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Het oudheidkundig bodemonderzoek in het Mechelse 

Het kasteel Bermoortere te Sint-Katelijne-Waver 

Ten noorden van het centrum van Sint-Katelijne-Waver, nabij de grens met 

Duffel, bevond zich eertijds een belangrijke burcht: de Bermoortere. Die burcht 

is waarschijnlijk ontstaan uit een vierkantige houten toren, waarin de bewoners 

uit de omgeving zich konden verschuilen en verdedigen . Die toren werd 

gewoonlijk omringd door een ringgracht en stond veelal wat afgezonderd van de 

hoeve, waartoe hij behoorde. 

Vermoedelijk werd dat houten bouwsel in de eerste helft van de 13de eeuw 

vervangen door een grotere stenen woontoren en kwamen er enkele gebouwen bij 

zoals stallingen en een schuur. Hendrik Berthout, van wie de stamvader in 1252 

stierf, was de eigenaar. Een waterburcht te Walem, het latere goed van Perwijs, 

was door een weg via de Stadeyckhoeve met de Bermoortel verbonden. Er werd in 

de tweede helft van de 13de eeuw ook een weg aangelegd naar de pas opgerichte 

kerk van Sint-Katelijne-Waver. 

De oudste vermelding van de Bermoortel dateert van Lichtmis 1296, toen de 

abdij van Grimbergen verplicht werd aan Hendrik III Berthout een kleine 

penning Lovens op de Bermoortel te betalen. De tweede oudste vermelding 

vinden we terug in het cijnsboek van de infirmerie van het Mechelse Begijnhofuit 

1323. In het begin van de 14de eeuw kwam het kasteel in handen van de familie 

van Hoorn, heren van Perwijs. Maria van Hoorn moest de Bermoortel voor 

20.000 kronen aan Antoon van Boergondië verkopen. Die benoemde Quinten 

Clarensone tot kastelein met de opdracht het vervallen kasteel weer bewoonbaar 

te maken. 

Van ,1413 tot 1415 werd de burcht herbouwd. Op een cijnsrol (ca. 1400) 

betreffende de te Duffel gelegen goederen, eigendom van de abdij Tongerloo, 

werd de Bermoortel als gren's vermeld. Ook in enkele akten (1387,1390 en 1412) 

i. v.m. de aankoop van de Offendonkhoeve dOQr de abdij Rozendaal vinden we de 

burcht als grens vermeld. Tussen 1415- 1570 en 1607-1703 verbleef de drossaard 

van Duffel en Walem op de Bermoortel. Daar vergaderde ook de schepenbank 

van Duffel onder leiding van de drossaard om recht te spreken. In 1474 bedroeg 

de oppervlakte van de Bermoortel 40 bunder. 

In 1521- 1523 werd de burcht grondig gerestaureerd; zo werden o.a. het 

poortgebouw en de gevangenis herbouwd. Ook in 1536 werden herstellingswer

ken uitgevoerd. Op 17 maart 1561 legden twee nieuwe schepenen, Peter Leys en 

Jan Lybens, er de eed af voor Libert I du Fraisne, drossaard van het Land van 

Duffel. Toen zaten daar gevangen: G ielis en Hansken Mey en Rombout Hovens. 
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Wegens de onzekere toestand (opkomst van het protestantisme) geraakte de 
drossaard in financiële moeilijkheden en kon hij de Bermoortel niet meer 
onderhouden. Op 10 juni 1569 stortten de woontoren en enkele andere gebouwen 
in. Reeds in 1415 stond de toren scheef, zoals blijkt uit de rekeningen van het 
kasteel: « ... biden voirscreven torre, dewelke neech al ter gracht weert ». Dat 
ongeval gebeurde toen de vierschaar het proces van Kiliaen tegen zijn zus 
Margriet van Kiele behandelde. 

