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Hoofdstuk 1

Inleiding en situering

Maarten Smeets

De opgraving op het Fochplein in Leuven gebeurde in het kader van de heraanleg van het plein,
waarbij tevens de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling werd voorzien. Deze werkzaamheden
hielden de vernieling in van het aanwezige archeologische bodemarchief tot op een diepte van
maximaal 6 m onder het huidige maaiveld.
Het Agentschap Ruimte & Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, het huidige Agentschap Onroerend
Erfgoed, legde een bureaustudie en een archeologisch vooronderzoek in de vorm van vier
proefputten op. Bij dit vooronderzoek, uitgevoerd door Soresma NV in september 2009, werden
volgens de onderzoekers op verschillende plaatsen intacte laatmiddeleeuwse structuren en
voorwerpen blootgelegd.

Fig. 1.1: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van de gekende archeologische vindplaatsen.
Daarop besliste Ruimte & Erfgoed dat de zone van de eigenlijke fietsenstalling voorafgaand aan de
werkzaamheden moest opgegraven worden. De aanleg van een nieuwe riolering en het verleggen
van de nutsleidingen vielen evenwel buiten het onderzoek. De totale oppervlakte van de werkput
bedroeg ca. 2050 m² en ongeveer de helft hiervan diende tot 6 m onder het huidige niveau
afgegraven te worden.
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Voor de opgraving werd een termijn van 95 werkdagen voorzien, met een bezetting van 13 mensen.
De uitvoering werd door hoofdaannemer Wegebo NV toevertrouwd aan Studiebureau Archeologie
bvba. De opgraving kon op een iets kortere termijn (85 werkdagen) worden afgerond en liep van 18
oktober 2010 tot en met 2 maart 2011 1.
Uiteraard hoeft deze conclusie niet te verbazen aangezien het Fochplein midden in het centrum van
de middeleeuwse stad gelegen is, binnen de eerste stadsomwalling. Op de Centrale Archeologische
Inventaris (CAI) zijn binnen de eerste, 12de-eeuwse, stadsomwalling veel vindplaatsen weergegeven
(fig. 1.1).

Fig. 1.2: Uittreksel uit de CAI met de vindplaatsen in de directe omgeving van het Fochplein.
In de onmiddellijke omgeving van het Fochplein (CAI 151483) bevinden zich meerdere gekende sites
(fig. 1.2). In een aantal gevallen gaat het eerder om vondsmeldingen, maar een aantal van de
vindplaatsen gaan ook terug op effectieve opgravingen.
De afbakening van CAI 151483 gaat terug op het in 2009 uitgevoerde vooronderzoek op het
Fochplein 2. Ten westen van het Fochplein ligt de gotische Sint-Pieterskerk (CAI 150200). Tijdens
restauratiewerken tussen 1954 en 1957 konden resten van de romaanse voorganger en zelfs nog

