heer G. Gevaert, Memoriaal Prins Karel, en aan de heer P. 
Francois, dienst leefmilieu en ruimtelijke ordening. 
Verschillende personen hebben in 1993 medewerking verleend aan het onderzoek. We ver
melden speciaal de heer en mevr. E. Cools en A. Mortier, mevr. B. Tratsaert en de heer L. 
Simoen. Aan allen een woord van dank. 
Tenslotte was ook de opgraving niet mogelijk zonder de inzet van de medewerkers op het 
terrein: de heren S. Collart, S. Corveleyn, F. De Clercq, P. De Neef, K. Hagers, W. 
Hullebus en K. Laenen. 
Het tekenwerk voor deze bijdrage werd verzorgd door R. Van Schoubroek, D. Van 
Cotthem en M. Van Meenen. Het fotografisch werk is van de hand van H. Denis. 
2 Pieters 1992,251-255. 
3 De collecties werden ter beschikking gesteld door de heren B. Mares (Leffinge) en D. 
Fonteyne (Oostende), waarvoor dank. 

aldaar gestarte onderzoek af te ronden. In alle 
vier de sleuven (fig. 1: 93/RAV/1X-X1I) wer
den veenwinnningsputten aangesneden die de 
Duinkerke-II klei doorsnijden. Deze veen-
winningsputten, vermoedelijk van laat- en/of 
vroeg-postmiddeleeuwse datum, bevestigen 
verder de gegevens bekomen tijdens het on
derzoek in 19922, nl. dat de periferie van het 
dorp, althans in de zone langs de Nieuw
poortsesteenweg, na de exploitatie van het res
terende veen enkel voor agrarische doeleinden 
werd gebruikt. 

Het onderzoek is er vooral op gericht een 
zo grondig mogelijk inzicht te verkrijgen in de 
ruimtelijke ordening en de socio-economische 
organisatie van het laat-middeleeuwse dorp 
achter de Gravejansdijk. Een 130 m lange pro
spectiesleuf (fig. 2: 93/I-1V en VI), haaks op 
deze aangelegd in 1992, beoogde naast het 
lokaliseren van gebouwen vooral het vastleg
gen van een eventuele zuidoostelijke begren
zing van het bewoond areaal. Daarnaast werd 
een vlak van 43 m op 45 m opgegraven (fig 2: 
93/V, V1I-VI11). In het totaal zijn nu reeds 
28 aren binnen de laat-middeleeuwse bewo-
ningskern van Walraversijde onderzocht. 

Door de opgravingen zijn ook enkele vroe
gere vondsten aan het licht gekomen. Twee 
particuliere collecties van vooral metalen voor
werpen werden ter studie aan het I.A.P. over
gemaakt. De hierna besproken zegelmatrijs is 
uit één van deze collecties afkomstig3. Daar
naast meldde een visser uit Bredene de vondst 
van een bronzen grape voor de kust van Maria
kerke. Daar deze grape in verband mag ge
bracht worden met de in zee verdwenen ge-
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1 Lokalisatie van de in 
1993 op perceel 259 opge-
jjraven sleuven. 
Localisation des tranchées 
creusées en 1993 sur la 
parcelle 259. 

deelten van de laat-middeleeuwse bewoning, 
waarvan te Raversijde het achter de duinen ge
situeerde gedeelte wordt opgegraven, werd de 
bronzen grape in dit interimverslag opgeno
men. 

2 De gebouwen en hun geassocieerde 
infrastructuur (pi. Ill; fig. 3-4) 

Van de laat-middeleeuwse bewoning ach
ter de Gravejansdijk werden tien gebouwplat
tegronden aangesneden. Drie ervan zijn volle
dig opgegraven (gebouwen 2 tot 4), de ove
rige slechts gedeeltelijk. Zij zijn ingeplant op 
drie 'wooneilanden' die van elkaar gescheiden 
zijn door een 3 tot 4 m brede gracht. De oriën
tatie van de grachten (NW-ZO/NO-ZW) 
heeft de oriëntatie van de gebouwen bepaald. 
De lange zijde van de gebouwen is meestal 
NO-ZW georiënteerd. 

De gebouwen, parallel aan elkaar, heb
ben overwegend een eenvoudig rechthoekig 
grondplan. Deze zijn hoofdzakelijk leesbaar 
onder de vorm van uitbraaksporen. Merkwaar
dig hierbij is dat hoofdzakelijk de hoeken beter 
bewaard zijn (fig. 5). Uit de niet uitgebroken 
gedeelten leiden we af dat de onderste bak-
steenlagen bestaan uit 'droog' metselwerk. Bij 
gebouw 5 bijvoorbeeld zijn acht boven elkaar 
liggende steenlagen aangetroffen zonder tus
senliggende mortel. Als metselspecie werd 
gewoon lokaal sediment gebruikt. Hoewel 
bekend, want aangewend bij de vierkante 
haard- of ovenplaat van gebouw 1, was kalk-
mortel blijkbaar geen evidentie. Het diende 
immers aangevoerd te worden tegen betaling4. 

De bakstenen, van wisselend formaat 
(23-28 x 10-14 x 5-7 cm), wekken de indruk 
recuperatiemateriaal te zijn. Dit is zeker ook 
het geval voor enkele fragmenten van een 
mortier (fig. 6) in zgn. 'Purbeck Marble'5 aan-

4 Voskuil 1979, 122-123. 
5 Biddle & Smith 1990, 
890-908. 
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2 Lokalisatie van de in 
1993 opgegraven sleuven in 
de 15de-eeuwse woonzone. 
Localisation des tranchées 
fouillées en 1993 dans la zone 
d'habitation du 15ème siècle. 

6 Dunning 1966, 207 en 
mondelinge mededeling E. 
Cools. 
7 Trefois 1978(2), 85. 

getroffen in de noordmuur van gebouw 3. 
Fragmenten van een soortgelijk mortier wer
den ook reeds genoteerd op de in zee verdwe
nen gedeelten van Raversijde of Mariakerke6. 