Van 19 mei 1573 af werd er definitief geen rechtspraak meer gehouden 
wegens de dreigende godsdiensttroebelen. De hoeve werd verpacht en de 
Bermoortel als vluchtschans ingericht. In 1583 voerde men herstellingswerken 
uit. Karel van Huffele, timmerman, Michiel Evercruys en Jan van Gheene, 
houtzagers, herstelden de ophaalbrug. Alexander Farnese, Spaans gouverneur 
der Nederlanden, gaf in januari 1585 Don Ambrosio Landriano de opdracht met 
zijn ruiterij de streek rond Mechelen te plunderen. Op 31 januari werd de 
Bermoortelschans ingenomen en werden haar bewoners vermoord. Voor 1594 
brandde de hoeve tweemaal volledig uit. Rijkert du Fraisne verhuurde vier 
bunder land van maart 1594 tot maart 1597 aan Merten Moins. De overige 
gronden bleven onverhuurd. Op bevel van de drossaard Antoon van Olmen 
plantte de huurder vele heesters op «'s heeren goet" en langs de « leyen". 

Rond Kerstmis 1597 verbleven de Staatsen onder bevel van markies van 
Havre en graaf Frederik van den Bergh te Duffel en te Walem. De soldaten 
plunderden er alle huizen. Drossaard Antoon van Olmen ging naar Brussel om 
een vrijgeleide te vragen voor de Zandmolen te Duffel en de « huysinge van de 
Beermeuter ". 

In 1597-1598 werd het vervallen kasteel grondig hersteld. Rombout Egien, 
metselaar, Willem van Roye, timmerman, David Mollemans en vele knechten 
voerden het werk uit. Wouter van Bortel, timmerman, vernieuwe de valbrug van 
de binnengracht en richtte het « porthuyse" in. Het kasteel werd een « huys van 
plaisantie", Dat kon niet beletten dat rondtrekkende soldaten in 1598 de schuur 
nog eens in brand staken. Het volgende jaar werden boerderij en schuur weer 
opgebouwd. Timmerman Dirick Janssens en smid Peeter Wijckmans uit Duffel 
zorgden voor de afwerking. Timmerman Wouter van Bortel herstelde het 
woonhuis. Op 9 oktober 1607 kwam Jordaan van Gorp, opvolger van drossaard 
Antoon van Olmen, er wonen als kastelein. De heren van Merode, baronnen van 
Duffel en markiezen van Deinze, kenden vele geldzorgen. 

Op 14 november 1691, tijdens de negenjarige oorlog (1689-1697), werd 
Mechelen garnizoenplaats. Soldaten van de geallieerde troepen kapten hout in de 
bossen te Sint"Katelijne-Waver en richtte vele schade aan. Ook de Bermoortel
bossen ontsnapten er niet aan! In 1702 liet pachter Anthonis van Craen 
herstellingswerken aan de hoeve uitvoeren. Jan Torfs leverde het hout. Ook de 
strooien daken werden hersteld. 

Noodgedwongen verkocht Maximiliaan Albert van Merode, vijfde markies 
van Deinze, de Bermoortel (41 1/4 bunder) voor 27.300 gulden aan Suzanne 
Catharina van Horne, weduwe van Michiel van der Vorst, en aan Maria Ullens, 
weduwe van Gaspar van Horne. Op 25 november 1703 tekende landmeter 
Egidius de Decker uit Kontich een figuratieve kaart. Zijn opdrachtgevers waren 
Joseph van der Vorst .en Jean Baptist Ullens. Vermoedelijk kwam de Bermoortel 
in 1746 in het bezit van Petrus de Meester en heette het hof toen « Hof ter 
Moortere». 

Op het einde van de 18° eeuw werd het goed aangekocht door François 
Joseph de Meester. Na diens overlijden werden zijn goederen in 1849 verdeeld 
onder zijn kinderen. In 1852 was Hortense Ablay-de Meester de nieuwe 
eigenares: in 1871 André Charles Ablay. Nadien kwam de Bermoortel in handen 
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van Ferdinand de Meester de Betzenbroeck. Na diens dood in 1876 verwierf zijn 
zoon Raymond François het goed en in 1908 Albert Astère de Meester de 
Betzenbroeck. 

Tussen 1778 en 1819 viel het kasteel in puin. Vele landbouwers haalden in de 
ruïne allerlei materiaal om hun boerderijen te bouwen. Daardoor werd alles met 
de grond gelijk gemaakt en met een laag aarde bedekt. De binnengracht werd 
gedempt en de huidige Bermoortelweg dwars over het verdwenen kasteel 
aangelegd. Zo werd deze vestingsplaats moedwillig vernietigd. 