1

Het archeologische onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van de leidinggevend archeologe Vanessa
Vander Ginst (vergunning 2010/303), bijgestaan in min of meerdere mate door archeologen Maarten Smeets
(zaakvoerder, algemene opvolging en begeleiding van de werf), Yvonne De Rue, Sophie Rooms, Gilles Cuvelier,
An Peelaert, Marijke Hermans, Wouter Yperman, Michiel Steenhoudt, Lotte Vandorpe, Elisa Gampieri, Tom
Coenegrachts en Ben Gruwier en arbeiders Reniu Wilczek, Aymen Guetni, Kamal Larry, Jehor De Keyser, Eyman
El-Maloukh, Saksit Meurmans, Jonas Sterckx, Gökay Demir en Suzanne Huysmans.
2
Vanden Borre 2009.
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oudere begravingen worden opgegraven 3. Een beperkt onderzoek op de Grote Markt (CAI 3421) in
1997 bracht een deel van het bijhorende kerkhof uit de volle en late middeleeuwen aan het licht 4.
Bij het grootschalige onderzoek in 2007 op het Barbarahof (CAI 2286) werden zowel vol- als
laatmiddeleeuwse bewoningssporen aangetroffen, met onder andere een 13de-eeuws gebouw in
natuursteen5. CAI 833 is het tracé van de eerste stadswal en CAI 150766 is de thans geïsoleerde
toren in het stadspark waar in 2005 een beperkt archeologisch onderzoek plaatsvond.
Bij opgravingen in 1980 werden op het Vrijthof 6 van het stadhuis (CAI 150672) sporen van
laatmiddeleeuwse bewoning aangetroffen. Ook bij opgravingen aan de Lakenhalle in 2004 7 (CAI 826)
en de Dijleterrassen in 2010 8 (CAI 150513) werden bewoningssporen uit deze periode aangetroffen.
De opgravingen op het A. Smetsplein in 2006 (CAI 1999) leverden een pottenbakkersoven uit de 14de15de eeuw op, evenals 17de-eeuwse bewoningssporen en resten van een 18de-eeuwse kazerne 9. In de
tuin van het stedelijk museum werden in 1996-1997 de muurresten van het Savoye-college
opgegraven 10.
Naast deze wetenschappelijk(er) onderzochte sites bevinden zich op de CAI nog een aantal
vindplaatsen die eerder teruggaan op vondsmeldingen. Onder andere CAI 150552, 150562, 150567,
150674 en 150775 zijn meldingen van kelder- of beerputmuren die evenwel nooit aan een uitgebreid
onderzoek onderworpen zijn. Langsheen de Dijle werden ook een aantal kadebalken aangetroffen
(CAI 150769). Enkele losse scherven (CAI 150678) dateren uit de late middeleeuwen. CAI150677 ten
slotte is de vindplaats van een 7,21 x 5,58 m grote mozaïekvloer. Deze vindplaats lag vlakbij de
middeleeuwse synagoge van Leuven.
Het belang van het onderzoek wordt goed geduid door een citaat uit 1996 in de uitgave van de
archeologische afdeling van het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens naar aanleiding van de
hernieuwde permanente tentoonstelling (fig. 1.3) 11: “ De opdracht van de archeologie reikt verder
dan het opsporen en interpreteren van materiële resten uit het verleden in functie van het historisch,
respectievelijk kunsthistorisch onderzoek. De eigenlijke vraag die archeologen zich stellen is: hoe
hebben mensen zich gedragen in de struggle for life, hoe hebben ze geleefd en overleefd? De
zichtbare of nog zichtbaar te maken sporen van menselijke aanwezigheid leren ons namelijk hoe
individuen en groepjes mensen hebben gereageerd ten overstaan van hun milieu (geologie, klimaat,
flora en fauna), van de interne socio-culturele context (psychisch, sociaal, economisch, religieus) en
hun externe socio-culturele context (zoals de contacten met mensen buiten de eigen stad of streek).”

3

Mertens 1986.
Vandekerchove 2001.
5
De Maeyer e.a. 2008.
6
Cramers 1981.
7
Lodewijckx e.a. 2004.
8
Van Heymbeeck 2010.
9
De Gryse & Ooms 2007.
10
Vandekerchove 1997.
11
Vandekerchove 1996: 101.
4

9

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

Fig. 1.3: Archeologische potentiekaart voor Leuven uit de jaren ’90 van de 20ste eeuw 12.

12

Vandekerchove 1996: 104.
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Hoofdstuk 2

Het historisch kader van Leuven en het Fochplein

Maarten Smeets

2.1. Historisch kader van Leuven
Het grondgebied van Leuven ligt op het raakpunt van drie geografische gebieden: de vlakte van LaagBelgië in het noorden, de heuvels van het Hageland in het oosten en het Brabantse leemplateau in
het zuiden en het zuidwesten. De Dijle en haar bijrivieren snijden zich diep in het Brabantse plateau
in, om vervolgens bij het verlaten van het plateau door de stad te stromen waar zich in de alluviale
vlakte een aantal zijarmen en eilanden gevormd hebben. De stad zelf ontwikkelde zich zowel in de
alluviale vlakte als op de hoger gelegen vervlakkingen van het plateau. Dit uit zich in steile hellingen
tussen de beide stadsgedeelten 13.
De Dijlevallei vormde een natuurlijke doorgang tussen de heuvels en het plateau en was vanaf
Leuven bevaarbaar.
Namen van waterlopen en nederzettingsnamen gaan vaak heel ver terug in de tijd. Volgens Gysseling
zou de naam Dijle, oudste vermelding als Thila in 1008 teruggaan tot het tweede of eerste
millennium voor onze tijdrekening. De oorspronkelijke naam zou opklimmen naar het Indo-europese
Tīra̅, wat “de moerassige” zou betekenen 14.
De naam van de stad Leuven klimt op tot Lubaniom, afgeleid van de persoonsnaam Lubanios (“de
geliefde”). In een 11de-eeuwse kopie van de Annales Vedastini uit 884 is sprake van Luvanium 15.
2.1.1 De ijzertijd en Romeinse periode
Van de vroegste geschiedenis van het Leuvense is bijzonder weinig gekend. Tijdens de ijzertijd (650
v.C.-25 n.C.) kende de streek een verspreide bewoning van een eenvoudige landbouwbevolking die
zich voornamelijk op de hoogtes langs de Dijlevallei vestigde. Een dergelijke nederzetting is de
Kesselberg te Kessel-Lo, een westelijke uitloper van een Hagelandse heuvelrug aan de rand van de
Dijlevallei, waar in 1959 opgravingen plaatsvonden van de omheiningswal en -gracht van de
aristocratische hoogtenederzetting 16.
Toch blijft het beeld uit deze periode voor het Leuvense zeer vaag en zijn de vondsten beperkt. Er zijn
weliswaar een aantal grafheuvels gekend in het Meerdaalbos, maar nederzettingssporen kwamen tot
nu toe amper aan het licht.
In de Romeinse periode bleef de Dijle de grens tussen de Civitas Nerviorum en de Civitas Tungrorum.
In deze periode ligt het grondgebied van de latere stad Leuven buiten de grote verbindingswegen
van Noord-Gallië die een verbinding beogen van het Rijnland en de Noordzee. De ruggengraat van
het wegennet vormt de weg Keulen-Boulogne, die over Tongeren, Bavai en Doornik loopt. Een
tweede weg liep via Tongeren, Tienen, Duisburg, Kester en Kortrijk, met een aftakking die vanuit
Tienen westwaarts over Leuven en Elewijt loopt. Deze weg zou terug te vinden zijn als ‘Roomse Baan’
te Lovenjoel, als ‘Heirbaan’ te Bierbeek en als ‘Oude Tiense baan‘ en ‘Steenstraat‘ te Leuven zelf 17.
13