Uit het algemeen grondplan is het bestaan 
van een basiseenheid af te leiden met een leng
te van 11 tot 13 m op een breedte van 5 tot 
6 m. Deze is verder onderverdeeld in een grote 
en kleinere ruimte van respectievelijk 7 tot 9 
m en 3 tot 4 m lengte. De breedte van de op

gegraven constructies is afhankelijk van de 
lengte van de dwarsbalken die bij éénbeukige 
gebouwen 5 tot 8 m kan bereiken7. Deze 
module beantwoordt volledig aan de 'elemen
taire middeleeuwse woning van NW-Europa'. 
Deze basisvorm blijft lang één van de belang
rijkste types. Vanaf de 12de eeuw is een evo
lutie merkbaar waarbij de woning wordt op
gesplitst in 2 vertrekken. In de grootste ruimte 
is de haard gelokaliseerd. De tweede, kleinere 
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3 De gebouwen 1, 2 en 3 
in grondplan. 
Vue en plan des batiments 1, 
2 et 3. 

ruimte doet dienst als kamer8. Dit lijkt ook 
aannemelijk voor de woningen van Raversijde. 

Gebouw 1 met de vierkante haardplaat, is 
opgebouwd uit twee in elkaar gewerkte basis
eenheden. 

Twee gebouwen zijn volledig afwijkend zo
wel van vorm als van oriëntatie. Van de gebou
wen 4 en 5 is de lange zijde NW-ZO georiën
teerd. Aan gebouw 4 is bovendien langs de 
noordwestzijde een circulaire structuur van 
1,5 m diameter toegevoegd (fig. 7). Juist 
tegenover deze aanbouw is het uitbraakspoor 
van de dwarsmuur een steendikte breder. Een 
gelijkaardige constructie opgegraven te Smee

renburg, een Nederlandse walvisvaardersneder-
zetting uit de 17de eeuw op Spitsbergen, 
wordt als bakoven geïnterpreteerd. De combi
natie van schouw en bakoven kwam op het 
platteland in Nederland veelvuldig voor9. 

Gebouw 5 lijkt eerder trapezoïdaal van 
grondplan (fig. 8), met in het geval van volle
dige symmetrie, de volgende afmetingen: basis 
9 m, hoogte 15 m en top 4 m. Het is ook tot 
nu toe het enige gebouw waarbij het gebruik 
van poeren werd vastgesteld. Bij al de overige 
gebouwen zijn binnenin geen sporen geregis
treerd van nokdragende palen. Hieruit is op te 
maken dat de dakconstructies ontworpen wa-

4 De gebouwen 3, 4 en 5 
in grondplan. 
Vue en plan des batiments 3, 
4 et 5. 

8 Chapelot & Fossier 
1980, 222-224. 
9 Zantkuijl 1988, 72. 
10 Chapelot & Fossier 
1980, 305-307;Charles 1981, 
25-28. 
11 Van Doorselaer & Ver-
haeghe 1974, 22-30. 
12 Heidinga & Smink 
1982,64. 
13 Eidt 1984, 36-37. 
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5 De noordoostelijke hoek 
van gebouw 3. 
L'angle nord-est du batiment 
3. 

> 

6 Mortier in zgn. 'Pur-
beek Marble'. Schaal 1:3. 
Mortier en marbre dit de 
Purbeck. Echelle 1:3. 

ren zonder binnenin de gebouwen geplaatste 
stutbalken. Mogelijkerwijze betrof het zgn. 
'cruck'-constructies10. Er werden in elk geval 
bij verschillende gebouwen (1, 2, 8 en 9) 
uitspringende gedeelten vastgesteld langs de 
binnenzijde van de muren. 

Bij de gebouwen 3, 4, 5 en 8 zijn klassieke 
steunbeertjes aanwezig. In het verlaten 14de-
eeuwse dorp Roeselare, te Sint-Margriete, 
werd een rechthoekig bakstenen gebouw op
gegraven waar niet minder dan 6 steunberen 
werden aangebracht. Het gebouw, weliswaar 
veel steviger van constructie dan deze te Wal-
raversijde, heeft echter wel afmetingen verge
lijkbaar met de grote ruimte van de hier vast
gestelde basiseenheid11. 

In vier gebouwen werden sporen geregi
streerd die wijzen op verwarming. Het betreft 

ISiPSï^fffin'iflF^X: 

een haardplaat in gebouw 1, enkele brand-
vlekken en een zgn. 'doofpot' in gebouw 3, 
enkele brandvlekken in gebouw 4 en een kuil 
gevuld met as in gebouw 5. In verband met 
vuur is er verder een baksteen te vermelden 
met een halfcirkelvormige uitsparing (fig. 9), 
die waarschijnlijk dienst deed als steun voor 
een braadspit12. 

Behalve de lokalisatie van de met vuur ge
associeerde archeologische sporen, zijn geen 
aanwijzingen voorhanden die op een eventuele 
specifieke functie voor de verschillende ruim
ten binnen de gebouwen zouden kunnen dui
den. Bij wijze van test werd in woning 1 van 
twee ruimten (deze met de grote vierkante 
haardplaat en deze onmiddellijk ten noordoos
ten hiervan) de top van de D-II klei getest op 
de aanwezigheid van fosfaten. Voor het fos-
faatonderzoek werd de veldtest zoals op punt 
gesteld door R. Eidt13, toegepast. Hiervoor 
werd een 30-tal monsters onderzocht. De test 
liet toe de monsters onder te verdelen in drie 
groepen respectievelijk met veel, matig en wei
nig fosfaten; zij werd niet gekoppeld aan 
laboratoriumanalyses zodat geen cijfergege
vens aan de groepen worden verbonden. Het 
betreft enkel een onderling vergelijkend onder
zoek. Uit de lokalisatie van de drie groepen 
valt op te maken dat de ruimte met de vier
kante haardplaat bijna al de monsters met 
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veel fosfaten herbergt (fig. 10). Verder onder
zoek zal moeten uitwijzen of uit dit soort tes
ten systematisch informatie kan worden ge
puurd. 

De gelijktijdigheid van de gebouwen kan 
verondersteld worden, vermits ze allemaal in 
hetzelfde oriëntatiepatroon passen. Van enige 
stratigrafische oversnijding tussen de gebou
wen onderling is geen sprake. Hoogstens kan 
gewezen worden op enkele beperkte verbou
wingen. In de haard- of ovensokkel van ge
bouw 1 zijn twee fasen te onderkennen14. Bij 
gebouw 3 werd de kleinere ruimte met 3 meter 
naar het zuidwesten uitgebreid zodat een 
gebouw met twee, in oppervlakte haast gelijke 
vertrekken tot stand kwam. Slechts in drie ge
vallen (gebouwen 1,2 en 8) zijn er kuilen vast
gesteld die de uitbraaksporen van de gebou
wen doorsnijden. Slechts bij twee gebouwen 
(2 en 8) komen binnen de plattegronden heel 
wat kuilen voor. Het feit dat de overige platte
gronden omzeggens door de kuilen ontweken 
worden, zou er kunnen op wijzen dat beide 
gebouwen reeds tijdens de bewoning ont
manteld werden. 

