
 
 

 
 
 
 
Archeo-rapport 185  
Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek 
 

 
 
 

Yvonne de Rue & Maarten Smeets 

 
Kessel-Lo, 2013 

Studiebureau Archeologie bvba 



 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Archeo-rapport 185  
Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvonne de Rue & Maarten Smeets 

 
Kessel-Lo, 2013 

Studiebureau Archeologie bvba 
  



 
 

  



 
 

 
 
 
 

Colofon 
 
 

Archeo-rapport 185  
Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek 

 
 
Opdrachtgever:   Stad Mechelen 
 
Projectleiding:    Maarten Smeets 
 
Auteurs:    Yvonne de Rue 
     Maarten Smeets 
 
Foto’s en tekeningen:   Studiebureau Archeologie bvba (tenzij anders vermeld) 
 
 
Op alle teksten, foto’s en tekeningen geldt een auteursrecht. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van Studiebureau Archeologie bvba mag niets uit deze uitgave worden 
vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, hetzij door middel van webpublicatie, druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook. 
 
 
D/2013/12.825/49 
 
Studiebureau Archeologie bvba 
Jozef Wautersstraat 6 
3010 Kessel-Lo 
www.studiebureau-archeologie.be 
info@studiebureau-archeologie.be 
tel: 0474/58.77.85 
fax: 016/77.05.41 
 
 
 
©2013, Studiebureau Archeologie bvba



 
 

  



Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek  

 

1 
 

Inhoudstafel  
 
Inhoudstafel           p. 1 
 
Hoofdstuk 1 Aardewerkvondsten per spoor       p. 3 
 1.1 Tafonomie          p. 3 
 1.2 Datering          p. 4 
 1.3 Overige opmerkingen bij de aardewerkanalyse per context    p. 6 
 
Hoofdstuk 2 De aardewerkcatalogus        p. 7 
 
Hoofdstuk 3 Aardewerkanalyse per context       p. 49 
 
Bibliografie           p. 57  



Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek  

 

2 
 

  



Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek  

 

3 
 

Hoofdstuk 1 Aardewerkvondsten per spoor 
 
In opdracht van Stad Mechelen werden de aardewerkvondsten afkomstig van de archeologische 
opgraving te Mechelen-Stompaertshoek geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit twee delen. 
Enerzijds werden alle aardewerkvondsten per spoor bekeken. Hierbij ging de analyse niet zozeer uit 
naar een determinatie van al het aardewerk, maar naar de tafonomie en datering, aangezien dit voor 
de stratigrafische analyse door de veldarcheoloog het meest van belang is. Anderzijds werden de 
meest representatieve of belangrijke aardewerkvondsten opgenomen in een ceramiekcatalogus. 
 
Per spoor werd een record ingevuld in het bijgevoegde Access-bestand. Deze werkwijze wijkt lichtjes 
af van de aanpak bij het aardewerkrapport van Mechelen Cultuur Centrum. Dit doet echter geen 
afbreuk aan de kwaliteit of de mogelijkheden. Om te zorgen dat de gegevens ook toegankelijk zijn op 
computers die geen Access-programma hebben, is er ook een Excel-versie van het bestand 
beschikbaar.  
De volgende velden werden ingevuld: spoornummer, aantal scherven, aantal individuen, 
spoorfunctie (afkomstig van de oorspronkelijke spoorfiches), spoor correleert met, fits met andere 
sporen, volledigheid, tafonomie, datering (aardewerk & spoorvulling, eindfase van de opvulling, 
spoordatering), aardewerkbeschrijving, aantal fragmenten, aantal individuen en belang voor 
verdere uitwerking. De meeste van deze velden spreken voor zich. Enkel het veld tafonomie en de 
drie dateringsvelden verdienen enige uitleg. 
 
 
1.1 Tafonomie  
 
In het veld tafonomie wordt op basis van de spoorbeschrijving, de volledigheid van de individuen, de 
sporen van slijtage na afdanking en de looptijd van het aardewerk een interpretatie gegeven van het 
proces van opvulling waaraan het spoor werd onderworpen. Want die kenmerken geven een indruk 
welke weg het aardewerk heeft afgelegd sinds zijn afdanking (vaak is dit het moment waarop de pot 
breekt, maar er zijn ook andere redenen mogelijk, zoals verlies, het afbranden van een woning, het 
wegwerpen van de inboedel van een overledene, uit gebruik raken en veranderende mode) tot aan 
het moment dat het in een laag, kuil of beerput terecht komt.  
Als dit tafonomische proces (gedeeltelijk) gereconstrueerd kan worden, kan dit in de eerste plaats 
informatie geven over de gebruiken in afvalverwerking. Omdat een afgedankte pot vaak meereist 
met ander afval (zoals bot, glas, leder en inmiddels vergaan materiaal) kan het ons ook iets vertellen 
over dit andere afval. Daarnaast kan de ceramiek soms ook een indicatie geven van het 
opvullingsproces van het spoor waarin de ceramiek werd aangetroffen.  
In dit verslag wordt de term in gebruikscontext gebruikt als de ceramiek wordt teruggevonden in de 
oorspronkelijke gebruikscontext, zoals een kookpot in een haardvuur, een waterkan in een put, een 
pispot die in een beerput gevallen is, de voorraadpot die in een kelder wordt teruggevonden, etc. In 
deze context is de kans op compleetheid en intactheid het grootst. Vaak kan de ceramiek in dit geval 
als een belangrijke aanwijzing dienen voor functie van de context waarin het werd aangetroffen. 
De term primair afval wordt gebruikt voor afval dat onmiddellijk na zijn afdanking definitief in een 
archeologische context terecht is gekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een hele 
huisinventaris in een uit gebruik geraakte waterput wordt gedumpt, of wanneer men het 
huishoudelijk afval meteen in de beerput gaat gooien. De potten zijn dan niet altijd intact, maar wel 
compleet of bijna compleet. In het geval van primair afval wordt de ceramiek vaak samen 
aangetroffen met ander afval in een donker, humeus spoor. In veel gevallen zijn dit soort van 
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ceramiekcontexten te linken aan een enkel huishouden, werkplaats of gebeurtenis. Ze kunnen 
daardoor veel informatie opleveren over gebruik, menselijk gedrag en omstandigheden.  
Veel vaker komt echter secundair afval voor. In dat geval is er nog een fase geweest tussen het 
afdanken en het in de context terecht komen. Het afval heeft dan in de tussentijd nog ergens gelegen 
en is vervolgens verplaatst. Het kan dan gaan om een tussentijdse afvalplek, zoals een mesthoop of 
een hoek van het erf, maar ook om een loopoppervlak etc. Soms is de verplaatsing naar de 
archeologische context intentioneel: intentionele dump. Vaak is hiervan sprake als men een tijdelijke 
en een definitieve opslagplek heeft voor afval.  
Een vuilnisbak of mesthoop kan een tijdelijke plek zijn voor men iets naar een vuilstortplek of een 
beerput brengt. Een beerput, op zijn buurt, kan een tijdelijke plek zijn voor hij wordt geleegd. De 
tijdelijke plek is vaak niet te achterhalen, maar soms, bijvoorbeeld in een gracht of beerkuil, kan men 
vaststellen dat de context leeg werd gehaald en de inhoud verplaatst (leeggehaalde context).  
Secundair afval is te herkennen aan zijn grotere fragmentatiegraad en zijn grotere incompleetheid 
dan bij primair afval en in gebruikscontext. Door het verplaatsen breekt er vaak nog van alles en niet 
alles wordt tegelijk verplaatst of naar dezelfde plek verplaatst, waardoor delen van potten op een 
verschillende plek eindigen. Vaak geeft het materiaal nog een indruk van het gebruik, de 
gebruikscontext of de gebruikers. Bij intentionele dump komt het materiaal vaak in een echte 
afvalcontext (zoals een beerkuil, beerput of afvalstortplek) terecht of in een context die hier 
secundair voor werd gebruikt (zoals een kuil, een uit gebruik geraakte waterput, een oude kelder of 
een afgebrand huis). Veel contexten van intentionele dump bevatten net als bij veel primaire 
afvalcontexten, ook ander afval en een donkere, humeuze vulling. Afval van verschillende ouderdom 
kunnen bij elkaar in één context terecht komen.  
Naast intentionele dump is er nog de categorie zwerfvuil. Ook dit is secundair afval, maar nu is de 
ceramiek min of meer per ongeluk in een archeologische context terechtgekomen. Afval slingert 
rond na afdanking en wordt vaak verspreid over het loopoppervlak. Uiteindelijk komt het terecht in 
de laag die wordt gevormd op het loopoppervlak of in op dat moment openliggende kuilen, grachten 
en andere depressies die doorheen de tijd langzaam opgevuld worden. Ook kan afval via bemesting 
in tuintjes of akkers terecht komen, of kan het verplaatst raken door opspit. De ceramiek in dit type 
contexten is over het algemeen te herkennen aan een grote fragmentatiegraad en vaak ook aan 
oppervlakte- en breukslijtage. Het is in dit geval normaal slechts een of enkele fragmentjes van ieder 
individu aan te treffen. Meestal dateert de ceramiek uit een vrij lange looptijd en kan de datering van 
de vondsten vrij ver van de datering van het spoor afliggen. Het reconstrueren van het 
oorspronkelijke gebruik en de oorspronkelijke context is meestal niet eenvoudig. De vulling van de 
sporen hoeft niet zo donker en humeus te zijn als in een beerput of afvalkuil, maar het kan wel. 
Uiteraard kunnen dergelijke contexten naderhand worden opgekuist of opnieuw uitgegraven en zo 
eigenlijk een tussenfase vormen waarna de ceramiek alsnog in een andere secundaire context 
terecht kan komen. Wanneer het duidelijk is dat er voornamelijk sprake is van hergraven materiaal, 
zoals in het geval van graven en paalkuilen, wordt gesproken over opspit.  
 