Van Uytven 1980: 15-18.
Van Uytven 1980: 9-10.
15
Van Uytven 1980: 10.
16
Van Uytven 1980: 33-37. Vandekerchove 1996: 37-38.
17
Van Uytven 1980: 39.
14
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Bij de kruising van deze plaatselijke Romeinse weg Elewijt-Tienen met de Dijle zou een baanpost
(mansio) ontstaan zijn die een attractiepool vormde voor de plaatselijke bevolking om zich te
vestigen voor ambachtelijke en commerciële activiteiten 18.
Bij opgravingen in de Brusselsestraat in de vroege jaren ’80 van de 20ste eeuw, met name in het
Augustinessenklooster en bij het Sint-Pietersziekenhuis, zijn de tot nu toe oudste bewoningssporen
van Leuven ontdekt. Ze zijn ongeveer tussen 70 en 250 n.C. te dateren. Deze vondsten, onder meer
bouwmateriaal, een betonvloer en fragmentair aardewerk, kunnen volgens Provoost wijzen op een
nederzetting die minstens gedeeltelijk in steen was opgetrokken. IJzerslakken en lokaal aardewerk
getuigen van ambachtelijke activiteit 19.
In de vruchtbare leemstreek rond Leuvenbevinden zich sporen van agrarische activiteit, zoals onder
meerde villa op het Stenen Kruis te Bierbeek en hebben de Romeinen actief in het landschap
ingegrepen door de aanleg van de centuriatio, een oude vorm van percelering. Zowel ten zuidoosten
als ten zuidwesten van Leuven zijn hiervan veel sporen bewaard gebleven 20.
2.1.2 De vroege en volle middeleeuwen 21
De periode tussen de laat-Romeinse tijd en het einde van de 9de eeuw is eveneens zeer slecht
gekend. In de literatuur wordt soms gewag gemaakt van het bestaan van een Merovingische vicus
die in de 8ste eeuw door Sint-Hubertus van Luik bezocht zou worden22. Mogelijk gaat de stichting van
de Sint-Pieterskerk tot deze periode terug.
Omstreeks 800 werden de Frankische gebieden door Karel de Grote uitgebreid en geconsolideerd
maar na de dood van Karels zoon Lodewijk de Vrome in 840 werd het rijk onder diens drie zonen
verdeeld. Midden-Francië, ook wel Lotharingen, naar Lotharius (de zoon van Lodewijk), omvatte
hoofdzakelijk de Nederlanden, het oosten van Frankrijk en grote delen van Noord-Italië. In 855 werd
dit gebied nogmaals in drie delen opgedeeld. Eén van deze delen, het koninkrijk Lotharingen,
omvatte ongeveer de huidige Benelux, het Nederrijngebied en de Elzas-Lotharingen.
Geleidelijk aan verloor het gebied een deel van zijn zelfstandigheid. Reinier Langhals (910-915)
erkende beurtelings het gezag van de Duitse en de Franse koning en wendde zich uiteindelijk tot de
Duitse koning. Hierdoor werd Lotharingen een deel van het Duitse Rijk. Lotharingen kreeg in 923 de
status van hertogdom en in 977 werd het opgesplitst in twee nieuwe hertogdommen, Opper- en
Neder-Lotharingen (fig. 2.1).
Omstreeks 870 is Leuven de hoofdplaats van een gelijknamig graafschap dat zich hoofdzakelijk
uitstrekte tussen de Dijle en de Demer. In 884 zouden de Noormannen een Karolingische burcht (ten
hove) innemen en er hun winterkamp vestigen 23. In 891 worden de Denen door de Duitse koning
Arnulf van Karinthië definitief verslagen. Naar aanleiding van deze veldslag wordt Leuven voor het
eerst in geschreven bronnen vermeld. Rond 900 vermeldt abt Regino von Prüm ‘Lovon’ in zijn
‘Chronicon’. De annalen van de abdij van Fulda beschrijven zowel het Noormannenkamp te Leuven
als de veldslag van 891. Uit deze annalen kan worden opgemaakt dat het leger van Arnulf de Dijle
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Vandekerchove 1996: 51.
Provoost 1982: 44. Vandekerckove 1996: 105.
20
Vandekerchove 1996: 42.
21
Voornamelijk Van Uytven 1980 en Vandekerchove 1996.
22
Lemaire 1971: 216.
23
Vandekerchove 1996: 69
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overstak, waaruit kan worden afgeleid dat het Noormannenkamp zich op de linkeroever van de rivier
bevond.
Algemeen wordt aangenomen dat de burcht één van de eerste woonkernen –‘Ten Hove’-vormde
waarrond de stad zal groeien. De andere kern zou zich op de rechteroever bevinden, op het
kruispunt van land- en waterwegen, in het huidige stadscentrum.