Kelders en latrines werden niet aange
troffen. 

Over het uitzicht van de gebouwen is 
voorlopig weinig informatie voorhanden. Het 
betreft waarschijnlijk vakwerkbouw of hout
bouw met enkel een sokkel of voetmuur in 
baksteen, waarop het houten raamwerk wordt 
geplaatst. Deze voetmuren zijn te beschouwen 
als een eerste fase in de ontwikkeling tot volle
dige verstening15. Zij bereiken in de middel
eeuwen een hoogte van 0,3 tot 0,7 m16. Ook 
in een stad als Gent komt de verstening van de 
gebouwen pas na 1540 echt op dreef17. 

Huttenleem werd te Raversijde nauwelijks 
aangetroffen, zodat wij bij de reconstructie 
een lichte voorkeur voor houtbouw hebben. 
De bedaking was in elk geval uit organisch 
materiaal (stro, riet, plaggen, hout) vervaar
digd, vermits bij de opgraving omzeggens 
geen pannen of leien werden aangetroffen. De 
levensduur van een goed gelegd dak met stro 
of riet wordt geschat op 30 tot 40 jaarls. Ven
sterglas werd evenmin opgegraven. 

Tussen de gebouwen in werden op verschil
lende plaatsen greppeltjes waargenomen die in 
verbinding staan met de grachten of uitmon
den in een zwakke depressie nagelaten door 
een veenwinningsput. 

De onderlinge afstand tussen de gebouwen 
bedraagt 1,5 tot 2,5 m. Enkel tussen gebou
wen 3 en 4 bedraagt de afstand slechts 0,3 m. 
In de onbebouwde strook tussen de gebou

wen, de zgn. 'osendrop'19, kon het regenwater 
van de dakvoet naar beneden lopen. De waar
genomen greppeltjes materialiseren dit op het 
terrein. 

De middeleeuwse stedelijke keurboeken 
bevatten vele bepalingen over de woonhui-
zenbouw. Zo wordt o.a. ook de breedte van de 
'osendrop' bepaald. In grote steden in Neder
land bedraagt de in de late middeleeuwen 
voorgeschreven afstand tussen de huizen 1 tot 
1,5 voet, in kleinere steden 2 tot 3 voet en een 
uitzonderlijke keer zelfs 6 voet20. De afstand 
hangt nauw samen met het gebruikte beda-
kingsmateriaal. In een 15de-eeuws keurboek 
uit Huissen (NL) wordt voor een dak met stro 
een afstand voorgeschreven die driemaal gro
ter is dan voor een dak met leien21. 

van 
Circulaire aanbouw 
gebouw 4. 

Annexe circulaire du batiment 
4 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
213 
20 
212 
21 

Pieters 1992, 257. 
Voskuil 1979, 53. 
Trefois 1978(2), 42. 
Baillieul 1989,161-162. 
Trefois 1978 (2), 101. 
Meischke 1988, 211-

Meischke 1988, 211-

Meischke 1988,211. 

8 Gedeeltelijke platte
grond van gebouw 5. 
Plan partiel du batiment 5. 
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9 Baksteen met halfcirkel-
vormige uitsparing, waar
schijnlijk gebruikt als steun 
voor een braadspit. Schaal 
1:3. 
Brique avec encoche semi-
circulaire, probablement utili-
sée comme support de broche. 
Echelle 1:3. 

1 0 Lokalisatie van de 
monsters voor fosfaatonder-
zoek. De monsters zijn on
derverdeeld in drie groepen: 
veel (1), matig (2) en wei
nig fosfaten (3). 
Localisation des échantillons 
pris pour analyse des phos
phates. Les échantillons sont 
représentés en trois groupes, a 
taux de phosphate élévé (1), 
moyen (2) et bas (3). 

22 
Rijn. 
23 
Rijn. 
24 
25 
1988, 
26 

Determinatie V. Van 

Determinatie P. Van 

Janssen 1978, 196. 
Van Keymeulen et al. 
35. 
Greindl E. et al. 1990; 

Stad Brugge (ed.) 1960, 170. 

De grote afstanden tussen de gebouwen te 
Raversijde vormen een bijkomend argument 
voor een bedaking met organisch materiaal. 

Tussen de gebouwen 3, 4 en 6 is een riole
ring aangelegd (fig. 11), die drie greppeltjes 
met eikaar verbindt en die de afvoer naar de 
gracht reguleert. 

Binnen het opgegraven bewoningsareaal 
werden 19 waterputten gelokaliseerd. Het be
treft één waterput in baksteen uitgevoerd, on
middellijk ten noorden van gebouw 1, en 18 
houten tonwaterputten. Drie van deze laatste 
werden volledig opgegraven. Ze zijn 2 tot 
2,4 m diep en opgebouwd uit boven elkaar 
geplaatste houten tonnen. Bij de putten die 
slechts 2 m diep zijn, is enkel een klein ge
deelte van de onderste ton bewaard. 

De bodems van de tonnen ontbreken syste
matisch. Dat deze er oorspronkelijk wel ge
weest zijn, bewijzen de kroosgroeven in de dui
gen. Bij waterput a (fig. 12), die 2,4 m diep 
was, is de onderste ton op de bodemplaten na 
volledig bewaard gebleven. De ton, opge
bouwd uit 15 eiken22 duigen die samen wor
den gehouden door een stel wissen, is 75 cm 
hoog en heeft een grootste diameter van 55 
cm. De duigen zijn straalsgewijs uit de boom
stam vervaardigd. De wissen bestaan uit in de 
lengte gekliefde twijgen van hazelaar, van 2 tot 
3 cm doormeter. Op één plaats is in de wand 
een vierkante opening (het zgn. bomgat) ge
maakt, die met een plankje in wilg2S werd afge
dicht. De duig met het bomgat vertoont naast 
twee pengaten om de wissen te bevestigen ook 
twee merktekens (fig. 13). Horizontaal ge
plaatste maaltekens komen als merkteken voor 
op tonnen24. De onderste helft van sommige 
duigen zijn langs de binnenzijde oppervlakkig 
verkoold. Het lichtjes branden van nieuwe 
haringtonnen diende om ze goed te doen slui
ten, maar ook om op die manier de vis beter te 
bewaren. Geschroeide vaten kunnen een 
bepaald aroma geven aan de vloeistof25. 