Albert Astère de Meester de Betzenbroeck trouwde met Alice de Meester de 
Ravestein. Hun enig kind Madeleine Ghislaine trouwde met baron Ignace André 
de Jamblinne de Meux in 192\. Zij erfde de Bermoortel in 1945; haar zoon 
Frederik Ernest in 1964. In 1970 werd de hoeve met enkele stukken grond 
verkocht aan Achiel Leemans. 

Stephan DE COCK 

BEMORTEL 
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Van april tot oktober 1984 en van juli tot augustus 1985, werd er door de 
Archeologische Vereniging: « Oud Mechelen", een opgraving ondernomen op 
het terrein Bemortel te Sint-Katelijne-Waver (Kadaster S.K.W., 1° afd., sectie A, 
nr. 383 c). 

I. POORTGEBOUW (7 x 3,70 m.) 

Dit gebouw « Vorstercamer" geheten, omvat een doorgang (breedte = 3,65 
m) met een afvoergeul, een rechthoekige ruimte voor het draaiend tegengewicht 
van de ophaalbrug (1,80 x 1,60 m) en een latrine (I x 0,50 m). Baksteenformaat = 
20 x 9,5 x 4 cm. 
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Doorgang 

Deze omvat twee vloeren in patroon vorm. Het eerste niveau bevat bakstenen 
met als formaten: 20 x 9,5 x 4 en 20 x 9 x 4,5 cm. De afstand tussen het eerste en 
tweede niveau bedraagt 11 cm. Het tweede niveau bevat bakstenen met als 
formaat: 21 x 9,5 x 4 cm. Deze vloer is gedeeltelijk uitgebroken en vertoont op 
verschillende plaatsen verzakkingen, die veroorzaakt zijn door een aantal 
projectielen, gekatapulteerd door Spaanse soldaten bij het beleg van de Bermoor
tereschans in 1585. Op de vloer bevonden zich een aantal steengoedscherven uit 
Siegburg, een grote hoeveelheid dierebeenderen (zie bijlage I) en een zilveren 
muntstuk: een groat van Hendrik VII van Engeland uit de eerste munting (ca. 
1485-1489). Ook treffen we verschillende brokstukken aan, afkomstig van het 
ingestorte gewelf.. 
Naast de doorgang vinden we een afvoergeul, die daalt in westelijke richting en 
uitmondt in de binnengracht. Over een afstand van 1,20 m zijn er een aantal tegels 
aangebracht die tegen de buitenmuur vertikaal zijn gemetst. 

Latrine 

Bij de vondsten behoren een aantal bakstenen met als formaat: 29,5 x 13,5 x 7 
cm. Een steengoedkan uit Langerwehe, een kan in blauw-grijs aardewerk en een 
paar voetboeien. 

2. GEVANGENIS (6,60 x 4,50 m) 

Dit gebouw omvat een pijnkamer (een «blaeuwercamere»), drie cellen en 
een latrine. Baksteenformaat = 20 x 10 x 3,5 cm. 

Inkomhal (3,40 x 0,80 m) 

Aan de oostkant bevindt zich een gleuf, waar een ijzeren hek of een poort 
heeft ingezeten. Het baksteenformaat van de muur waarin deze gleuf is 
aangebracht bedraagt: 21,5 x 10,5 x 4,5 cm. De oostmuur van deze kamer is 
vernield door projectielen, gekatapulteerd door Spaanse soldaten bij het beleg 
van 1585. 
- cel A (1,55 x 0,55 m) 
- cel B (1,35 x 0,50 m) 
Hier werd een mortier gevonden die vermoedelijk drinkwater bevatte voor de 
gevangene. 
- Latrine (0,90 x 0,40 m) 
Hier werd veel blauw-grijs aardewerk gevonden. Een zandsteen, die in de 
zandstenen buitenmuur is ingewerkt en die maar voor de helft bewaard bleef, 
heeft aan de buitenkant een ronding naar buiten. 
- cel C (1,85 x 0,50 m) 
- «blaeuwercamere» (2,80 x 0,85 m) 
- Pijnkamer: «Viereante cam ere » (2,90 x 2,90 m) 

3. ZANDSTENEN BUITENMUUR 

Deze muur in noord-zuid richting, die evenwijdig loopt met de binnengracht 
kan over een afstand van 18,65 m gevolgd worden. De dikte bedraagt 0,80 m., 
vermoedelijk dateert de muur uit de eerste helft van de 15de eeuw. 
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4. BAKSTENEN WEERMUUR 

Deze muur in noord-zuid richting, bevindt zich in de binnengracht. 
De valbrug rustte op deze muur, die over een afstand van 6,65 m kan gevolgd 
worden. Op deze muur en in zijn onmiddellijke nabijheid bevinden zich 
brokstukken afkomstig van de instorting van de toren in 1569. Bij deze 
gebeurtenis werd ook de valbrug vernield. 

