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Van haven tot verdronken dorp: Coxyde/Beniardskerke (Zeeland, NI)

Dante de Ruijsscher

De Zwingeul, de laatmiddeleeuwse toegangspoort voor 
schepen richting de stad Brugge en verschillende kleinere 
havensteden, splitste vanaf Sluis zeewaarts op in twee 
armen die de eilanden Cadzand en Zuidzande omsloten. 
De geschiedenis van de oostelijke arm van het Zwin, 
tegenwoordig in Nederland gelegen, is tot nu toe onderbelicht 
gebleven. Langsheen de oevers van deze arm lagen de havens 
van Oostburg, Slepeldamme en Coxyde. Wegens inundatie 
van de regio tijdens de Tachtigjarige Oorlog verdwenen de 
twee laatstgenoemde plaatsen definitief uit het landschap. De 
chronologische en ruimtelijke situering van het verdronken 
dorp Coxyde, ook gekend als de parochie Beniardskerke, 
vormde het doel van het hier besproken onderzoek.

Wegens gebrek aan archeologische en historische data zijn de 
theorieën omtrent de oorsprong van Coxyde/Beniardskerke 
voornamelijk gebaseerd op toponymie. Coxyde, de naam 
van de nederzetting, kan in dit geval het beste verklaard 
worden als “buitendijkse aanlegplaats” (Lehouck, 2010). 
De betreffende dijk zou de Hievendijch, in 1290 vermeld als 
de zeedijk opgericht voorafgaand aan de parochiestichting,

moeten zijn (Vleeschouwers, 1990, p. 591-595). Uit 
de naam van de parochie, Beniardskerke, voor het eerst 
beschreven 1249 (Vandermaesen, 1984, p. 128), valt af 
te leiden dat deze parochie ontstaan is uit een eigenkerk 
(Rentenaar, 1991, p., 11). Uit de vermelding van “een dorp 
genaamd Schutheem” binnen deze parochie in 1284 (Roos, 
1856, p. 222), kan op basis van het suffix worden vermoed 
dat er op deze plaats tussen de 6de en 10de eeuw al een 
nederzetting ontstaan was (Deckers, 2014, p. 651).

Uit het tarief voor scheepvaart en tolheffing op het Zwin 
uit 1368 blijkt dat de haven van Coxyde op dat moment 
specifiek dienst deed als overslaghaven voor vee uit het 
noordelijke Noordzeegebied, en de thuisbasis van een 
vissersgemeenschap vormde (van Dale, 1860). Na een 
conflictueuze 15de eeuw worden de vissers van Coxyde 
in 1498 ter bescherming van de Sluisse handelsbelangen 
verboden vis in de thuishaven te lossen, wat een leegloop 
van het dorp teweeg brengt (Mertens, 1997). Een definitieve 
verlating van Coxyde volgt in de jaren 80’ van de 16de eeuw, 
wanneer de omgeving geïnundeerd wordt door het Staatse
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leger in opmaat naar het beleg van Sluis in 1587. Uit de 
erosie van een bestaand afwateringskanaal uitmondend in de 
haven van Coxyde ontstond een bevaarbare zeearm genaamd 
Coxysche Gat, die pas in 1827 werd afgedamd (De Keyser, 
1995, p. 40-42). Zowel de bedding als de reeds in de 17de 
eeuw ingepolderde oevers van de zeearm vertoonden door 
de getij inwerking en nieuwe rationele landindeling nagenoeg 
geen kenmerken meer van het voormalige middeleeuwse 
landschap, waardoor de locatie en de geschiedenis van 
Coxyde in de vergetelheid raakten.