De duigen van de twee overige tonputten* 
waarvan slechts een onderste gedeelte is be
waard gebleven, zijn eveneens uit eik vervaar
digd. Bij waterput b (fig. 14) is onder de ton 
een bodem uit naast elkaar geplaatste bakste
nen aanwezig. Bovengronds waren de water
putten uitgewerkt in baksteen. In de vulling 
van de tonputten worden immers regelmatig 
gekromde bakstenen aangetroffen. 

Dat tonnen niet alleen als waterputbekis
ting maar ook voor allerlei andere doeleinden 
werden herbruikt, bewijzen de talrijke schilde
rijen waar identieke tonnen als 'herbergmeu-
bilair' worden gebruikt, o.a. als kaarttafel26. 
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1.1 ï\.tol6vtfi0 in btikstcz} 
Canalisation en briques. 

In de opvulling van de tonputten valt de 
afwezigheid van keukenafval op. Na de ge
bruiksfase werden de gedesaffecteerde put-
kokers volgestort met grond (waterput a en i) 
of met puin (waterput b). Van een gebruik als 
afvalkoker, zoals te Heist werd vastgesteld27, 
is geen sprake. In de drie reeds opgegraven 
tonputten werd niet één groot dierlijk bot aan
getroffen. In de opvulling is een duidelijk 
onderscheid tussen een bodemvulling met 
hoofdzakelijk fragmenten van waterkruiken 
(fig. 15: 1) en een bovenliggende vulling die 
haast geen mobiele archaeolqgica bevat. 

Onder de gebouwen is op verschillende 
plaatsen de aanwezigheid van een fossiele 
ploeg- of spitlaag vastgesteld. Deze is ontwik
keld in de top van de aan de oppervlakte lig
gende klei. Dit toont in elk geval reeds aan dat 
de eolische (?) aanvoer van zand in de opge
graven zone van na de agrarische fase dateert. 
De kuil gevuld met as uit gebouw 5 doorsnijdt 
de fossiele akkerlandlaag. Tot deze agrarische 
fase behoren ook enkele in de klei uitgegraven 
greppels die onder de gebouwen doorlopen. 

De sleuven 93/111, IV en VI (fig. 1) wer
den gedeeltelijk uitgezet om een eventuele 
begrenzing van het bewoond areaal in zuid
oostelijke richting vast te leggen. 

De archeologische structuren nemen er in 
aantal duidelijk af. Van een geheel ontbreken 
is echter geen sprake. Zo bevindt zich in het 
zuidoostelijke uiteinde van sleuf VI nog een 
tonwaterput. In sleuf IV is echter wel een grote 
gracht aangesneden. Deze gracht met een 
vlakke bodem is 6,5 m breed en 2,25 m diep, 
en op het niveau van de bodem nog 3 m breed. 
Tijdens het verdiepen van de sleuf werd echter 
duidelijk dat de gracht even voorbij de noor
delijke sleufwand stopte. Of dit enkel een on
derbreking betreft zal verder onderzoek kun
nen uitmaken. 

In de andere windrichtingen zijn niet de 
minste aanwijzingen voorhanden om een even
tuele begrenzing van de bewoning te veronder
stellen. 

27 Hillewaert 1989. 

12 Tonwaterput a. 
Puits a tonneaux a. 
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Vereenvoudigde plattegrond van de 
15de-eeume woonzone. 
Plan simplifié du secteur occupé au 
ISème siècle. 
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13 Duigen met homgat 
en merktekens. Schaal 1:6. 
Douves de tonneau avec bon-
de et marques de tonnelier. 
Echelle 1:6. 

> 

28 
29 
30 
506. 
31 
32 
542. 
33 

1 4 

Verhaeghe 1989,77-78. 
Verhaeghe 1989b. 
Trimpe Burger 1963, 

Cools 1988, 27. 
Trimpe Burger 1963, 

Hurstef»/. 1986,228. 

Tonwaterput b. 
Le puits a tonneaux b. 

3 De mobiele archaeologica 

3.1 De ceramiek 

De ceramiek wordt gedomineerd door rood 
oxiderend gebakken aardewerk met loodgla-
zuur. Het vormengamma bestaat overwegend 
uit braadpannen, twee-orige grapen (vooral 
met uitgeknepen schelpvoetjes) en waterkrui
ken. Sommige grapen zijn op de schouder ver
sierd met een reeks sliblijnen afgedekt met een 
vlek loodglazuur. Daarnaast zijn ook aanwe
zig: éénorige kookpotten en kookkannen, 
kommen, meerlobbige kommetjes met groen 
glazuur aan de binnenzijde, fleskruikjes en an
dere kleine kruikjes, borden en deksels. Figuur 
15:2 toont een bord uitgevoerd in a sgraffia-
fo-techniek. Op een achtergrond van groen 
glazuur staat onder een floraal motief een ge
stileerde vogel (duif?) afgebeeld. Tot de meer 
uitzonderlijke produkten in rood aardewerk 
behoren twee fluitjes28 (fig. 15: 3-4), een frag
ment van een tuitkan29 en fragmenten van 
waarschijnlijk drieledige30 'kruidenbakjes' (fig. 
15: 5). Wat het rood aardewerk betreft valt de 
afwezigheid van braadsleden en de zeldzaam
heid van melkteilen op. 

Als specifieke vondst in rood oxiderend 
gebakken aardewerk is er nog een fragment 
van een deksel in baksteenwaar te vermelden 
(fig. 15: 6), een laat-middeleeuwse ceramiek-
groep waarvan op het strand van Raversijde 
reeds heel wat exemplaren aan het licht 
kwamen31. 

Grijs aardewerk omvat hoofdzakelijk water
kruiken en een beperkt aantal kookpotten. De 
overige vormen zijn slechts door één of enkele 

: U 

: 

OÊé* 

exemplaren vertegenwoordigd: een kannetje, 
eendriepootje^een vuurkloken een olielamp. 