5. HOUTEN BRUG 

Deze heeft een lengte van 8,50 m en een breedte van 2,70 m. 
De brug bevat twee delen: een ophaalbaar gedeelte (lengte: 1,10 m) en een vast 
gedeelte (lengte = 7,40 m). Vermoedelijk bevat de brug 25 eikehouten palen (zie 
bijlage 2) uit de 2de helft van de 16de eeuw, waarvan er 16 in situ konden 
opgetekend worden. 

Paalnr. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Paaldikte 

0,15 x 0,15 
0,20 x 0,20 
0,20 x 0,20 
0,25 x 0,25 
0,20 x 0,20 
0,25 x 0,25 
0,15 x 0,15 
0,15 x 0,15 
0,15 x 0,15 
0,20 x 0,20 
0,20 x 0,20 
0,25 x 0,25 
0,15 x 0,15 
0,30 x 0,30 
0,15 x 0,15 m. 

m. 
m. · 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 

16. 0,20 x 0,20 m. 

Lengte 
Lengte 

1,85 m (verwijderd) 
1,85 m (verwijderd) 

Lengte = 1,15 m (verwijderd en afgestaan aan de 
Universiteit van Luik voor een dendrochronolo
gische analyse) 

In het westelijk deel van de binnengracht treffen we een draagbalk aan (lengte = 
2,60 m en 0,16 m breedte), om het midden van de brug te ondersteunen. 

6. BINNENGRACHT 

De gracht is afgeboord met een oeverbeschoeiing, bestaande uit vlechtwerk 
verbonden met paaltjes (doorsnede = 0,10 m) die zich op 0,10 m van elkaar 
bevinden. 

BESLUIT 

Het archeologisch onderzoek bevestigt de Historische bronnen. Hierin 
wordt vermeld dat het poortgebouw in ± 1521 - 1523 werd herbouwd 
(baksteenformaat) van de muren en de bovenste vloer = 20 x 9,5 x 4 cm en 20 x 9 x 
4,5 cm). De onderste vloer dateert van ± 1485 - 1490 (baksteenformaat = 21 x 9,5 
x 4 cm), de gevangenis dateert uit de periode van 1480 - 1485 (baksteenformaat 
muur = 21 ,5 x 10,5 x 4,5 cm) en werd herbouwd rond 1536 (baksteen fo rmaat 
muur = 20 x 10 x 3,5 cm) 
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De muren van het eigenlijk kasteel situeren zich op het perceel nr. 369, doch 

deze zullen slechts vrijgelegd worden tijdens een volgende archeologische 

campagne. Hieruit kunnen we besluiten dat er zeker in de 16de eeuwen misschien 

in de 2de helft van de 15de eeuw een verbindingsweg moest bestaan tussen het 

kasteel Bermoortere (40 bunder in 1474) en de heerlijkheid Van Coelputte in de 

Muylshoek (44 bunder in 1578) dat de Heer Van Merode van Libert I du Fraisne 

drossaard van de Bermoortere, als leengoed had ontvangen. 

S. DE CoCK - J . WILLEMS 

Archeologische Vereniging « Oud Mechelen» 
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BEMORTEL 

Dendrochronologische analyse van een heipaal gevonden op de site van het kasteel 

Bermoortere te St.-Katelijne-Waver 

Deze heipaal is ons overgemaakt door de Heer Stephan De Cock en is 

afkomstig van een opgraving gehouden in 1984 op de plaats van een houten brug 

over een binnengracht. 
De jaarringen welke zichtbaar zijn op het staal, 63 in aantal, zijn gemeten tot 

op 11100 mmo Deze waarden zijn vervolgens verwerkt door micro-informatica, 
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dank zij het programma van Francis Tilkin, voor het aangeven van de kromming 