De eerste archeologische aanwijzingen voor de locatie van 
Coxyde werden verzameld door amateurarcheoloog Jan van 
Hinte, die op de oostelijke oever van het voormalige Coxysche 
Gat in 1965 tijdens een booronderzoek een hoek van muren 
met steunberen aantrof onder een halve meter zeeklei (van 
Hinte, 1965). Enkele meters ten noorden van deze locatie 
werd in 1994 een varkensstallencomplex aangelegd, waarbij 
middeleeuwse funderingen werden vernietigd zonder 
archeologische controle (van Dierendonck, 2005, p. 101). 
Ondanks het vermoeden dat deze muren deel uitmaakten van 
de kerk van Beniardskerke werd de exacte locatie van het 
dorp nooit bevestigd. De enige gedetailleerde cartografische 
bron met betrekking tot de ligging, topografie en morfologie 
van Coxyde is de geschilderde kaart van het Brugse Vrije 
door Pieter Pourbus uit 1571. Een georeferentie van deze 
kaart door Christof Vanhoutte (Vanhoutte, 2010, p. 50-55) 
en een landschapsrelictenonderzoek doorAlexanderLehouck 
(persoonlijke informatie) leverden wel een benadering van de 
juiste locatie op, maar de hierbij gemaakte veronderstellingen 
konden indertijd niet worden hardgemaakt. Hernieuwde 
georeferentie van de kaart tijdens het huidige onderzoek kon 
gebruikmaken van de hoge resolutieopname gemaakt naar 
aanleiding van het onderzoek van Jan Trachet (Trachet, 
2018). Desondanks kon wegens de grote metamorfose van 
het landschap geen fout in het na georeferentie verkregen 
beeld worden uitgesloten. Hierop werd een non-destructief 
archeologisch onderzoek ingeschakeld om de georeferentie 
te controleren. De gegeorefereerde kaart werd vergeleken 
met het AHN3 hoogtemodel, gewassporen op orthofoto's, 
metaaldetectie en een veldkartering op een terrein van 12,4 ha 
door middel van de recent ontwikkelde Artefact Accurate 
survey of Diagnostic fragments (AAD) methode (Trachet 
et al, 2017; De Clercq et al., in press.). In dit geval werden 
diagnostische aardewerkffagmenten, de randen, oren en 
bodems van lokaal geproduceerd rood en grijs aardewerk en 
alle fragmenten van importaardewerk, individueel ingemeten 
met een RTK-GPS en typochronologisch gedateerd. 
In het onderzoeksgebied werden laatmiddeleeuwse 
aardewerkconcentraties en grachtpatronen aangetroffen die 
in positie zeer sterk overeenkomen met gebouwclusters 
en het wegennet op de Pourbuskaart. Deze konden 
worden gelinkt aan de historisch-geografische studie van 
de regio door Gottschalk (1983), waarbij duidelijk werd 
dat het onderzoeksterrein zich bevond op de locatie van 
een hofstede van de Sint-Baafsabdij genaamd Rikedorp. 
Een volmiddeleeuwse aardewerkconcentratie vormt een

aanwijzing in de richting van de veronderstelde vroege 
bewoning op de locatie van Coxyde. Het centrum van 
het dorp, inclusief kerk, kasteel en haven bevinden zich 
echter in een sterker geërodeerde zone die niet binnen 
het onderzoeksgebied kon worden geïntegreerd. Alleen 
geofysisch of invasief onderzoek zal uitsluitsel kunnen geven 
wat hiervan nog bewaard is gebleven.
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Begraven met voedsel: het Merovingische grafveld van Elversele en het poten
tieel van organische residu analyse (O.-VI.)