Behalve produkten uit Siegburg, hoofdza
kelijk drinkschaaltjes en schenkkannen, en wit 
aardewerk uit Langerwehe33 (fig. 15: 7), om
vat het steengoed hoofdzakelijk schenkkannen 
in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Een 
deel van de produkten lijkt afkomstig van Rae-
ren. Uit deze Rijnlandse produktiecentra zijn 
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1 5 1: Waterkruik in 
grijs aardewerk uit ton-
waterput i; 

2: bord met versiering in 
a sgraffiato -techniek; 
3-4: fluitjes; 

5: fragment van een 
kruidenbakje (?); 
6: fragment van een dek
sel in baksteenwaar; 
7: papflesje uit Langer-
wehe; 

8: hakesteker; 
9: schijfje in leisteen. 
Schaal 1:3; 4: 2:3. 
1: Cruche a eau en céra-
mique grise, provenant du 
puits i; 
2: assiette a decor « sgraf
fiato; 
3-4: flutes; 
5: fragment d'un recipient 
a épices (?); 
6: fragment de couvercle a 
pate brique; 
7: biberon de Langerwehe; 
8: outil a detacher les ha-
me^ons; 
9: petit disque en schiste. 
Echelle 1:3; 4: 2:3. 
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1 6 Een selectie van de 
munten aangetroffen in de 
15de-eeuwse woonzone en in 
de onmiddellijk aanpalende 
zones. 

1: Faustina Junior: as; 
2-3: Filips de Stoute: mijt, 
Brugge of Gent en dubbele 
mijt, Brugge, Gent of Me-
chelen; 

4-6: Jan zonder Vrees: mijt, 
groot-Gent; 

7: Filips de Goede: mijt, 
Brugge; 

8: Jan Van Bunde: mijt, 
Brogel; 

9: Willem I Van Namen: 
groot; 

10: Filips De Goede: reken-
penning; 

11: franse rekenpennin-
gen. 
Une selection de monnaies 
découvertes dans la zone 
d'habitation du 15ème siècle 
et dans les secteurs attenants. 
1: Faustina Junior: as; 
2-3: Philippe Ie Hardi: mite, 
Bruges ou Gand; 
4-6: Jean sans Peur: mite, 
gros, Gand; 

7: Philippe Ie Bon: mite, 
Bruges; 
8: Jean de Bunde: mite, 
Brogel; 
9: Guillaume I de Namur: 
gros; 
10: Philippe Ie Bon: jeton; 
11-12: jetons francais. 
Schaal - échelle 1:1. 

34 
130. 
35 

Van Beuningen 1979, 

Verhaeghe 1988, 103. 

ook de aangetroffen spinsteentjes afkomstig. 
Onder het steengoed vallen echter vooral 

de produkten uit Siegburg op, overdekt met 
groen loodglazuur. Eén scherf vertoont echter 
een aangebakken klonter roodbakkende klei. 
Deze toont aan dat podukten uit Siegburg 
voor het glazuren samen met produkten in 

roodbakkende klei in één oven werden ge
plaatst. Een dergelijk fenomeen werd ook reeds 
vastgesteld bij bodemvondsten uit Sluis, Mid
delburg34 en uit Brugge35. 

Een ander importprodukt dat regelmatig 
tussen de vondsten opduikt is Spaanse majolica, 
vooral onder de vorm van bordfragmenten. 
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3.2 De munten en penningen 
door F. De Buyser en M. Pieters 

Sinds de start van het archeologisch onder
zoek te Raversijde werden 93 munten en reken-
penningen gerecupereerd (tabel 1, fig. 16). 
Een groot gedeelte hiervan is het resultaat van 
het speurwerk van P. Van Wanzeele. Het be
treft enerzijds vondsten gedaan tijdens het 
opgravingswerk, de munten en penningen in 
precieze archeologische context, en anderzijds 
de losse vondsten uitsluitend gedaan met be
hulp van de metaaldetector in de uitgegraven 
grond en in de ploeglaag van de terreinen die 
aansluiten bij de opgegraven zone. 

Van de 93 vondsten komen er slechts 70 
voor studie in aanmerking; 21 munten of pen
ningen waren onidentificeerbaar en twee 19de-
eeuwse munten zijn niet relevant voor het on
derzoek. Van deze 70 zijn er 38 als losse vondst 
te beschouwen en 32 stammen uit een precieze 
archeologische context. Voor het opstellen van 
de tabel werden nog eens 7 munten buiten be
schouwing gelaten: 6 omdat ze niet voldoende 
precies konden gedetermineerd worden en 1 
Romeinse munt, een as van Faustina Junior, 
de echtgenote van Marcus Aurelius (161-176). 
Deze munt verwijst naar een in de omgeving 
aanwezige Romeinse nederzetting. De uitein
delijk in detail bekeken groep bestaat dus uit 
63 exemplaren, waaronder 11 rekenpenningen. 

De 52 munten vormen een doorlopende 
reeks vanaf Lodewijk van Nevers (1322-46) 
tot Filips II (1555-98) en beslaan een periode 
van ongeveer 275 jaar. 

Tabel 1 
Het numismatisch materiaal gegroepeerd per 
periode. 
Les trouvailles numismatiques presentees par période. 

Periode 

Munten (monnaies): 
L. van Nevers en F. de Stoute 13 25 

(Louis de Nevers, Philippe Ie Hardi) 
F. de Stoute/J. zonder Vrees 2 4 

(Philippe Ie Hardi/Jean sans Peur) 
J. zonder Vrees en F. de Goede 29 55 

(Jean sans Peur, Philippe Ie Bon) 
K. de Stoute en F. de Schone 5 10 

(Charles Ie Téméraire, Philippe Ie Beau) 

Rekenpenningen (jetons): 
14de eeuw 
15de eeuw 
16de eeuw 

1 
9 
1 

Meer dan de helft van de stukken zijn aan-
gemunt in de periode van Jan zonder Vrees 
(1405-19) en Filips de Goede (1419-67). Op
vallend is de sterke aanwezigheid van imitaties 
uit de Maasstreek (Arnold III van Stein, Jan 
van Bunde, Johanna van Merwede, Jan II van 
Home, Jan II of Johanna van Wesemael). Bij 
de in archeologische context aangetroffen 
muntenvertegenwoordigen deze imitaties ong. 
30%. Zij zijn een typisch verschijnsel in de 
tweede helft van de 14de en de 15de eeuw. 
Door de heropbloei van de monetaire econo
mie ontstond een tekort aan kleingeld. Vele 
lokale heren in de Maasstreek zagen dadelijk 
hoe winstgevend een muntatelier wel kon 
zijn36. Er liggen dus twee verschillende motie
ven aan de basis van het verschijnen van imita
ties: commerciële en frauduleuze37. 

Slechts 10% van de munten is ouder dan 
Filips de Stoute (1384-1404) en een goede 15 
% is jonger dan Filips de Goede. Opvallend is 
de sterke terugval na Filips de Goede. De enige 
in archeologische context aangetroffen munt 
van recentere datum komt uit de bovenste vul
ling van de gracht tussen de wooneilanden. 