en het vaststellen van de synchronisatieberekening ten overstaan van de 

chronologische aanduidingen. De krommingen van het staal zijn het meest in 

overeenstemming met de chronologische aanduidingen in het Westen van 

Duitsland (E. HOLLSTEIN, 1965), bruikbaar voor onze gewesten, in de periode 1476 

AD - 1537 A. De stronk ontbreekt, maar daar de krommingen op de stam of tak 

nog steeds bestaan, kan men schatten dat de periode tussen 1537 (laatste gemeten 

jaarring) en het omkappen moet overeenkomen met de jaarringen van de 

ontbrekende stronk. De datering zou zich aldus plaatsen tussen 1550 AD en 1570 

AD. Wij herinneren er aan dat het hier gaat om de analyse van een enig staal, met 

alle statistische risico's vandien, zowel gezien van dendrochronologisch als van 

archeologisch oogpunt. 

P. HOFFSUMMER 

P. HOFFSUMMER, La dendrochronologie dans Ie temps des milliards d'années au 

milliardième de seconde, Liège, Maison de la Science, p. 230-235. 

E. HOLLSTEIN, lährringchronologische Datierung von Eichenholzern ohne Wa/d

kante in Bonner lahrbücher 165, 1965, p. 12-17. 

Enkele dierresten uit Sint-Katelijne-Waver (2de helft 15de eeuw) 

Deze kleine verzameling beenderen is afkomstig van de opgraving Bemortel 

te Sint-Katelijne-Waver en dateert uit de tweede helft van de 15de eeuw (I). De 

aanwezigheid van resten van kleine dieren (vogels, knaagdieren) en het hoge 

percentage niet-determineerbare fragmenten wijst op een goede monstername. 

De collectie is echter veel te beperkt om een paleo-economische en ecologische 

benadering toe te laten. 
Wij beperken ons hier dan ook tot enkele losse vaststellingen. Van de 

fragmenten van een gans kon niet bepaald worden of ze afkomstig zijn van wilde 

oftamme exemplaren. De huiskip is door een viertal fragmenten vertegenwoor

digd. Opvallend is echter wel het grote aantal beenderresten van een konijn . Of dit 

wijst op een speciale activiteit in die vindplaats is niet met zekerheid vast te stellen. 

Ook kunnen wij niet uitmaken of de resten afkomstig zijn van tamme of gejaagde 

langoren, temeer daar de geschiedenis van de domesticatie van het konijn in onze 

streken slecht gekend is. Bij de huiszoogdieren vinden wij de klassieke trits van 

een varken, schaap en/of geit en rund terug. Het enige wat in dit verband 

opgemerkt kan worden is de lage vertegenwoordiging van het rund. Tenslotte 

wijzen wij op het feit dat verscheidene fragmenten fijne knaagsporen vertonen, 

afkomstig van kleine knaagdieren (ratten en muizen). Er is echter veel meer 

materiaal nodig om iets meer te leren over het wel en wee van dieren op deze 

vindplaats. 

(I) Informatie : S. De Cock. 

Peter VAN DER PLAETSEN 
Laboratorium voor Paleontologie 

Geologisch Instituut, R.U. Gent 
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Gans (Anser sp.) 
Kip (Gal/us gal/us f. domestica) 
Aves sp. 
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Konijn (Orycto/agus cunicu/us f. domestica?) 
Varken (Sus scrofa f. domestica) 
Schaap/geit (Ovis ammon f. aries / Cap ra aegagrus f. aries) 
Rund (Bos Primigenius f. taurus) 
Niet determineerbaar 

Totaal 

2 
4 
3 

38 
4 
7 
2 

51 

1i1 (+ I) 

Tabel: Absolute frequenties van de dierresten te Sint-Katelijne-Waver (fragment
stelling) . 

Poortgebouw 



Katrol, 16de eeuw 

Voetboei, midden 16de eeuw 

Kruik , blauw-grijs. 15de eeuw Bijl, l6de eeuw 



I 
( 

I 
I 
\ 

I. Kruik (fragmentair), Langerwehe, 15de eeuw 

j 

1 
I 
I 
I 
\ 
I 
1 
( 

\ 

/ 

2. Oliekruikje. Raeren. 16de eeuw 



3. 

3. Kruikje, Raeren, 16de eeuw 

I 
I 
I 
I 
I 

\ 

I 
I 

I 
/ 

\ 
\ 

\ 

- . 