Ewoud Deschepper, Thomas Van de Velde & Bert Mestdagh

In de winter van 2017-2018 legde Monument Vandekerckhove 
n.v. een Merovingisch grafveld bloot in Elversele (Temse, 
Oost-Vlaanderen). De site is gelegen op een zanderige 
heuvelrug van de Durme op de rand van de Wase cuesta. 
Het gehele grafveld werd opgegraven en niet minder dan 49 
graven werden onderzocht. Bijna alle graven zijn individuele 
inhumatiegraven, met één uitzondering waar het gaat om 
een dubbel inhumatiegraf. Alle individuen waren in een 
oost-west oriëntatie gepositioneerd zonder enige duidelijke 
structurering in het grafveld. Een voorlopige studie van 
de grafvondsten dateert deze site in de tweede helft 6de - 
eerste helft 7de eeuw n. Chr. Ondanks de aanwezigheid van 
rijke(re) grafgiften zoals juwelen en wapens, werd in slechts 
negen graven aardewerk aangetroffen. Telkens ging het om 
slechts één exemplaar, geplaatst aan de voeten van de dode.

Acht van de negen aangetroffen potten waren van het 
biconisehe type, een variant die frequent voorkomt in 
Merovingische funeraire contexten, maar veel minder in 
nederzettingen. Zodoende wordt een functie in een rituele 
context vermoed voor dit specifieke aardewerktype. De 
negende pot was handgemaakt en verschraald met chamotte, 
een populair type verschraling voor handgemaakt aardewerk 
in de Scheldevallei. Handgemaakt aardewerk wordt 
voornamelijk geassocieerd met huiselijke contexten en komt 
minder voor in graven.

Hoewel organisch materiaal over het algemeen vergaat onder 
invloed van dc tand des tijds, doen sommige moleculaire 
klassen dat niet altijd. Deze moleculen zijn zodanig klein 
dat ze opgenomen kunnen worden in de matrix van het 
aardewerk en daar bewaard blijven. Sporen van voedsel 
kunnen dus aanwezig blijven in dc kern van het aardewerk, 
ken voorzichtige schatting stelt dat minstens 80% van het 
archeologische aardewerk organisch residu bevat (Evershed, 
2008; Dene et al. 2017). Deze moleculen worden dan gelinkt 
aan types voedsel of andere organische producten.

Met andere woorden, het is mogelijk om door middel van 
chemische analyses te onderzoeken of (1) het aardewerk 
effectief voedsel bevat heeft, en (2) om wat soort voedsel het 
dan wel ging. Verdere archeologische analyse maakt het dan 
mogelijk om de gebruikscontext van het aardewerk te bepalen 
en enkele hypothesen te formuleren rond hun functie binnen 
het grotere geheel van het Merovingische begrafenisritueel.

Mogelijkheden van staalname

Aangezien de moleculen geabsorbeerd zijn in het aardewerk, 
is een destructieve staalname helaas noodzakelijk. Hiervoor 
zijn er twee opties: enerzijds het verpulveren van een stukje 
scherf; of anderzijds met een boormachine gaatjes boren in 
de pot en het gruis opvangen.

De eerste optie garandeert meestal de grootste staalname - 
bij voorkeur 5 gram- en is vaak een ideale oplossing voor 
kleine stukjes aardewerk die overblijven wanneer een pot 
niet volledig kan gereconstrueerd worden. Wanneer gewerkt 
wordt met volledige potten, zoals in het geval van het 
grafveld van Elversele, bieden boringen een oplossing.

Voedsel als onderdeel van het Merovingisch grafritueel

Na een uitgebreide staalvoorbereiding wordt Gas 
Chromatografie - Massa Spectrometrie (GC-MS) gebruikt 
om de archeologische stalen te scheiden in individuele 
moleculen, die op hun beurt gedetecteerd en geïdentificeerd 
worden. De klasse van de vetzuren is het meest prominent 
aanwezig in alle stalen; dit wijst er al op dat het aardewerk 
op een bepaald moment tijdens zijn gebruiksleven voedsel 
bevatte. Daarnaast zijn er ook sporen gevonden die wijzen op 
dierlijke vetten (specifiek herkauwers) en plantaardig voedsel. 
In het handgevormde aardewerk werden er ook ketonen 
aangetroffen. Deze componenten worden gevormd door het 
opwarmen van dierlijke vetten in vaatwerk. Ze zijn dus een

47