Bij de rekenpenningen komt de 15de eeuw 
er nog sterker uit: 9 op een totaal van 11. In 
de Nederlanden was rekenen met penningen 
in de de 14de en de 15de eeuw vrijwel overal 
ingeburgerd. Vanaf het begin van de 16de 
eeuw wordt het stilaan verdrongen door het 
aritmetisch rekenen38. 

Het numismatisch ensemble wordt sterk 
gedomineerd door kleine munten. Mijten en 
dubbele mijten vertegenwoordigen meer dan 
80%, waarvan driekwart uit Vlaanderen. Franse 
munten zijn niet aanwezig, Franse reken
penningen echter wel. Behalve de hierboven 

17 Bronzen zegelmatrijs. 
Schaal 2:1. 
Matrice de sceau en bronze. 
Echelle2:l. 

36 
37 
38 

De Dijn 1981,61 . 
Lucas 1982, 4. 
De Dijn 1981,31 . 
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eerst zijn er de objecten uit de visserijwereld: 
visnetverzwaringen in lood (fig. 18), ijzeren 
vishaken met afmetingen van 4 tot 12 cm en 
een hakesteker45 met een V-vormig uiteinde 
uitgevoerd in een koperlegering (fig. 15: 8). 

Een tweede vondstencategorie houdt ver
band met kledij: knopen, kettinkjes, kleding-
haken, gespen en veteruiteinden. 

Verder zijn er nagels, sleutels, vi ngerhoeden, 
schrijfstiften, messen, fragmenten van kande
laars, tapkranen, loden kolfsloffen, ijzeren 
mondharpen en een vizier van een ijzeren 
helm. 

3.5 Natuursteen 

De talrijke aanwezigheid van natuursteen 
te Raversijde, soms in concentraties (fig. 19), 
is enigszins verrassend in een steenarme regio 
als de Vlaamse Polders. Deze stenen zijn waar
schijnlijk als scheepsballast aangevoerd en hun 
herkomst zou scheepsroutes kunnen aangeven. 
Op een in de IJsselmeerpolder opgegraven vis
sersschip bijvoorbeeld, uit de tweede helft van 
de 16de eeuw, werd ongeveer 10 ton scheeps
ballast aangetroffen onder de vorm van zwerf
stenen, dit op een schip met een lengte van 18 
m en een breedte van 6 m46. 

Gebruiksvoorwerpen in natuursteen zijn 
echter schaars. Behalve enkele fragmenten van 
wetstenen en vijzels, en een kanonbal van 5,5 
cm doormeter, zijn vooral de ronde schijfjes in 
leisteen opmerkelijk (fig. 15:9). De functie van 

vermelde imitaties van de Maasstreek, zijn ver
der ook aangetroffen: een goudgulden van de 
aartsbisschop van Mainz39, een dubbele mijt 
en een groot van het graafschap Namen en een 
dubbele mijt van het prinsbisdom Luik. 

3.3 Een bronzen zegelmatrijs 

39 Pieters 1992, 261. 
40 Mededeling Dr. E. War-
lop, waarvoor hartelijk dank. 
41 Demay 1873. 
42 De Mey 1969, 38-51. 
43 Coopman 1993, 7. 
44 Billiet 1981(2), 55. 
45 Baart et«/. 1977, 430. 
46 Reinders «t«/.1986,27. 

In het voorjaar van 1993 werd een bron
zen zegelmatrijs ter studie aan het I.A.P. over
gemaakt. Zij werd enkele jaren geleden onge
veer ter hoogte van woning 1 gevonden door 
B. Mares en D. Fonteyne. 

Het betreft een zegelmatrijs met als rand
schrift 'S Guillam Denis' of Devis40 (fig. 17). 
Tot nog toe kon deze persoon niet geïdentifi
ceerd worden. Het zegel is niet gereperto-
rieerd bij G. Demay41. Vermits in de muntslag 
het gebruik van gotische letters in onze stre
ken onder Keizer Karel verdwijnt42, lijkt het 
aannemelijk dat deze zegelmatrijs dateert van 
vóór deze periode. In 1564-1565 wordt te 
Oostende een Jan Denys vermeld43 en in 1620 
is een zekere Guillielmus Denys deservitor \zn 
Mariakerke44. Dit wijst er in elk geval op dat 
de familienaam Denys in de omgeving van 
Walraversijde geen onbekende was. 

3.4 De overige metaalvondsten 

Metaalvondsten zijn groot in aantal mede 
dank zij de inzet van P. Van Wanzeele. Voor-
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deze objecten, met twee centrale doorbo
ringen en met een diameter die schommelt tus
sen 3,5 en 7,5 cm, is niet duidelijk. Identieke 
vondsten uit het 17de-eeuwse Tourcoing wor
den als speelgoed geïnterpreteerd47. Ook te 
Eindhoven werden gelijkaardige objecten voor
gesteld als onderdelen van een onbekend 
spel48. Een functie binnen het visserijbedrijf 
(voor het opspannen van de bedrading van 
vislijnen?) lijkt echter ook niet uit te sluiten. 

Zoals reeds in 1992 vastgesteld49 komt ook 
steenkool in verschillende archeologische con
texten voor, echter steeds in bescheiden hoe
veelheden. 

Tussen de laat-middeleeuwse archaeologica 
komen soms oudere zaken voor, zoals een 
dubbele hoekschrabber in vuursteen die uit het 
midden-paleolithicum zou kunnen dateren50. 

3.6 Dierlijke en plantaardige resten 

Te Raversijde wordt ook heel wat dierlijk 
en plantaardig materiaal verzameld. De natte 
kalkhoudende klei vormt een ideaal bewarings-
milieu voor dit soort resten. 

Naast het klassieke spectrum van dierlijk 
bot (rund, varken, schaap/geit) zijn visresten 
ook goed vertegenwoordigd. Onder de reeds 
gedetermineerde zeevissoorten vindt men ha
ring, platvissen, schelvis, kabeljauw, wijting, 
stekelrog, haaien (o.a. kathaai) en tonijn.51 

Tussen de duizenden dierlijke hottesten 
wordt ook regelmatig een bewerkt stuk aange
troffen. Verschillende dierlijke grondstoffen 
komen hierbij aan bod: een mesheft in bot, een 
splitshoorn in gewei en een kam in ivoor. 