-

4. Kruik , Raeren , 16de eeuw 



5. Spaarpotje (fragmentair), Raeren, 16de eeuw 

-""'-
6. Schnelle (fragmentair), Raeren, 16de eeuw 

8. Fluitje, Raeren, l6de eeuw 

7. Schnelle (fragmentair), Raeren, l6de eeuw 9. Schnelle, Raeren, 16de eeuw 



10. Kruik, Raeren, 16de eeuw 

12. Kruikje (fragmentair), 

Raeren, 16de eeuw 

11. Hals van een kruik met een tinnen 

deksel, Keulen, 16de eeuw 



13. Hals van een baardmankruik, Raeren, 16de eeuw 

14. Kruik (fragmentair), Keulen. 16de eeuw 
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Stadskernonderzoek in Mechelen (/986) 

Voormalige Minderbroederskerk 

In 1986 werd door de Mechelse Vereniging voor Archeologie vzw het 
archeologisch onderzoek van de voormalige Minderbroederskerk te Mechelen 
afgesloten. De laatste maanden van deze campagne werden hoofdzakelijk besteed 
aan het opmeten en in kaart brengen van alle gegevens die nodig zijn voor een 
verantwoorde interpretatie van de bouwgeschiedenis van de kerk . De volledige 
verwerking van alle elementen en een aantal meer gespecialiseerde laboratorium
onderzoeken zal nog minstens 2 jaar in beslag nemen, waarna een uitgebreid 
verslag zal worden gepubliceerd (1). 

Huis Michiels, Korenmarkt 

In augustus 1986 werd gestart met een nieuwe archeologische campagne in 
het Huis Michiels op de Korenmarkt 6 te Mechelen (2). Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen restauratie van het pand en 
gebeurt in nauwe samenhang met het bouwhistorisch onderzoek. 
Het opzet is drievoudig : 1. Inzicht verwerven in de bouwevolutie van het 

pand. 
2. Onderzoek naar eventuele vroegere bewonings

sporen. 
3. Studie van eventuele gesloten vondstcomplexen 

o.a. voor het vaststellen van dateringscriteria voor 
de Mechelse binnenstad. 

In een eerste faze werd de huidige toestand van de kelder zeer gedetailleerd in 
kaart gebracht. Daarbij konden reeds een aantal anomalieën worden vastgesteld 
die wijzen op talrijke, latere verbouwingen en aanpassingen. In de eerste helft van 
de 19de eeuw was de vloer met gemiddeld 30 cm verhoogd. Tussen het huidige 
niveau en het oorspronkelijk vloerniveau bevond zich een vullingspakket, 
bestaande uit puin en een grote hoeveelheid l8de-eeuws schervenmateriaal 
waaronder mineraalwaterkruiken in steengoed, witgeel volksaardewerk en 
versierde bloempotten in rood aardewerk. In de kelderwanden konden de 
oorspronkelijke nissen terug worden vrijgemaakt. 

In een volgende faze zal het onderzoek vooral worden toegespitst op de 
oudere elementen van kelder en woning. 

Oud Begijnhof buiten de muren van Mechelen 

Op Begijnenweide te Mechelen werd door de Mechelse Vereniging voor 
Archeologie een uitgebreide prospectie uitgevoerd bij ingrijpende graafwerken 
die er plaatsvonden. Talrijke begijnenwoningen konden in kaart worden gebracht 
en ook enkele afvalkuilen konden onderzocht worden. Het schervenmateriaal, 
bestaande uit blauwgrijs aardewerk, steengoed van Schinveld-Brunssum en een 

(I) Voor een voorlopig en zeer bondig overzicht van de vondsten : M. SWINNEN, 

Archeologisch onderzoek Minderbroederskerk Mechelen (MVA 1985). in HKOM, 89. 1986. 
p. 287-290. - M. SWINNEN, Archeologisch onderzoek Minderbroederskerk : voorlopig rapport. 
in Tijdschrift Mechelse Vereniging voor Archeologie, 1985,3, p. 94-123. 

(2) Een eerste campagne vond plaats in 1985 op het achterliggend terrein , toegan
kelijk vanuit de Adegemstraat. - M. SWINNEN , Het oudheidkundig bodemonderzoek in het 
Mechelse. in HKOM, 89. 1986, p. 290. 