 
1.2 Datering 
 
Ceramiek biedt de mogelijkheid sporen en structuren te dateren. Wanneer deze dateringen worden 
gecombineerd met stratigrafische informatie, kan de ingewikkelde accumulatie van een 
stadsopgraving uiteen getrokken worden in een chronologische opeenvolging of in perioden. De 
ontwikkeling van de site doorheen de tijd wordt dan een stuk duidelijker. 
Maar eigenlijk dateert de ceramiek niet het spoor zelf, maar de vulling van het spoor. Een spoor raakt 
pas opgevuld tijdens of na het gebruik, waardoor de vulling in theorie jonger zou moeten zijn dan de 
aanleg van het spoor. De oudste scherf van de vulling zou hier dus een terminus ante quem voor 
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moeten zijn. Maar doordat afval lang kan rondslingeren aan het oppervlak voor het werd begraven, 
door opspit, doordat sommige potten lang in gebruik kunnen blijven (soms wel decennia) en doordat 
soms grond die ouder materiaal bevat wordt aangevoerd om kuilen, gaten en putten te dempen, kan 
de ceramiek ook ouder zijn dan het spoor. Aan de andere kant zou men kunnen stellen dat de 
ceramiek in ieder geval ouder is dan de laatste fase van de opvulling. De jongste scherf zou dan een 
terminus post quem vormen voor de laatste opvulling van het spoor. In praktijk geldt dit echter niet 
altijd, omdat er vaak sprake is van bioturbatie of andere post-depositionele processen die de 
kwaliteit van de inzameling beïnvloed hebben. Heel strakke grenzen konden er dus meestal niet 
worden gesteld en het is de totaalindruk van een bepaald assemblage dat de datering verschaft.  
Door bovenstaande dateringsproblemen zijn de theoretische dateringsverschillen tussen de datering 
van de ingebruikname van het spoor (zoals het graven van een kuil), de datering van het aardewerk 
& de vulling (en dus de overige vondsten) van het spoor en de eindfase van de opvulling vaak moeilijk 
te achterhalen. Dat bovendien ceramiek meestal op zijn best op enkele decennia nauwkeurig 
gedateerd kan worden, laat de drie zaken nog meer in elkaar overlopen.  
Ceramiek biedt in de eerste plaats een datering van de vulling. Deze datering wordt weergegeven in 
het veld datering aardewerk & vulling De breedte van de dateringsrange (bijvoorbeeld ‘1100-1300’, 
of ‘midden 14de eeuw’) die daar wordt gegeven hangt af van twee zaken. Ten eerste wordt deze 
range bepaald door de looptijd van het aardewerk. Dit is het verschil in datering tussen de oudste en 
de jongste scherven in een assemblage. Zo kunnen bijvoorbeeld de oudste scherven van een spoor 
dateren uit de eerste helft van de 12de eeuw en de jongste scherven uit de tweede helft van de 13de 
eeuw. De looptijd loopt dus van de eerste helft van de 12de eeuw tot de tweede helft van de 13de 
eeuw.  
Ten tweede wordt de dateringsrange ook bepaald door de dateringsmarge die bij ieder fragment en 
bij het gehele assemblage in acht genomen moet worden. In het geval van het hierboven gegeven 
voorbeeld bestaat bij zowel de oudste als de jongste scherven een dateringsmarge van een halve 
eeuw. De oudste scherven moeten ergens uit de periode 1100-1150 dateren en de jongste scherven 
uit de periode 1250-1300. Waar ze precies vallen binnen deze halve eeuw kan niet worden gesteld. 
De oudste scherf kan uit 1103 dateren, maar ook uit 1134 of 1148. Om zeker te zijn, moeten voor de 
vullingdatering dus de uiterste jaartallen genomen worden. In dit geval dus 1100-1300.  
De looptijd van het aardewerk in de vulling zal in de meeste gevallen ongeveer gelijk lopen met de 
looptijd van andere vondstcategorieën in de vulling. Ze zijn immers (met uitzondering van de 
gebruiksduur) onderworpen geweest aan dezelfde processen van opvulling. Daarmee biedt de 
ceramiek een redelijk betrouwbare datering van vondsten in andere materialen, zoals bot, metaal, 
hout, leder en bouwmateriaal.  
Het is in de meeste gevallen zeer moeilijk op basis van de datering van de vulling ook een datering 
van het gebruik van een spoor te achterhalen (dit is het veld spoordatering). Door allerlei processen 
die eerder al werden aangestipt, kan de vulling immers zowel ouder als jonger zijn dan de aanleg van 
het spoor. Hoe langer de tijd tussen het gebruik en de depositie van de ceramiek, hoe groter de 
dateringsdiscrepantie tussen de spooraanleg en vulling kan worden. Ceramiek die wordt 
aangetroffen in primaire gebruikscontext leunt dicht aan bij de datering van het gebruik van het 
spoor. Een dergelijke situatie wordt helaas zelden aangetroffen. Bij primair afval kan al een zeker 
verschil optreden en bij secundair afval kan de ceramiek een zodanig lange weg hebben afgelegd, dat 
het verband tussen de datering van de spooraanleg en de datering van de vulling vaak moeilijk te 
achterhalen is. Als de vulling vooral opspit bevat, zoals in het geval van paalkuilen en graven, is de 
spoordatering soms helemaal niet meer te achterhalen. 
Mits enige in acht genomen voorzichtigheid kan meestal wel een datering worden gegeven van de 
eindfase van de opvulling. Hier een daar een bioturbatieafwijking daargelaten, moeten immers alle 
scherven ouder zijn dan de eindfase van de opvulling. De eindfase van de opvulling dateert dus uit 
dezelfde tijd of later dan de jongste scherven in een assemblage. In het eerder aangehaalde 
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voorbeeld dateerden de jongste scherven uit de periode 1250-1300. De eindfase van de opvulling 
van dit spoor is dus hoogst waarschijnlijk te plaatsen in tweede helft van de 13de eeuw of wat later, 
dus ergens tussen 1250 en 1350. In de gevallen dat het mogelijk was een dergelijke datering voor de 
eindfase van de opvulling te bekomen, wordt deze weergegeven. 
Omdat enkel de totaalindruk van een assemblage (alle ceramiek aangetroffen in één spoor) een 
betrouwbare datering kan verschaffen, is één enkel ceramiekfragment in een spoor niet voldoende 
voor een betrouwbare datering. Pas als meerdere scherven hetzelfde beeld geven kan men zekerder 
zijn van de ouderdom van het spoor. Waar men die grens legt, is arbitrair. Als er heel nauwkeurig 
werd ingezameld kan een kleiner aantal volstaan, dan wanneer er slordig werd ingezameld. 
Anderzijds kunnen een aantal scherven van dezelfde pot afkomstig zijn en dus in wezen slechts één 
individu vertegenwoordigen. Als dit het geval is zou men een groter aantal moeten aannemen.  
 
 
1.3 Overige opmerkingen bij de aardewerkanalyse per context 
 
Voor iedere context werd een fiche in gevuld. Deze vindt u verderop in het verslag en spreken voor 
zich. In sommige zakjes met aardewerk zaten ook vondsten uit andere materialen, zoals steen, 
bouwmateriaal en glas. Wanneer dit het geval is, wordt dit normaal gesproken vermeld in het veld 
beschrijving. In de tellingen zijn die andere materialen niet opgenomen. Wanneer de 
vullingdateringen gebruikt gaan worden voor de datering van de andere materialen dient er mee 
rekening gehouden te worden dat sommige materiaalcategorieën een andere gebruiksduur kunnen 
hebben, waardoor de productiedatering kan afwijken van die van het aardewerk. Dit is vooral van 
toepassing het bouwmateriaal. Zo kunnen daktegels of bakstenen enkele eeuwen in gebruik zijn voor 
ze worden afgedankt. Andersom kan slachtafval (dierlijk bot) een kortere gebruiksduur hebben dan 
aardewerk.  
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Hoofdstuk 2 De aardewerkcatalogus 
 
Een echte volwaardige uitwerking van al het aardewerk van deze opgraving was binnen het budget 
niet haalbaar. In plaats daarvan werd een selectie van 111 individuen gemaakt, die werd opgenomen 
in een aardewerkcatalogus. Hierbij wordt gewerkt met een combinatie van aardewerktekeningen en 
foto’s. De catalogus wordt als een apart bestand bijgevoegd. 
De catalogus toont een waaier aan representatieve vormen  en enkele uitzonderlijke stukken. Omdat 
er maximaal enkele individuen per context werden geselecteerd en omdat de bedoeling niet was een 
indruk van de sporen te geven, maar een indruk van het aardewerkspectrum op de hele site, is er 
voor gekozen het aardewerk op materiaalcategorie te sorteren, niet op context. Uiteraard staat het 
contextnummer wel vermeld.  
Het overgrote deel van de individuen werd getekend. Waar zinvol, zijn de tekeningen met foto’s 
aangevuld. De tekeningen zijn afgebeeld op schaal 1:3, tenzij anders vermeld. 
 
Van de vondsten die worden opgenomen in de catalogus wordt de bakselgroep, de datering, de 
vorm/ het Deventer-type, de afmetingen, de oppervlaktebehandeling, de decoratie en de herkomst 
opgenomen bij de catalogusgegevens. De catalogusopbouw is zoals toegepast door het Deventer-
systeem1. Hierbij worden de gegevens van de individuen direct onder de tekening/foto 
weergegeven.Deze ceramiekcatalogus is opgebouwd volgens de administratiewijze van het 
Deventer-systeem, waarbij aandacht is voor negen verschillende soorten kenmerken of informatie. 
De opbouw van de catalogus is gebaseerd op de wijze die wordt gehanteerd in Bartels 1999 en 
Thijssen 1991. De volgende informatie wordt genoteerd: 
Catalogusnummer 

1) spoornummer 
2) code van het type (volgens het Deventer-systeem) 
3) dateringen 
4) afmetingen (maximale diameter zonder additieven (oren, stelen e.d.); maximale hoogte 

zonder additieven, diameter voet) 
5a) baksel  
5b) oppervlaktebehandeling 
5c) decoratie 
6a) voet 
6b) additieven 
6c) diversen, merken 
7) naam 
8) herkomst 
9) literatuur 
 

Het doel van deze catalogus is het tonen van het vormenspectrum van het aardwerk van deze 
opgraving. Daarom is het aardewerk niet gesorteerd op context/spoor, maar op bakselgroep. Hierbij 
wordt de volgende volgorde aangehouden: 

1) roodbeschilderd/ pingsdorf-type aardewerk 

2) proto-steengoed 

3) bijna-steengoed 

4) Duits steengoed (Siegburg) 

                                                           
1
 Een gekend voorbeeld hiervan is de catalogus van Bartels M. 1999: Steden in scherven. Vondsten uit 

beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en  Tiel (1250-1900), Amersfoort. 
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5) Duits steengoed (niet Siegburg) 

6) handgevormd grijsbakkend aardewerk 

7) grijsbakkend aardewerk 

8) roodbakkend aardewerk 

9) hoogversierd aardewerk 

10) witbakkend aardewerk 

11) Maaslands/Andenne-type aardewerk 

12) majolica 

13) faience 

14) industrieel witbakkend aardewerk 

De bronnen waarnaar verwezen wordt bij de literatuur, kunnen worden teruggevonden in de 
bibliografie. 
Wanneer een vorm nog niet bekend is in het Deventer-systeem, is het laatste deel van de code 
vervangen door de afkorting NT, die staat voor Nieuw Type. Soms komt een zelfde nieuw type vaker 
terug. Daarom volgt achter de NT een type-specifiek volgnummer. Deze nieuwe type-specifieke 
volgnummers zijn compatibel met die in het aardewerkrappor van Mechelen Cultuur Centrum 
(MECC). Indien de catalogus gepubliceerd wordt, kan men de nieuwe typen laten opnemen in het 
Deventer-systeem (contacteer hiervoor de Ruud van Beek Stichting in Nederland). 
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2. s2-bek-13

3. 14de eeuw

4.