Opvallend is verder de aanwezigheid op tal
rijke plaatsen van eierschalen. Resten van loop-
kevers52 werden dan weer teruggevonden in de 
bodemvulling van tonwaterput a. In de onder
ste bodemvullingen wordt sporadisch een le
deren schoenzool en af en toe een houten 
voorwerp (o.a. een houten lepel) aangetroffen. 

Onder de verkoolde plantenresten uit ar
cheologische kuilen werd de aanwezigheid van 
tarwe en tuinboon vastgesteld53. 

Een eerder uitzonderlijke vondst is een uit 
fijne twijgjes vervaardigde bezem die op de 
bodem van een tonput werd aangetroffen. 

4 Een voor de kust opgeviste bronzen 
grape 

In september 1992 werd door garnaalvisser 
L. Maes uit Bredene54, op 200 m van de hui

dige kustlijn, ongeveer tussen de Lambert-
coördinaten 214.94 noord/47.97 oost en 
212.92 noord/45.02 oost, een bronzen grape 
(fig. 20: 1) in de netten aangetroffen. 

Behalve twee gaten in de wand, is de grape 
vrij gaaf bewaard. Het betreft een gegoten 
exemplaar met een afgeplatte kogelpotvorm. 
Op de buik zijn verschillende 'Kernstützen' 
aanwezig. Een gietersmerk bevindt zich op de 
buitenkant van de rand nabij één van de oren. 
De gietnaad, die enkel kon vermoed worden 
op de bodem, bevindt zich op gelijke afstand 
van beide oren. 

Deze vondst, die mag gedateerd worden in 
de I5de-16de eeuw55, houdt naar alle waar
schijnlijkheid verband met de verdwenen be
woning vóór de huidige kustlijn. Dat bronzen 
grapen ook deel uitmaakten van het kookgerei, 
benut in de achter de Gravejansdijk gelegen 
woningen, bewijst een in deze sector gevon
den pootje van een dergelijke grape met een 
versiering in de vorm van een hondekop (fig. 
20:2). 

5 Interpretatie en discussie 

Bij het bekijken van het grondplan valt on
middellijk de grote homogeniteit ervan op. 
Alle gebouwen passen binnen hetzelfde oriën
tatiepatroon; zij zijn ofwel parallel aan ofwel 
haaks op elkaar opgericht. Van onderlinge 
oversnijding is geen sprake. De talrijke archeo
logische structuren (kuilen en greppels) wek
ken bovendien de indruk de gebouwen te ver
mijden. Slechts een handvol kuilen doorsnijdt 
de uitbraaksporen van de gebouwen. 

1 9 Concentratie van na
tuursteen in de gracht tus
sen de wooneilanden. 
Concentration de pierres na
turelles dans un fossé séparant 
les ilots d'habitation. 

47 Barbieux 1993, 169. 
48 Arts 1992, 99-100. 
49 Pieters 1992, 261. 
50 Mondelinge informatie 
M. De Bie en Ph. Van Peer. 
51 Van Neer & Ervynck 
1993,81-83. 
52 Met dank aan Dr. K. 
Desender voor deze informa
tie en aan L. Muylaert voor 
het zorgvuldige sorteerwerk. 
53 Mondelinge medede
ling B. Cooremans. 
54 Met dank aan de Heer 
L. Maes voor het ter beschik
king stellen van deze vondst 
55 Drescher 1982. 
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2 0 7; Bronzen grape. 
Schaal 1:3; 

2: pootje van een grape in 
de vorm van een gestileerde 
hondekop. Schaal 2:3. 
1: Marmite tripode en bron-
ze. Echelle 1:3; 
2: pied de marmite tripode, 
en forme de tête de chien 
stilisée. Echeile 2:3. 

56 Ryckaert 1980, 83. 
57 Menens 1982, 42-43. 
58 Augustijn 1992, 349. 
59 Vlietinck 1889, 36-40. 
60 Prevenier & Blockmans 
1983, 98 , 121, 195; Block
mans 1993,81. 

Dit alles wijst eerder op een systematisch 
(van hogerhand ?) georganiseerde nederzet-
tingsuitleg met een beperkte bestaansduur. De 
uiterst planmatige aanleg pleit tevens voor een 
snelle ingebruikname. 

Over gans het terrein wordt onder de ge
bouwen een ploeglaag aangetroffen. Deze ter
reinen hadden dus klaarblijkelijk een agrari
sche roeping vóór ze als woonzone werden 
ingepalmd. Als bovendien blijkt dat het ar
cheologisch vondstenmateriaal, met de mun
ten voorop, uit de 15de eeuw stamt, met een 
chronologisch zwaartepunt rond de regeer
perioden van Jan zonder Vrees (1405-1419) 
en Filips de Goede (1419-1467), ligt de for
mulering van enkele hypothesen voor de hand. 

Het opgravingsterrein is bezuiden de Gra
vejansdijk gesitueerd. Deze ontstond, zoals de 
naam laat veronderstellen, in het begin van de 
15de eeuw op last van Hertog Jan zonder 
Vrees door een versterking en ophoging van 
de dijken, met een zeewerende functie voor de 
recentst gewonnen polders56. De Vlaamse 
kustlijn werd in de 14de en de 15de eeuw bij 
herhaling zwaar door schadelijke noordzee-
stormen toegetakeld, o.m. in 1334, 1375, 
1404, 1421, 1423, 1446 en 147757. In deze 
periode werden ook gedeelten van Raversijde 

ongeschikt voor bewoning. Behalve de storm
vloeden speelde ook het falend duinbeheer een 
grote rol in de kustafbraak, met landverlies als 
gevolg. Het grootste landverlies te Walraver-
sijde situeerde zich immers na de Gentse Op
stand, maar nog vóór de Sint-Elisabethsvloed 
en kan aan landinwaartse duinverstuiving wor
den toegeschreven58. Het ligt dan ook voor de 
hand de ingebruikname voor bewoning van 
nieuwe percelen grond achter de Gravejansdijk 
te koppelen aan het landverlies aan de zeezijde. 