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. engobe en zoutglazuur

5c. geen

6a.

6b. schenklip

6c.

7. beker

8. Langerwehe

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek

10

5

6

7

8



9
1. 1263

2. s2-bek-20?

3. 14de eeuw

4. 10,0;/;/

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. zoutglazuur

5c. horizontale ribbels

6a.

6b.

6c.

7. beker

8. Langerwehe

9.

11
1. 700

2. s2-kan-31

3. 1350-1450

4.

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. zoutglazuur

5c. geen

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. waarschijnlijk Langer-
wehe

9.

10
1. 1388

2. s2-kan-9

3. 1475-1550

4. 8,8; 11,6; 7,6

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. ijzerengobe, zoutglazuur

5c.

6a. geknepen standring

6b. smal vertikaal lintoor

6c.

7. kan

8. Aken/Raeren

9. Gaimster 1997: 227.

12
1. 1101

2. cfr. s4-kan-5

3. midden 14de eeuw

4.

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. ijzerengobe, zoutglazuur

5c. radstempel op de rand

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. Langerwehe

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 871

2. cfr. s4-kan-5

3. 2de helft 14de eeuw

4.

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. ijzerengobe

5c. radstempel op de rand

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. Nederlanden

9.

15
1. 359

2. s2-kan

3.

4. /;/; 7,8

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. engobe en zoutglazuur

5c.

6a. geknepen standring

6b.

6c.

7. kan

8. Duitse Rijnland

9.

14
1. 696

2. cfr. s4-kan-5

3. 2de helft 14de eeuw

4.

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. ijzerengobe

5c. radstempel op de rand

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. Langerwehe

9.

16
1. 1250 mix met 1233=698

2. s2-kan

3. 15de eeuw

4. 16,2;/; 12,8

5a. Duits steengoed (niet 
Siegburg)

5b. zoutglazuur, ijzerengobe

5c.

6a. geknepen standring

6b.

6c.

7. kan

8. Langerwehe

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 1250 mix met 1233=698

2. s2-kan

3. 14/15de eeuw

4. 15,6;/; 10,1

5a. Duits steengoed (niet Siegburg)

5b. zoutglazuur, ijzerengobe

5c.

6a. geknepen standring

6b.

6c.

7. kan

8. Langerwehe

9.

18
1. 1250 mix met 1233=698

2. s2-kan

3. 15de eeuw

4. 26,0;/; 20,4

5a. Duits steengoed (niet Siegburg)

5b. zoutglazuur, ijzerengobe

5c. horizontale groeven/draairillen

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. Langerwehe

9.

19
1. 834

2. s2-kan

3. 16de eeuw?

4.

5a. Duits steengoed (niet Siegburg)

5b. zoutglazuur

5c. horizontale ribbels op de rand

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. Duitse Rijnland

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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Zwaar ingedeukt aan verschillende zijden
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1. 382

2. kg-pot

3. 11/12de eeuw?

4. 19,0;/;/

5a. handgevormd grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. geen

6a.

6b.

6c.

7. kogelpot

8. Nederlanden

9.

21
1. 1263

2. kg?-pot

3. 12/13de eeuw?

4.

5a. handgevormd (?) grijsbakkend 
aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c. sporen van gebruik boven vuur

7. pot

8. Nederlanden

9.

22
1. 1113/714A

2. g-dubbelbak-NT

3.

4. 14,0 (smalle zijde);/; 8,2 (smalle zijde)

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. vingerindrukken

6a. standvlak

6b.

6c.

7. dubbelbak

8. Nederlanden

9. De Grootte 2008: deel 2 p. 233 plaat 
122 nr. 11

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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Diameter: 18 - 22 cm
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1. 1413 A

2. g-kan-3

3. waarschijnlijk 15/16de eeuw

4. 35,0;/;/

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. decoratieve horizontale groeven, opgelegde kleistrips met vingerindrukken die vertrekken van de aanzet van het oor.

6a.

6b. groot horizontaal worstoor

6c.

7. kan

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek

15

23

Langs andere zijde oor 
gelijkaardige decoratie
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1. 708

2. g-kan

3. 14de-begin 15de

4. 22,0;/; 12,0

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. geen

6a. standlobring

6b. vertikaal oor

6c.

7. kan

8. Nederlanden

9.

25
1. 698

2. g-kan

3.

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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Bodem Schets
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1. 708

2. g-kan

3. 14de-begin 15de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. decoratieve horizontale groeven  op de wand. Gedecoreerd 
drieledig oor

6a.

6b. breed gedecoreerd drieledig vertikaal oor

6c.

7. kan

8. Nederlanden

9.

27
1. 902

2. g-kan

3. 13/14de eeuw?

4. /;/; 10,4

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a. standvlak

6b.

6c.

7. kan

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek

17

26

27



28
1. 714A

2. g-kan?

3. 14de eeuw?

4. 11,3;/; 8,4

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a. standlobring

6b.

6c.

7. kan?

8. Nederlanden

9.

29
1. 708

2. g-kan?

3. 14de-begin 15de eeuw

4. /;/; 13,6

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. geen

6a. standring

6b.

6c.

7. kan?

8. Nederlanden

9.

30
1. 698=1233

2. g-kom-10

3. 14/15de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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Schaal 1 op 6

31
1. 847

2. g-kom-NT

3.

4. 52,4;/;/

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. vingerindrukken onder de rand

6a.

6b. waarschijnlijk 2 dikke horizontale oren.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 708

2. g-kom-9 (var randprofiel)

3. 14de-begin 15de eeuw

4. 23,6 - 25,4;circa 11,6;/

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. geen

6a. lensvormige bodem met standvinnen

6b.

6c. zware slijtage aan de bodem

7. kom

8. Nederlanden

9.

33
1. 382

2. cfr. g-kom-10

3.

4. 25,2;/;/ 

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. geen

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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33

Zeer ovale rand  25,4 cm x 23,6 cm
Ter hoogte van breedte 25,4 cm hoogteverschil 
van 0,7 cm links vs rechts

Bodem stand-
vinnen schets
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1. 832

2. g-kom

3. 14/15de eeuw

4. 43,8;/;/

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

35
1. 834

2. g-kom

3. 14/15de eeuw

4. 47,2;/;/

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. geen

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 1388

2. g-kom

3.

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

37
1. 698=1233

2. g-kom

3. 14/15de eeuw

4. 35,2;/;/

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

38
1. 696

2. g-kom

3.

4. 30,0;/;/

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 698

2. g-pot-5

3. 14/15de eeuw?

4. 40,0; 31,9; 22,3

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. geen

6a. geknepen standvinnen

6b. geen

6c. slijtage vinnen en slijtage op de rand van een vlak deksel

7. pot

8. Nederlanden

9. Vandenberghe 1985: p 78 afb. 23

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek

23

39

Had waarschijnlijk 3 standvinnen.  
Positie onzeker door fragmentatie
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1. 698=1233

2. g-pot, waarschijnlijk g-pot-5

3. 14/15de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. pot

8. Nederlanden

9.

41
1. 1019

2. g-pot

3. waarschijnlijk 13de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. pot

8. Nederlanden

9.

42
1. 1263

2. g-pot

3. 13/14de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c. sporen van gebruik boven vuur

7. pot

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 382

2. g-pot

3. 12/13de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c. sporen van gebruik boven 
vuur

7. pot

8. Nederlanden

9.

45
1. 713

2. g-pot

3. waarschijnlijk 13de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c. geen

6a.

6b.

6c.

7. pot

8. Nederlanden

9.

44
1. 382

2. g-pot

3. 12/13de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c. sporen van gebruik boven 
vuur

7. pot

8. Nederlanden

9.

46
1. 698=1233

2. g-pot/gra

3. 14/15de eeuw

4.

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c. dunwandig

7. pot/grape

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 819B

2. g-?

3. 14de eeuw?

4. /;/; 6,5

5a. grijsbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a. standlobring

6b.

6c.

7.

8. Nederlanden

9.

48
1. 714A

2. g/r-kan?

3. 14de eeuw?

4. /;/; 11,2

5a. grijs-/roodbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a. lensvormige bodem met standvinnen 
met twee halen

6b.

6c.

7. kan?

8. Nederlanden

9.

49
1. 832

2. g/r-kom

3. 14/15de eeuw

4. 42-44;/;/

5a. grijs-/roodbakkend aardewerk

5b. geen

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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Bodem
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1. 819B

2. r-bak-NT19

3. 14de eeuw

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b. schenklip

6c.

7. bakpan

8. Nederlanden

9.

51
1. 708

2. r-bak-NT19

3. 14de-begin 15de eeuw

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. spaarzaam loodglazuur

5c. geen

6a. lensvormige bodem, geen poten

6b. holle steel zonder doorboring van de wand

6c. sporen van beroeting

7. bakpan

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 824

2. r-bak

3. 14/15de eeuw?

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. spaarzaam loodglazuur

5c. doorn

6a. lensvormig. Niet duidelijk 
of er pootjes waren

6b.

6c. aangekoekte etensresten

7. bakpan

8. Nederlanden

9.

54
1. 1113

2. r-blo

3. waarschijnlijk 16de 
eeuw?

4. /;/; 8,9

5a. roodbakkend aardewerk

5b.

5c.

6a. geknepen standring

6b. 5 doorboringen van de 
bodem, voor het bakken

6c. slijtage standring

7. bloempot

8. Nederlanden

9.

53
1. 834

2. r-bla-2?

3. 15/16/17/18de eeuw

4. 11,5;/; 7,2

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a. standring

6b.

6c.

7. blaker

8. Nederlanden

9.

55
1. 926 + 1102

2. r-bor-28 var met afwi-
jkend randtype

3. post-middeleeuws

4. 22,2; 3,8; 11,9

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. geen

6a. standvlak

6b.

6c. slijtage bodem

7. bord

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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Aanzet schenklip
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1. 1101

2. r-dek-30 var

3. waarsch 19de eeuw

4. 22,4; 5,8; 22,4

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur; aan buitenzijde ook 
engobe

5c.

6a.

6b. ringvormige knop

6c.

7. deksel

8. Nederlanden

9.

57
1. 834

2. r-dek-NT13

3. 15de-18de eeuw

4. 11,0;/; 11,0

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b. worstoor

6c.

7. deksel

8. Nederlanden

9.

58
1. 1388

2. r-dek-NT

3.

4. 12,0; 1,8; 10,5

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b. oor

6c.

7. deksel

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 525

2. r-dubbelbak

3. 15/16/17de eeuw

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b. vertikaal lusvormig worstoor

6c.

7. dubbelbak

8. Nederlanden

9.

60
1. 1113

2. r-gra

3. waarschijnlijk 15/16de eeuw

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. spaarzaam loodglazuur

5c.

6a.

6b. vertikaal worstoor

6c. beroet

7. grape

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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Bovenaanzicht Doorsnede Zijaanzicht
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1. 1113

2. r-gra

3. waarschijnlijk 15/16de eeuw

4. 24,0;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b.

6c. slijtagesporen van zwerfvuil

7. grape

8. Nederlanden

9.

62
1. 708

2. r-gra

3. 14de-begin 15de eeuw

4. 18,6;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. spaarzaam loodglazuur

5c. geen

6a. bolle bodem met drie klauwpoten

6b.

6c. sporen van gebruik boven vuur

7. grape

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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2 Klauwpoten zichtbaar
Waarschijnlijk waren er dit  
oorspronkelijk 3
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1. 871

2. r-gra

3. 16/17de eeuw

4. 27,4;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. dik loodglazuur

5c.

6a.

6b. vrij groot vertikaal worstoor

6c.

7. grape

8. Nederlanden

9.

64
1. 359

2. r-gra?

3.

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. geen

6a.

6b.

6c.

7. grape

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 1101

2. r-kap-8

3. 18/19de eeuw

4. 35,0;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur, aan buitenzijde ijzerengobe

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kachelpan

8. Nederlanden

9.

66
1. 834

2. r-kap-NT (laag model)

3. 18/19de eeuw

4. 34,0;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a. sporen van gebruik boven vuur

6b.

6c.

7. kachelpan

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 1101

2. r-kap

3. 18/19de eeuw

4. 34,2;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b. omhooggebogen lusoor

6c.

7. kachelpan

8. Nederlanden

9.

69
1. 571

2. r-kan?

3.

4. 10,0;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. geen

6a.

6b.

6c.

7. kan?

8. Nederlanden

9.

68
1. 1101

2. r-kap

3. post-middeleeuws

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. Nederlanden

9.

70
1. 873

2. r-kdl?

3.

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. geen

5c. gekartelde rand

6a. standvlak

6b.

6c.

7. kandelaar?

8. Nederlanden

9.

 Het aardewerk van de site Mechelen-Stompaertshoek
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1. 502

2. r-kom

3. 16/17/18de eeuw

4. 21,0;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. witte slib en kopergroen

6a.

6b. schenklip

6c. sporen van gebruik boven vuur

7. kom

8. Nederlanden

9.

72
1. 1101

2. r-kom

3. post-middeleeuwen

4. 38,8;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b. schenklip

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.
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1. 1250 mix met 1233=698

2. r-kom

3. 15de eeuw?

4. 51,0;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b.

5c. grote vingerindrukken onder de rand

6a.

6b.

6c. komt in Mechelen normaliter enkel in 
grijze variant voor

7. kom

8. Nederlanden

9.

74
1.

2. r-kom

3.

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b.

5c.

6a.

6b.

6c.

7.

8. Nederlanden

9.

75
1.

2. r-kom

3.

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b.

5c.

6a.

6b.

6c.

7.

8. Nederlanden

9.
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1. 1113

2. r-kom

3. waarschijnlijk 15/16de 
eeuw?

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur, witte slib en 
kopergroen

5c. witte slib en kopergroen 
aan de binnenzijde

6a.

6b. heeft waarschijnlijk een 
of twee vertikale ban-
doortjes gehad

6c.

7. kom (papkom)

8. Nederlanden

9.

79
1. 834

2. r-kom?

3. 14/15de eeuw

4. 28,0;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b.

6c.

7. kom?

8. Nederlanden

9.

77
1. 1113

2. r-kom

3. waarschijnlijk 15/16de 
eeuw

4. 17,1;/;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b. heeft waarschijnlijk een 
of twee vertikale oortjes 
gehad

6c. slijtagesporen van zwer-
fafval

7. kom (papkom)

8. Nederlanden

9.

80
1. 359

2. r-min

3. waarschijnlijk 14de eeuw

4. 4,8;/; 2,7

5a. roodbakkend aardewerk

5b. spaarzaam loodglazuur

5c. geen

6a. drie pootjes

6b.

6c.

7. miniatuurgrape

8. Nederlanden

9.
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81
1. 1231

2. r-pis-10 var

3. 16de eeuw?

4. 19,0; 14,8; 11,2

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. geen

6a. geknepen standring

6b. 1 vertikaal worstoor

6c. slijtage bodem, oud stootgat, urine-
aanslag

7. pispot

8. Nederlanden

9.

82
1. 871

2. r-pis

3. 16/17de eeuw

4. /;/; 13,5

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a. geknepen standring

6b.

6c. sporen van urineaanslag

7. pispot

8. Nederlanden

9.

83
1. 1402

2. r-pis

3. waarschijnlijk 15de/1ste hleft 16de 
eeuw

4. 18,8; 13,1; 11,8

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. geen

6a. standvlak met ziel

6b. vertikaal worstoor

6c. urineaanslag. Baksel erg fel rood. 
Waarschijnlijk import. Lijkt wat betreft 
baksel en vorm sterk op Leuvense 
exemplaren

7. pispot

8. Nederlanden

9. De Rue (2012)
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85
1. 696

2. r-pot

3.

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. witte slib, loodglazuur

5c.

6a.

6b.

6c.

7. pot

8. Nederlanden

9.

87
1. 696

2. r-pot

3.

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. witte slib

5c.

6a.

6b.

6c. verbrand

7. pot

8. Nederlanden

9.

86
1. 1101

2. r-pot

3. 17/18/19de eeuw

4. /;/; 23,2

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a. hoge standring

6b.

6c. slijtage standring

7. pot

8. Nederlanden

9.

88
1. losse vondst

2. r-pot

3. waarschijnlijk 13de eeuw

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. witte slib, spaarzaam 
loodglazuur

5c. geen

6a.

6b.

6c. Imitatie Andenne

7. pot

8. waarschijnlijk regio 
Mechelen

9.
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1. 832

2. r-pot/gra

3. 14/15de eeuw

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. spaarzaam loodglazuur

5c.

6a.

6b.

6c.

7. pot/gra

8. Nederlanden

9.

90
1. 1101

2. r-pot?

3. 18/19de eeuw

4. /;/; 12,3

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a. standring

6b.

6c.

7. pot?

8. Nederlanden

9.

91
1. 698=1233

2. r-pot?

3. 14/15de eeuw

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur, witte slib

5c.

6a.

6b.

6c.

7. pot?

8. Nederlanden

9.
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1. 834

2. r-ver

3. 15/16/17de eeuw

4. /;/; 13,1

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a. geknepen standring

6b.

6c.

7. vergiet

8. Nederlanden

9.

93
1. 819A

2. r-vet-NT20

3. 14de eeuw

4. /; 5,8;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. geen

5c. vingerindrukken op de rand

6a. bijgesneden rechthoekige bodem met vinnen(minstens 4 
duimhalen) aan beide lange zijden

6b.

6c. sporen van verhitting

7. vetvanger

8. Nederlanden

9.
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94
1. 871

2. r-ver-NT

3. 16/17de eeuw

4. /; 7,6;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. diepe groeven langs de randen. Een klaver van vingerindrukken 
in de hoek.

6a. bijgesneden rechthoekige bodem met grote vin van 6 duimve-
gen

6b. functionele doorboring van de rand

6c.

7. vetvanger

8. Nederlanden

9.

95
1. 698

2. r-vet

3.

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b.

6c. beroet

7. vetvanger

8. Nederlanden

9.
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1. 1101

2. r-vet

3.

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. parallelle inkrassingen

6a.

6b.

6c.

7. vetvanger

8. Nederlanden

9. gelijkaardige decoratie 
vetvanger Mechelen Cul-
tuurcentrum  cat. nr. 86

98
1. 834

2. r-?

3. 14/15de eeuw

4. /;/; 3,7

5a. roodbakkend aardewerk

5b. spaarzaam loodglazuur

5c.

6a.

6b.

6c.

7.

8. Nederlanden

9.

97
1. 669

2. r-zee?

3. 15/16de eeuw

4.

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. geen

6a.

6b. fijne doorboringen van 
de wand

6c.

7. zeef?

8. Nederlanden

9.

99
1. 1101

2. r-?

3.

4. /;/; 3,4

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a. standvlak

6b.

6c.

7.

8. Nederlanden

9.
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100
1. 358+875

2. r-?

3. 16/17/18de eeuw

4. 20-24; /;/

5a. roodbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a.

6b.

6c.

7.

8. Nederlanden

9.

101
1. 382

2. r-kan

3. waarschijnlijk 12de/13de eeuw

4. 9,3;/;/

5a. hoogversierd aardewerk

5b. loodglazuur

5c. opgelegde witte slib

6a.

6b.

6c.

7. kan

8. waarschijnlijk Mechelen

9.

102
1. 873

2. w-dek-NT

3. 18/19de eeuw

4. 28,0;/; 28,0

5a. witbakkend aardewerk

5b. loodglazuur, mangaan

5c.

6a.

6b.

6c.

7. deksel

8. Nederlanden

9.
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104

105 106

104
1. 115

2. cfr. f-bor-10

3. 17/18de eeuw

4. 31,8;/;/

5a. majolica

5b. tinglazuur, loodglazuur

5c. kobaltblauw en geel

6a.

6b.

6c.