De opgegraven zone stelt echter een ander 
probleem. De bewoning lijkt immers volgens 
het numismatisch materiaal sterk af te nemen 
na de regeertermijn van Filips de Goede. Van 
een verlaten van Walraversijde bij het begin van 
de 17de eeuw59, tengevolge van het beleg van 
Oostende, is op deze terreinen niets te mer
ken. De bewoning was al minstens 100 jaar 
vroeger verdwenen, op het einde van de 15de 
eeuw. Dit houdt mogelijkerwijze verband met 
de periode van zware crisis voor de regio in 
het laatste kwart van deze eeuw, met als voor
naamste ingrediënten verbroken handelsrela
ties, een hollende inflatie, in de hoogte schie
tende voedselprijzen, misoogsten, pestepide
mieën en talrijke troepenbewegingen60 die ten 
spits werden gedreven tijdens de opstand van 

295 



M. PIETERS 

het Brugse Vrije tegen Maximiliaan van Oos
tenrijk. Vooral de kleinere steden en het plat
teland hadden het in Vlaanderen zwaar te ver-

RÉSUMÉ 

Une agglomeration rurale du bas Moyen 
Age derrière la 'digue du Comte Jean' a 
Raversijde (ville d'Ostende, prov. de Flan-
dre Occidentale) 
Rapport intermediaire 1993 

Depuis Ie mois d'avril 1992 l'Institut du 
Patrimoine Archéologique (I.A.P.) de la Com-
munauté Flamande entreprend des fouilles 
archéologiques a Raversijde, en collaboration 
étroite avec Ie Gouvernement Provincial de 
Flandre Occidentale. La campagne de 1993 
avait surtout pour but d'agrandir nos connais-
sances de l'aménagement spatial et de l'organi-
sation socio-économique de ce village déserté. 
En outre, des informations inédites concernant 
des trouvailles fortuites faites sur Ie site et dans 
les alentours immédiats, sont de temps en 
temps recueillies en cours de fouilles. 11 s'agit 
d'une matrice de sceau découverte en surface 
(fig. 17) et d'une marmite tripode en bronze 
draguée en mer (fig. 20: 1), qui sont presen
tees dans ce rapport intermediaire. 

Environ 30 ares du village déserté (fig. 2) 
ont a ce jour fait l'objet d'une fouille systé-
matique, qui a permis l'enregistrement de 10 
plans de batiments avec leurs structures asso-
ciées (pi. III), implantés sur des ilots séparés 
par un fossé large de 3 a 4 m. L'orientation 
des fossés (NO-SE et NE-SO) a determine 
l'agencement des batiments, tous disposes 
parallèlement. Ceux-ci sont construits sur un 
plan simple et rectangulaire (fig. 3-4). Leur 
régularité permet de supposer l'existence d'un 
module de base, mesurant 11 a 13 m en lon
gueur sur une largeur de 5 a 6 m et divisé en 
deux pieces de dimensions inégales. Les bati
ments 4 et 5 sont de plan différent, Ie premier 
possédant une annexe circulaire, probablement 
un four (fig. 7), Ie second semblant plutót être 
de plan trapezoidal (fig. 8). 

Des structures liées au feu ont été mises au 
jour dans les batiments 1, 2, 4 et 5. 

Les superstructures étaient probablement 
en bois, sur soubassement en briques et avec 
toit de chaume ou de roseaux. Les briques 
utilisées pour les soubassements semblent être 
des matériaux de remploi, tout comme quel-
ques fragments d'un mortier en marbre de 
Purbeck maconnés dans les murs (fig. 6). 

duren. De grotere steden bleven van gewel-
dadige overrompelingen en plundering ge
spaard61. 

Entre les batiments, des petites rigoles 
drainaient les eaux de pluie vers les fossés ou 
vers une grande fosse a detritus. 

Dix-neuf puits assurant l'approvisionne-
ment en eau ont été localises a ce jour. A 
l'exception du puits en briques découvert prés 
de la maison principale, il sont tous construits 
a l'aide de tonneaux a saumure remployés. Ces 
tonneaux sont composes de douves en chêne 
liées par des baguettes de noisetier (fig. 12-
14). Au fond des puits on retrouve souvent des 
cruches a eau fragmentées et, régulièrement, 
des objets en bois (balai, cuillère) et des semel-
les de cuir. Après leur abandon, les puits a 
tonneaux ont été remblayés avec de la terre ou 
des briquaillons. L'utilisation des puits aban-
donnés comme fosse a déchets culinaires n'a 
jusqu'a présent pas été remarquée sur Ie site. 

Un égout en briques, prolongeant trois 
rigoles jusqu'au fossé, a été mis au jour au nord 
du batiment 3 (fig. 11). 

Un fossé large de 6,50 m et profond de 
2,25 m, retrouve dans la tranchée 93/ IV 
(fig. 2), délimite probablement l'habitat vers 
Ie sud-est. L'extension du site dans les autres 
directions cardinales reste encore inconnue. 

Une couche de terre labourée est partout 
observée sous les maisons; elle prouve l'exis
tence d'activités agricoles antérieures a l'habi
tat. 

Le materiel archéologique, tres abondant, 
consiste essentiellement en céramique (fig. 15). 
11 s'agit surtout de céramique commune rouge 
a gla^ure plombifère, de céramique grise cuite 
en atmosphere réductrice et de gres rhénan 
provenant entre autres des centres de produc
tion de Siegburg, Langerwehe et Raeren. En 
outre, des fragments d'assiettes en majolique 
espagnole se trouvent tres régulièrement. 

Le materiel numismatique (fig. 16 et ta
bleau 1) date surtout des règnes de Jean sans 
Peur (1405-1419) et de Philippe le Bon (1419-
1467). L'abondance d'imitations provenant de 
la region mosane est frappante (fig. 16: 8). 

Les objets en métal sont souvent lies a la 
pêche: des poids de filet en plomb (fig. 18) et 
des hame^ons en fer. 

La presence sur le sites de pierres (fig. 19) 
est tres surprenante puisque la region cótière 
n'en contient point dans son sous-sol. On peut 61 Van Uytven 1980,435 
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les interpreter comme étant du lest de bateaux, 
amené a Raversijde par les pêcheurs. 

Après deux années de fouilles, les données 
archéologiques semblent confirmer les infor
mations historiques. Celles-ci suggèrent que 
l 'occupation des terrains situés vers l'intérieur 
du pays débuta avec la construction de la 
'digue du Comte Jean' au début du ISème 
siècle. Le materiel numismatique est en tout 
cas formel: la plupart des monnaies datent des 
trois premiers quarts du 15ème siècle. Le plan 
general est tres régulier et témoigne d 'une 
organisation spatiale réfléchie. En plus, l 'ho-
mogénéité du plan milite en faveur d 'une mise 
en usage rapide. Il est done plausible que 
l'habitat fouillé, implanté dans une zone agrai-
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