7. bord

8. Nederlanden

9.

105
1. 834

2. m-bor-1?

3. 17/18de eeuw

4.

5a. majolica

5b. tinglazuur, loodglazuur

5c. kobaltblauwe scène op de spiegel. 
Mogelijk zee

6a. standring

6b.

6c.

7. bord

8. Nederlanden

9.

106
1. 1101

2. m-kom

3.

4. 17,0;/;/

5a. majolica

5b. tinglazuur, loodglazuur

5c. filetten met daartussen sponsdecoratie 
in kobaltblauw

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9.
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107
1. 1101

2. m-voet/vaa

3. 1525-1625

4.

5a. majolica

5b. tinglazuur

5c. eierlijst ‘Italiaans-Hollandse stijl’

6a. standvoet

6b.

6c.

7. voetschaal/vaas

8. Nederlanden

9. Bartels 1999: 205-206.

108
1. 926 + 1102

2. f-zal-8?

3. 17/18de eeuw

4. /;/; 10,2

5a. faience

5b. tinglazuur

5c. kobaltblauw

6a. standvlak

6b.

6c. slijtage bodem

7. zalfpot

8. Nederland

9.

109
1. 1101

2. iw-bor-8

3. 1845-1860

4. 18,8; 2,0; 9,1

5a. industrieel witbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c.

6a. standring

6b.

6c. beeldmerk: krullend vaandel met 
floraal decor en tekst ‘BOCH FRèRES 
KERAMIS’

7. bord

8.  La Louvière

9. http://www.royalboch.com/historiek/ 
Geraadpleegd op 02/07/2013
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1. 1101

2. iw-kom-NT11

3. na 1800

4. 11,6;/;/

5a. industrieel witbakkend aardewerk

5b. loodglazuur

5c. in vlakken verdeeld

6a.

6b.

6c.

7. kom

8. Nederlanden

9. gelijkaardige kom Mechelen Cultuurcentrum cat. nr. 104

111
1. 748

2. iw-kop-3

3. 1850-1950

4. 8,6; 7,9; 4,5

5a. industrieel witbakkend aardewerk

5b. glazuur

5c. licht vloeiend strooibloemendecor in onderglazuur kobalt-
blauw

6a. standring

6b. malgevormd vertikaal oor

6c. beeldmerk: wapenschild (met stippen) onder kroon, met er-
rond de tekst ‘OPAQUE DE SARREGUEMINES’

7. kop

8. Sarreguemines

9. PM&M www.porcelainmarksandmore.com, geraadpleegd op 
02/08/13
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Hoofdstuk 3 Aardewerkanalyse per context 
 

sp. nr. n MAE spoorfunctie correlaties fits volledigheid tafonomie datering aardewerk en spoorvulling 
datering van de eindfase van de 

opvulling spoordatering aardewerkbeschrijving 
belang voor verdere 

uitwerking 

49 9 9                     

115 1 1       fragmentair 
onduidelijk, slechts 1 
scherf onduidelijk, te weinig aardewerk     1 fragment majolica beperkt 

119 9 9       fragmentair zwerfvuil 14/15de eeuw of iets ruimer 15de eeuw of later   grijs, rood, wit beperkt 

152 4 4       fragmentair         grijs beperkt 

357?? 7 7 
kuilvulling. Kuil door 
greppel 320     fragmentair 

secundair afval/ 
zwerfvuil/ opspit 

onduidelijk, 13 of 14de eeuw (of misschien 15de 
eeuw) 13de eeuw of later   voornamelijk grijs, 1 stukje rood beperkt 

358 78 67 
bevat veel baksteen en 
mortel     fragmentair secundair/zwerfafval 

voornamelijk 13de eeuw, hier en daar een paar 
scherfjes later materiaal (late middeleeuwen/vroege 
post-middeleeuwen, maar ook industrieel wit) 

door de losse latere fragmentjes 
moeilijk in te schatten   

voornamelijk grijs en rood. Het rood 
vaak met witte slib en/of hoogversierd. 
Ook een Vroegrood bord, erg dik, met 
witte slib en sgraffito decoratie. Beetje 
proto-steengoed. Enkele 16de?eeuwse 
fragmentjes rood en wat industrieel 
wit. 

Het vroegrode 
sgraffito-bord is 
opmerkelijk 

358+875 19 17       fragmentair secundair afval post-middeleeuwse mix 16de t/m 18de eeuw 
moeilijk te zeggen, omdat het een 
mix is van twee sporen   

voornamelijk post-middeleeuws rood 
aardewerk, waaronder kachelpannen. 
Ook een fragment van een 18de 
eeuwse mineraalwaterkruik met 
vliegasglazuur beperkt 

359 225 206 kuilvulling     fragmentair 
secundair 
afval/zwerfvuil 

voornamelijk 14de eeuw, met een ruis van 12 en 13de 
eeuw, en 1 fragmentje 19de eeuw dat waarschijnlijk 
intrusief is 

waarschijnlijk late 14de eeuw of 
later   

vooral grijs, wat vroegrood, 14de-
eeuws steengoed, 1 proto-steengoed, 
1 pingsdorf beperkt 

382 170 164 

lichtgrijs-donkergrijs 
gemengd zand met kleine 
vlekjes. Vermengde A-
horizont podzol? gelijk aan 1263?   fragmentair zwerfvuil. 

jongste materiaal lijkt 13de eeuw (1 fragment zou 
misschien ook vroege 14de eeuw kunnen zijn) maar 
ook een duidelijk vroegere component. In ieder geval 
2de helft 12de, misschien zelfs teruggaand tot de 
11de eeuw? 2de helft 13de eeuw of later   

bijna alleen maar wielgedraaid grijs. 
Vaak (kook)potten met lensvormige, 
bijgesneden bodems. Hier en daar wat 
vroegrood, meestal met witte slib of 
hoogversierd. Een scherf Siegburg 
proto-steengoed, 1 scherf bijna-
/vroegsteengoed Langerwehe. 
Andenne-type a 

Een van de oudste 
sporen van de site: 
(vroege?) 13de eeuw 
met een duidelijk 
component 12de eeuw. 
Interessant! Maar 
helaas wel sterk 
gefragmenteerd 

502 137 135 met verbrand puin in!     fragmentair 
secundair afval / 
zwerfvuil 

mix van 13/14de eeuw tot midden19/begin 20ste 
eeuw midden 19de eeuw of later   

steengoed, vroegrood, grijs, rood, 
bouwmateriaal, industrieel wit, rood 
met witte slib en kopergroen, witte 
kachelpan met mangaan en geel beperkt 

521 2 2 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil/opspit? late middeleeuwen     rood, grijs beperkt 

523 2 2 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil/opspit? late middeleeuwen     rood, grijs beperkt 

525 41 41 laag 

= 185 C   ; gelijk 
aan 836?; gelijk 
aan 1130   fragmentair 

zwerfvuil van een lange 
periode. Heeft blijkbaar 
lang open gelegen 13de tot 16/17de eeuw 16de eeuw of later   

proto-steengoed, steengoed, 
roodbakkend, grijsbakkend, 
witbakkend (oa met mangaan) en een 
speelschijfje? Allemaal kleine 
fragmentjes, oa van kannen, grapen, 
bakpannen beperkt 

528 1 1       fragmentair         rood beperkt 

530 4 4 
is coupe vanuit vlak 1. is 
dus meest recente spoor     fragmentair 

zwerfvuil/secundair 
afval 13/14/15de eeuw? 14de eeuw of later   rood, grijs beperkt 

533 12 12       fragmentair           beperkt 

533+525 71 70       fragmentair           beperkt 

534 14 14 ingraving buis bij bassin     fragmentair zwerfvuil late middeleeuwen tot 17/18de eeuw 17/18de eeuw of later   grijs, rood, steengoed, wit beperkt 

542 2 2 
kuiltje? Erg vage aflijning 
en uitloging. Ijzeruitloging     fragmentair zwerfvuil? onduidelijk onduidelijk   1 grijs, 1 rood beperkt 

544 1 1 
vierkante kuil niv 2? Wel 
minder diep dan andere!     fragmentair zwerfvuil?       rood beperkt 

552 7 7 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil/opspit? late middeleeuwen     grijs, rood beperkt 
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570 1 1 

onderscheid met 525 niet 
erg duidelijk maar in net 
opgekuist vlak wel 
zichtbaar, licht 
kleurverschil     fragmentair zwerfvuil?       rood met kopergroen beperkt 

571 2 2       fragmentair 
onduidelijk, slecht 2 
scherven onduidelijk     1 grijs, 1 rood beperkt 

572 1 1       fragmentair         grijs beperkt 

573 3 3       fragmentair zwerfvuil? middeleeuwen tot 2de helft 16de eeuw 2de helft 16de eeuw of later   andenne, rood, steengoed beperkt 

577 19 19 laag 
zelfde laag als 
532 en 525?   fragmentair zwerfvuil 13/14de eeuw tot 19de eeuw 19de eeuw of later   

grijs, rood, steengoed, industrieel wit. 
Oa grapen beperkt 

582 3 3       fragmentair   late middeleeuwen en post-middeleeuwen     grijs, pijp beperkt 

591 1 1       fragmentair         1 rood beperkt 

593 1 1 vulling paalgat     fragmentair         1 rood beperkt 

599 1 1       fragmentair zwerfvuil?       grijs beperkt 

602 6 6 ijzeruitloging paalsporen     fragmentair         grijs, rood beperkt 

625 2 2       fragmentair   late middeleeuwen?     grijs, steengoed beperkt 

633 1 1 vulling paalgat     fragmentair         grijs beperkt 

640 2 2 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil/opspit? 13de eeuw of ruimer     grijs beperkt 

649 2 1 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil/opspit? late middeleeuwen + boomse pan post-middeleeuws   rood, steengoed beperkt 

651 2 2       fragmentair         grijs, steengoed beperkt 

653 5 5 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil/opspit? late middeleeuwen     rood beperkt 

657 10 10 vierkante kuil niv 2?     fragmentair zwerfvuil late middeleeuwen tot 18/19de eeuw 18de eeuw of later   grijs oa vergiet, rood, bloempot   

669 32 30 opvulling basin     fragmentair zwerfvuil uiteenlopend, van 14de tot 2de helft 16de 2de helft 16de of later   
zeer klein, fragmentair, voornamelijk 
rood, wat steengoed, een beetje grijs beperkt 

689 11 11 
onderste vulling moderne 
kuil     fragmentair zwerfvuil/opspit 14de tot 19de eeuw 19de of begin 20ste eeuw   

rood, steengoed, grijs, industrieel , 
majolica, borden, bakpan beperkt 

691 6 5 

nagezakte laag in recente 
kuil? Afgagraven boven 
verbrande leemlaag     fragmentair 

zwerfvuil/secundair 
afval middeleeuws en post-middeleeuws     grijs en majolica? beperkt 

692-691 10 9       fragmentair 
zwerfvuil/opspite en 
secundair afval 13/14de eeuw en 19de eeuw 19de eeuw of later   grijs, steengoed, industrieel wit beperkt 

695 7 7 vergraving     fragmentair  zwerfvuil? 14/15de eeuw?     grijs, steengoed, rood beperkt 

696 94 91 

veel daktegels! Helt af van 
-132 naar -169. Zeer 
gemengd puin in kuiltjes, 
niet gecoupeerd maar 
uitgehaald. Kuilen lopen 
breder uit naar onder toe. 
Mortel in: gele 
zandmortel! Ook wat 
natuursteen in! 714?   fragmentair 

zeer fragmentair, 
waarschijnlijk 
aangevoerd met 
puinpakket. 

voornamelijk 14de, mogelijk ook nog een beetje 15de 
eeuw. 15de eeuw of later   

grijs, rood en steengoed, hoogversierd 
fragment met braamnopdecoratie, 
rood aardewerk met witte 
slibversiering. Door fragmentatiegraad 
weinig diagnostische scherven beperkt 

698 72 67 

vermoedelijk dekt 32 dit 
spoor af? Inclusies: ook 
wortels, vettige kalk, 
leem… zeer gemengde 
context. 1233   fragmentair 

secundair 
afval/zwerfvuil 

ergens tussen 1350-1450, niet precies duidelijk, 
omdat het aardewerk weinig diagnostisch is. circa 1400 of later   

kleine fragmenten grijs, steengoed en 
ook al redelijk wat rood, oa vetvangers 
en grapes. 1 intrusieve scherf jongere 
papkom. Robuust handvat vuurklok beperkt 

698=1233 50 47       fragmentair 
secundair 
afval/zwerfvuil 

14de en 15de eeuw, mogelijk ook een beetje late 
13de eeuw 15de eeuw?   

kleine fragmenten grijs, rood, 
steengoed. Oa vetvangers, kannen, 
kommen. beperkt 
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698B 140 79       

fragmentair en 
1 bijna 
complete grote 
grijze pot 

Fragmentair, maar de 
fragmentatiegraad 
verschilt een beetje van 
individu tot individu. 
Waarschijnlijk zwerfvuil. 
Maar 1 bijna complete 
grote grijze pot is geen 
zwerfvuil. Waarschijnlijk 
primair afval (of zelfs 
nog in de 
oorspronkelijke 
gebruikscontext?) 

bevat 14de eeuws materiaal, maar ook 1ste helft 
15de eeuw. waarschijnlijk 15de eeuw   

Grijs, rood, steengoed. Verbrande 
leem, waarschijnlijk huttenleem. Vrij 
groot fragment steengoed kan eerste 
helft 15de eeuw met verse breuken. 
Fragmenten van 14de eeuwse 
steengoed drinkbekertjes (oa s2-bek-
20). beperkt 

700 2 2 

restant van rioolbuis, zakt 
naar beerput toe? 
Doorheen 32 gegraven of 
niet, moeilijk te zien     fragmentair zwerfvuil/opspit onduidelijk, maar 2 fragmenten     

scherfje rode vetvanger, randje 
steengoedkan beperkt 

708 151 17 
doorworteld, geel zand en 
podzolvermenging     

veel stukken 
half of 
grotendeels 
volledig 

Duidelijk ander 
afvalpatroon dan in de 
meeste kuilen. Geen 
zwerfvuil. Mogelijk 
primair afval, misschien 
secundair. Maar het 
bevat ook enkele losse 
fragmentjes die wel 
eerder zwerfvuil lijken, 
maar verstoring of 
bioturbatie is ook een 
mogelijkheid. In iede 

de vrij volledige stukken lijken veertiende, of vroege 
15de eeuw. Een nauwere datering is moeilijk, omdat 
het enkel grijs en rood aardewerk betreft. De losse 
stukjes dateren van de 13de t/m ergens in de 15de 
eeuw.     

Voornamelijk vroegrood (grapen en 
een bakpan) en grijs (kom, kannen). 
Een deel van een 15de-eeuws Siegburg 
drinkschaaltje. Enkele kleine 
fragmentjes steengoed, rood en 
hoogversierd. 

interessant voor 
Mechels 
vormenspectrum (de 
meer volledige stukken 
zijn opgenomen in de 
catalogus), maar helaas 
geen strakke daterin 
mogelijk 

710 1 1 
restant van 696? Ronde 
vorm!     fragmentair         grijs beperkt 

712 5 5       fragmentair zwerfvuil?       grijs, rood beperkt 

713 15 15 
lemen vloer, horend bij 
muur 715     fragmentair zwerfvuil 

Andenne enkel grijs en 1 fragm . Waarschijnlijk 13de, 
maar mogelijk ook nog 14de eeuw 13de of 14de eeuw   

grijs en oortje in Andenne-type 
aardewerk beperkt 

714 1 1 

brandafval, verbrande 
leem! Ligt bovenop 
brandlaagje: ingestorte 
muren?     fragmentair 

onduidelijk, heel arm 
aan aardewerk. 1 zeer 
klein fragmentje 1 fragmentje middeleeuwe rood     1 fragmentje middeleeuwe rood beperkt 

714A 89 74       fragmentair 

fragmenten zijn niet 
heel klein. Mogelijk 
secundair afval in ieder geval 14de eeuw, mogelijk ruimer     

voornamelijk grijs, amper rood en een 
klein beetje steengoed beperkt 

714B 6 6       fragmentair 

onduidelijk, arm aan 
aardewerk, slechts 
enkele scherfjes onduidelijk     grijs beperkt 

717 8 8 
verbrande puinlaag, zeer 
vaag gelaagd. 

Lijkt op 
713+714 maar 
mogelijk niet 
meer in situ?   fragmentair zwerfvuil 13de/14de eeuw 14de eeuw of later   grijs, steengoed, rood beperkt 

718 24 21 

laag ofwel onder de 
verbrande leemlaag zie 
502 of 382? Ofwel deel 
van vergraving 695/696?     fragmentair 

secundair afval/ 
zwerfvuil 

voornamelijk 14de eeuw. 1 scherf lijkt post-
middeleeuws 

indien de post-middeleeuwse 
scherf intrusief is, eind 14de eeuw 
of later. Indien niet intrusief, 16de 
eeuw of later   

voornamelijk grijs, wat rood, wat 
steengoed 

interessant fragment 
vroegrood aardewerk 
met 
radstempelversiering 

719 68 67 

is dit een laag of een 
kuiltje? Relatie met 502 
onduidelijk     fragmentair zwerfvuil late middeleeuwen tot 16/17de eeuw 16de eeuw of later   rood, grijs, steengoed. Rood vergiet. beperkt 

732 3 3       fragmentair zwerfvuil? in ieder geval post-middeleeuwen post-middeleeuwen   rood, oa bord met witte slib beperkt 

734J 1 1 aflijning vaag en ondiep     fragmentair zwerfvuil? late middeleeuwen onduidelijk   1 frag rood beperkt 

742 18 18 

geel zand uit C-horizont 
vermengd met bruine 
vlekken en roestvlekken!     fragmentair zwerfvuil? 13/14de eeuw? 13de eeuw of later   

grijs aardewerk, en een fragmentje 
rood beperkt 
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743 1 1       fragmentair secundair afval? 1 frag 1850 of later     industrieel wit beperkt 

744 7 7       fragmentair 
zwerfvuil/secundair 
afval onduidelijk, 13/14/15de eeuw?     

grijs, steengoed, rood. 1 fragm 
verbrand beperkt 

746 1 1 

mogelijk kuil doorheen 
laag 20 maar op niveau 1 
niet opgemerkt?     fragmentair zwerfvuil       industrieel wit beperkt 

748 1 1 
donkere kuilvulling. 
Gemiste kuil op niveau 1?     1 half kopje 

primair of secundair 
afval 

slechts 1 groot fragment. Op basis van beeldmerk 
1850-1950 na 1850   

1 industrieel wit kopje uit 
Sarreguemines met 
strooibloemendecor 

kop is archeologisch 
compleet 

749+772 2 2       fragmentair zwerfvuil 15/16de eeuw 15de eeuw of later   rood beperkt 

752+772 2 2 752 is greppel     fragmentair zwerfvuil 13/14/15de eeuw onduidelijk   rood, grijs beperkt 

754 25 24 greppel     fragmentair zwerfvuil 14de tot 16de eeuw 16de eeuw of  later   grijs, rood, steengoed. beperkt 

766 3 3 kuilvulling     fragmentair zwerfvuil/opspit onduidelijk onduidelijk   3 fragmentjes rood aardewerk beperkt 

772+498 2 2       fragmentair         rood, grijs beperkt 

773 2 2 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil? 13/14/15de eeuw ? late middeleeuwen of later   rood, grijs beperkt 

780 7 7       fragmentair zwerfvuil in ieder geval 13de eeuw 13de eeuw of later   grijs, rood, proto-steengoed beperkt 

781 1 1 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil/opspit onduidelijk     1 klein grijs scherfje beperkt 

787 2 2       fragmentair         rood beperkt 

818 30 21 
lijkt ingegraven doorheen 
382 maar niet duidelijk!     fragmentiar 

zowerl zwerfvuil als 
secundair afval 

onduidelijk. Grootste fragmenten lijken 13/14de 
eeuw. Kleine fragmenten dateren van circa 14de tot 
19de eeuw onduidelijk   

grijs, rood, steengoed, wit, industrieel 
wit beperkt 

819 38 36 

brandlaag onder dik 
pakket verbrande leem. 
Houtskool, brandlaag! Ook 
enkele stukken ijzer in!     fragmentair 

kleine fragmenten, 
mogelijk zwerfvuil of 
opspit 14de eeuws, mogelijk zonder laatste kwart/helft midden 14de eeuw of later   

grijs, 1 fragment vroeg steengoed, wat 
vroegrood beperkt 

819A 102 97 deel van 819     fragmentair 
kleine fragmenten, 
mogelijk zwerfafval 

14de eeuw. In ieder geval 1ste helft, mogelijk ook 
tweede midden 14de eeuw of later   

voornamelijk grijs, redelijk wat rood, 
wat steengoed, een vrij groot stuk van 
een rode vetvanger beperkt 

819B 18 12 

jongere leemlaag dan 
713B. Gelaagdheid van 
lemen (vloer)laag: 
verbranding in situ, 
nieuwe leemlaag en 
opnieuw verbranding (? 
Moeilijk leesbaar op fiche!     

fragmentair, 
maar niet héél 
klein. 

waarschijnlijk secundair 
afval. 14de eeuw, complex lijkt vrij zuiver 

tweede helft 14de eeuw of iets 
later   

delen van een grote grijze kom, stukje 
Langerwehe steengoed, delen van 
rode bakpannen en een kleine grijze 
bodem op standlobring beperkt 

820 1 1 

kuiltje onder 714? 
Verbrand lemig zand slaat 
rossig uit     fragmentair         rood beperkt 

821 43 43 greppelvulling     fragmentair zwerfvuil 13/14de eeuw 13de eeuw of later   grijs, rood beperkt 

822 1 1 greppelvulling     fragmentair zwerfvuil? onduidelijk onduidelijk   1 fragment grijs beperkt 

824 8 8       fragmentair 
secundair 
afval/zwerfvuil onduidelijk, mogelijk 14/15de eeuw     

grijs wielgedraaid aardewerk, 1 
fragment rode bakpan beperkt 

832 139 137 

kuilvulling met een weinig 
lichtgele vlekjes. 
Hierboven: 0832 A. B: 
gevlekt geel met 
donkerbu-gr zand. Verschil 
tussen a en C quasi 
onbestaand, meer op basis 
van aanwezigheid laag B! 1314?   fragmentair secundair/zwerfvuil. 

14de, mogelijk nog 15de eeuw en 1 scherf eerste helft 
18de eeuw 

onduidelijk, omdat de betekenis 
van de late scherf niet duidelijk is   

Voornamelijk grijs, een beetje 
steengoed en rood. 1 scherf van een 
rood bord met stippenversiering in 
witte slib uit het Duitse Rijnland (1ste 
helft 18de eeuw) beperkt 
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834 136 124 

puinkuil (zwart uitgeslagen 
BS, ook op breuk!). 
Opvulling basin     fragmentair 

secundair/zwerfvuil. 
Meer waarschijnlijk 
zwerfvuil. ZEER lange 
looptijd. Betekenis 
hiervan moeilijk in te 
schatten, omdat het 
spoor niet beschreven 
staat in de spoorfiches. 
Het recentere materiaal 
is in ieder geval niet 
completer dan het 
oudere materiaal. 

zeer lange looptijd. Oudste materiaal is 14de eeuw, 
een kleine component laat 13de eeuws is misschien 
mogelijk, het jongste materiaal oogt 19de eeuws. In 
ieder geval ook de 16de eeuw is duidelijk 
vertegenwoordigd. Waarschijnlijk is het een 
doorlopend comp 

19de eeuw of later (behalve als 
het een inzamelingprobleem zou 
zijn)   

roodbakkend, grijs, steengoed, 
faience, industrieel wit. Kannen, 
borden, kachelpannen, grapes, 
kommen, vergieten, deksel beperkt 

836 63 60 

compacter dan 0848 en 
licht organisch? Opvulling 
bassin?     fragmentair waarschijnlijk zwerfvuil 

voornamelijk 14/15de eeuw. 1 scherf midden 17de 
eeuw 

 onduidelijk, hangt er vanaf of de 
midden 17de eeuwse scherf 
intrusief is of niet   

voornamelijk grijs, wat rood, 2 
steengoed beperkt 

847 45 43 

gevlekte grond, sommige 
zones donkergrijs, andere 
eerder lichtgeel 488? 848?   

fragmentair, 1 
stuk is groter 

het volledigere 
fragment ziet er uit als 
secundair afval, de rest 
als zwerfvuil. Er is meer 
stratigrafische 
informatie nodig om dit 
te kunnen duiden. 13de en/of 14de eeuw 14de eeuw of later   

voornamelijk grijs aardewerk. Een 
fragmentje steengoed, 1 fragment van 
een vroegrode bakpan. Een groot stuk 
van een grote grijze kom met 
vingerindrukdecoratie onder de rand beperkt 

848 26 26 

laag, moeilijk te 
onderscheiden van andere 
lagen 1272?   fragmentair zwerfvuil 13/14de eeuw 13de eeuw of later   

voornamelijk grijs, 1 vroegrood 1 
andenne beperkt 

848 + 1027 
+ 1028 + 
1029 + 
1030 + 
1031 + 
1033 162 159 

verschillenden, moeilijk 
van elkaar te 
onderscheiden lagen     fragmentair waarschijnlijk zwerfvuil 

voornamelijk 14de eeuw, misschien ook nog een 
beetje vroeger materiaal 2de helft 14de eeuw of later   

voornamelijk rood en grijs, kommen, 
potten bakpannen, kannen, bekers. I 
fragmentje handgevormd Elmpt beperkt 

871 23 19 kuilvulling     

fragmentair en 
wat grotere 
stukken 

mix van secundair afval 
(waarschijnlijk 1550-
1650) met oudere, 
kleinere fragmentjes 
(lijkt voornamelijk 14de 
eeuw) die zwerfvuil of 
opspit zijn 

kleine fragmentjes 14de eeuw, enkele wat grotere 
stukken circa 1550-1650 

waarschijnlijk 17de eeuw, maar 
kan theoretisch ook later   

grote rode grapes met dik loodglazuur, 
rode pispot, een deel van een rode 
vetvanger, een bodem van een laat-
16de-eeuwse steengoedkan met 
ballustervoet. En wat kleinere stukjes 
14de-eeuws grijs en Langerwehe-
steengoed. 

relatief zuiver complex 
van een vroeg-post-
middeleeuwse context, 
wat verder niet veel 
voorkomt op de site 

873 38 38 
kuilvulling. Ivm afvoer 
bassin?     fragmentair zwerfvuil 

voornamelijk post-middeleeuws materiaal, tot 19de/ 
begin 20ste eeuw, ook wat late middeleeuwen 19de of begin 20ste eeuw   

grijs, rood (grapen, kommen, 
hengselpot, kachelpan), steengoe, 
industrieel wit, melkglas beperkt 

877 8 8       fragmentair zwerfvuil 13/14/15de eeuw?     grijs, rood beperkt 

888 1 1       fragmentair   in ieder geval 13de eeuw     proto-steengoed beperkt 

900 2 2 

met lichgele en 
donkergele vlekken. Niet 
goed zichtbaar owv stort. 
Op niveau 4 nog steeds 
zichtbaar? Is vermoedelijk 
plaatselijk dieper 
gegraven? Geen BS!     fragmentair 

onduidelijk, slecht 2 
fragmentjes 

onduidelijk, te weinig scherven. 1 scherf herkenbaar 
als 2de helft 13de eeuw     1 grijs, 1 proto-steengoed beperkt 

902=482 24 24 

902A= dichtgooien 
greppel. Met grijswitte 
vlekken. 902 B: idem 1413 
B. greppelvulling. 902 C: 
idem 1413 C 
greppelvulling 1413   fragmentair zwerfvuil 

onduidelijk, want zo goed als enkel grijs. Meest 
waarschijnliujk 13/14de eeuw 13de eeuw of later   kleine fragmentjes grijs aardewerk beperkt 

909 3 3 kuilvulling     fragmentair zwerfvuil? late middeleeuwen     grijs, rood beperkt 

913 1 1       fragmentair         andenne? beperkt 
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926 + 1102 63 60 

926: insteek verstening 
waterbasin, 1102: vulling 
1087 (in orginele 
uitbreiding) of insteek 
muur 1005 ?     fragmentair 

zwerfvuil. Met een zeer 
lange looptijd. Lijkt lang 
open te hebben 
gelegen. van 13/14de eeuw tot 19/vroege 20ste eeuw 

2de helft 19de eeuw of eerste 
helft 20ste eeuw   

grijs, rood, steengoed, faience (oa 
zalfpotten), industrieel aardewerk. 
Grapen, kachelpannen, zalfpotten, 
kannen, trechterbeker, pîjpaarde beperkt 

928 10 10 
donkerder dan 926. 
afbraak constructie 1006     fragmentair zwerfvuil 14/15de eeuw t/m19de/begin 20ste eeuw 19de eeuw of begin 20ste eeuw   

rood oor van een hengselpot , grijs, 
15de eeuws Siegburg drinkschaaltje, 
humpe, rood. beperkt 

933+525 1 1       fragmentair           beperkt 

989 1 1 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil onduidelijk, waarschijnlijk late middeleeuwen     1 fragmentje grijs beperkt 

1016 5 5 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil 14/15de eeuw 15de eeuw of later 15de eeuw of later rood, steengoed beperkt 

1017 1 1       fragmentair         grijs beperkt 

1019 79 79 

kuilvulling. Greppel/kuil 
met verspitte E-horizont 
van podzol! Spikkels geel 
zand     fragmentair zwerfvuil 

waarschijnlijk voornamelijk 13de eeuw, maar bevat 
ook wat ouder (12de, of misschien wel 11de eeuws) 
materiaal 

waarschijnlijk 2de helft 13de of 
14de eeuw   

voornamelijk grijs, wat vroegrood met 
witte slib/hoogversierd, 3 fragmenten 
pingsdorf 

Een van de oudste 
sporen van de site: 
(vroege?) 13de eeuw 
met een component 
12de eeuw of vroeger. 
Interessant! Maar 
helaas wel sterk 
gefragmenteerd 

1021 1 1 nagezakte laag in greppel     fragmentair         grijs beperkt 

1037+ 
1038B? 13 13       fragmentair zwerfvuil 12 en 13de eeuw 13de eeuw of later   

proto-steengoed, pingsdorf-type 
aardewerk oud spoor 

1071 1 1 klein kuiltje     fragmentair zwerfvuil? onduidelijk onduidelijk   grijs beperkt 

1072-89 13 13       fragmentair         1 fragm steengoed beperkt 

1072-92 4 1       fragmentair zwerfvuil? post-middeleeuws post-middeleeuws   rood beperkt 

1072-94 1 1       fragmentair zwerfvuil? post-middeleeuws post-middeleeuws   rood beperkt 

1083 9 9 
greppel/kuil met verspi tte 
E-horizont van podzol     fragmentair zwerfvuil 13de eeuw of wat ruimer 13de eeuw of later     beperkt 

1094 22 21       fragmentair zwerfvuil. Lange periode laat-middeleeuws tot 19de of vroege 20ste eeuw 19de of vroege 20ste eeuw   

grijs, rood, wit  met kopergroen, 
steengoed, industrieel wit, 
kachelpannen. beperkt 

1101 375 357 

puinkuil (zwart uitgeslagen 
BS, ook op breuk!). 
Opvulling bassin     fragmentair 

zwerfvuil. Allemaal 
kleine stukjes. Dateren 
over een lange periode. 
De oudste scherf is 
13de eeuw. Maar het 
gros van het aardewerk 
is 15de eeuw tot 19de 
eeuw. Het 19de eeuwse 
materiaal is iets 
completer, maar nog 
steeds fragmentair. 
Aangezien het om een p 

13de tot 19de eeuw, met meer laat materiaal dan 
vroeg materiaal 

waarschijnlijk in de tweede helft 
van de 19de eeuw 

moeilijk te zeggen. 
Meest waarschijnlijk 
19de eeuw, maar 
theoretisch is iets 
vroeger ook nog 
mogelijk 

Van alles, grijs aardewerk laat-
middeleeuws en post-middeleeuws 
rood, witbakkend, industrieel wit (oa 
met drukdecor in zwart en rood) een 
paar kleine stukjes chinees porselein, 
duits steengoed, faience. Potten, 
borden veel kachelpannen. Ook 
fragmenten gri 

beperkt, want kleine 
fragmenten en een heel 
lange periode 

1102 2 2 

vulling 1087 (in originele 
uitbreiding) of insteek 
muur 1005 ? Coupe zie 
foto!     fragmentair zwerfvuil? onduidelijk, slechts 1 scherf (18/19de eeuw)     1 randje van een rode kachelpan beperkt 
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1113 183 154 

zeer veel KM en tegel en 
wat BS. Puinkuil met veel 
slak (schelp), staal 
genomen.   

fit met spoor 
714A. Vier 
fragmenten van 
een 
rechthoekige 
grijze dubbelbak 
uit spoor 1113 
passen aan twee 
fragmenten van 
spoor 714A. Dit 
is opmerkelijk, 
aangezien vulling 
van deze sporen 
erg van elkaar 
verschillen. 714 
bevat vooral grijs 
aardewerk en 
wordt 

fragmentair en 
sommige 
stukken circa 
voor een kwart 
bewaard. 

Lijkt een mix te zijn van 
jonger afval en ouder, 
fragmentairder afval. 
Het iets completer 
aardewerk vertoont 
slijtagesporen van 
rondslingeren over het 
oppervlak, en moet dus 
als zwerfvuil 
geïnterpreteerd 
worden. Het kan zijn dat 
deze twee groepen 
geleidel 

Voornamelijk 15de en 16de eeuw, vooral 16de (ook 
late 16de eeuw).  late 16de of later 

moeilijk te stellen 
omdat het 
aangevoerd puin 
betreft. Daardoor 
bestaat er een kans 
dat dit puin een stuk 
ouder is dan het 
spoor. 

vooral rood: voornamelijk grapes. 
Enkele fragmentjes van papkommen 
(zowel met witte slib als met 
kopergroen). Wat kleine stukjes grijs 
aardewerk die nogal verweerd ogen. 
Een dubbelbakje (of hoort dit 
oorspronkelijk bij spoor 714? Zie 'fits'. 
Rode bodem me 

beperkt. Vreemde 
individu in rood 
aardewerk waaruit de 
bodem is weggesneden 
zou interessant zijn om 
te identificeren. 

1123 7 6       fragmentair  zwerfvuil? 13/14/15de eeuw?     grijs beperkt 

1130 3 3 bleekweide?     fragmentair   13/14/15de eeuw?     grijs beperkt 

1132 5 5       fragmentair zwerfvuil? late middeleeuwen tot 19de eeuw 19de eeuw of vroege 20ste eeuw   grijs, steengoed, industrieel wit beperkt 

1143 9 9 pijler ?     fragmentair zwerfvuil 13/14de eeuw tot in ieder geval eind 16de eeuw eind 16de eeuw of later   
grijs, rood, steengoed, majolica, 
pijpaarde beperkt 

1145 5 5 pijler?     fragmentair zwerfvuil late middeleeuwen en 16de eeuw tweede helft 16de eeuw of later   grijs, rood, steengoed beperkt 

1162 3 3 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil late middeleeuwen? late middeleeuwen? late middeleeuwen? rood, grijs beperkt 

1164 3 3       fragmentair zwerfvuil? in ieder geval 16de eeuw 16de eeuw of later   rood, grijs, steengoed beperkt 

1179 21 21 
kuilvulling. Pijler? Verder 
niets ingevuld     fragmentair zwerfvuil 15/16de eeuw eind 15de eeuw of later   rood, grijs, steengoed beperkt 

1221 1 1 vulling paalgat     fragmentair zwerfvuil/opspit onduidelijk, maar 1 scherf 16de eeuw of later 16de eeuw of later 1 fragment majolica beperkt 

1230 9 9       fragmentair zwerfvuil? 14/15de eeuw?     grijs, steengoed, rood beperkt 

1231 27 24 
donkere, zandige 
kuilvulling     

1 bijna 
compleet stuk, 
verder 
fragmentair 

problematisch. Het 
spoor bevat een vrijwel 
complete rode pispot. 
Het stuk vertoont hier 
en daar verse breuken 
en is waarschijnlijk 
beschadigd geraakt 
tijdens de opgraving. 
Het gat net onder  het 
oogt getuigd echter van 
een oude beschadiging, 
waarschijnlij 

16de eeuwse bijna complete pispot. Verder kleine 
fragmenten 14de t/m 19de eeuw 

onduidelijk, meer stratigrafische 
gegevens nodig   

bijna complete rode pispot. 14de 
eeuws steengoed, rood, rood met 
witte slib en kopergroen industrieel 
wit. beperkt 

1233= 698 50 47       fragmentair           beperkt 

1233= 698 
mix met 
1250 34 29       fragmentair 

secundair 
afval/zwerfvuil 

14de en 15de eeuw, mogelijk ook een beetje late 
13de eeuw 15de eeuw of later   

voornamelijk grijs, verder wat 
steengoed en rood. Ook 1 fragment 
rood met witte slib aan de buitenzijde beperkt 

1234 1 1       fragmentair secundair afval 16de eeuw, mogelijk ruimer     steengoed beperkt 

1237 1 1 verstoring, zwart kuiltje     fragmentair onduidelijk onduidelijk onduidelijk   1 fragmentje rood aardewerk beperkt 
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1250. Mix 
met 1233= 
698 83 71 

puin idem 689 maar in 
greppel gestort? Aan 
Nzijde meer kalkmortel. 689?   fragmentair 

secundair 
afval/zwerfvuil dat door 
het puin gemengd zat. 
Over het algemeen zeer 
gefragmenteerd. 1 stuk 
is wat completer, maar 
nog steeds secundair 

in ieder geval 15de eeuw, mogelijk ook 14de en 
misschien zelfs later 13de eeuw 15de eeuw of later     

beperkt, maar 
interessante rode kom 
(zie catalogus) die 
normaal gesproken in 
Mechelen enkel in grijs 
voorkomt 

1263 155 146 

ophoging op A-horizont, 
onder leemlaagje. 
DV0511, 0514, 0515, 0516, 
0517 382? 359?   fragmentair waarschijnlijk zwerfvuil 

14de eeuw, mogelijk nog een heel klein beetje vroege 
materiaal tweede helft 14de eeuw of later 

tweede helft 14de 
eeuw of later 

kleine fragmenten. Vooral grijs, wat 
rood, waar rood met witte slib, 
steengoed. Een speelschijf in 
kalk?steen beperkt 

1265 18 18 

puinkuil met baksteen en 
kalkmortel, te vergelijken 
met 1116, 1113 gelijk aan 1174   fragmentair 13/14/15de eeuw? 13/14/15de eeuw? 14de eeuw of later   rood, grijs, steengoed beperkt 

1272A 2 2 kuilvulling     fragmentair zwerfvuil 14de eeuw of iets ruimer 14de eeuw of later   grijs, rood beperkt 

1293 20 14 
eerste laagje in 
weggegraven kuil     fragmentair 

secundair 
afval/zwerfvuil onduidelijk. Waarschijnlijk 13de, 14de of 15de eeuw     

grijs aardewer, onder andere kommen 
en een kan, rood. beperkt 

1294 3 3 opvulling kuilte     fragmentair   in ieder geval 14de eeuw 14de eeuw of later?   grijs, maaslands, steengoed beperkt 

1298 5 5       fragmentair zwerfvuil 14de eeuw of iets ruimer 14de eeuw of later   grijs, rood beperkt 

1388 34 26 kuilvulling     fragmentair secundair afval 

waarschijnlijk voornamelijk 14/15de eeuw, maar 
moeilijk te zeggen, wat voornamelijk rood en grijs. 1 
arch vol steengoedkan Aken/Raeren uit 1475-1550 1475 of later   

grijs, rood, steengoed kan uit 
Aken/Raeren, rood deksel beperkt 

1398 12 12 
kuil met (consumptie-) 
afval van bewoning     fragmentair zwerfvuil? 14/15de eeuw? onduidelijk   grijs, rood, steengoed beperkt 

1402 10 3 
zeer gemengd, gelijkend 
op 1388, vulling van 1387     

fragmentair en 
vrij volledig 

onduidelijk. Een paar 
kleine fragmentjes 
14/15de eeuw 
zwerfvuil? En een 
halfcomplete pispot 
(secundair afval?) 

kleine stukjes waarschijnlijk 14/15de eeuw. Pispot 
waarschijnlijk 15de/ eeste helft 16de eeiuw onduidelijk   grijs, rood, arch vol rode pispot beperkt 

1410 1 1 laag     fragmentair         grijs beperkt 

1413A 37 1 

dichtgooien van greppel? 
Geel lemig zand komt van 
gley of textuur B horizont? 
Zie uitleg profiel 14     vrij volledig 

Grotendeels complete 
grote kan. Primair of 
secundair afval 

onduidelijk, grijs aardewerk. Waarschijnlijk 15de of 
16de eeuw 15de eeuw of later   grote grijze waterkan beperkt 

1417 1 1 kuilvulling     fragmentair zwerfvuil?       grijs beperkt 

LV niv 2 
(zandhoop) 1 1       fragmentair           beperkt 
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