Fig. 2.1: De opsplitsing in de hertogdommen Opper- en Neder-Lotharingen.
De eerste gekende graaf van Leuven (zie tabel 2.1) is Lambert I met de Baard (1003-1015),
achterkleinzoon van Reinier. Door een geslaagde huwelijkspolitiek wist Lambert I ook het graafschap
Brussel (tussen de Dijle en de Zenne) in de Brabantgouw te verwerven. In 1085-1086 werd daar door
de Duitse keizer Hendrik IV voor Hendrik III van Leuven in leen een tweede graafschap (tussen de
Zenne en de Dender) in de Brabantgouw aan toegevoegd onder de vorm van een landgraafschap. Dit
landgraafschap werd in 1183 tot hertogdom verheven.
In 1106 werd het hertogdom Neder-Lotharingen door de Duitse keizer aan Godfried I van Leuven in
leen gegeven. Als ambtsleen zat hierin ook het markgraafschap Antwerpen vervat. Nadat in 1190 het
hertogschap van Neder-Lotharingen al haar gezag werd ontnomen door de Duitse keizer, mochten de
graven van Leuven in ruil voor dit verlies het hertogelijk gezag binnen hun territorium uitoefenen. Zo
ontstond het hertogdom Brabant.
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Sinds de 11de eeuw ontwikkelde Leuven zich tot een plaats van betekenis. Deze groei hangt samen
met de gunstige ligging aan het kruispunt van de handelsroute Boulogne-Brugge-Keulen en de van
hieruit bevaarbare Dijle enerzijds en met de opgang en de expansiepolitiek van de Leuvense graven
anderzijds.
Lambrecht I met de Baard (ca. 950/977-1015), de eerste erfelijke graaf van Leuven, maakt Leuven
immers tot het centrum van zijn feodaal bezit en zijn verblijfplaats. Onder zijn bewind werd een
nieuwe burcht gebouwd op ’s Hertogeneiland, gelegen tussen de twee Dijlearmen. Tevens werd de
romaanse Sint-Pieterskerk opgericht.
Godfried I had een duidelijke politiek die erop gericht was te komen tot een beter bestuurbaar
kerngebied met een gelijkmatige(re) bevolking en een evenwichtige bedrijvigheid. Leuven speelde in
dit alles een centrale rol als hoofdstad van het graafschap. Godfried I besteedde uitgebreid aandacht
aan Midden-Brabant om zo de bestaande handels- en bevolkingsconcentraties in het westen en het
oosten met elkaar te verbinden. Een middel om de bedrijvigheid te verhogen in deze gebieden was
de stichting van nieuwe of de begunstiging van bestaande kloosters 24.
Graven van Leuven en Brussel
1003-1015
Lambert I met de Baard
1015-1038
Hendrik I
1038-1041
Otto
1041-1054
Lambert II
1054-1079
Hendrik II
1079-1095
Hendrik III
Landgraven van Leuven
1085-1095
Hendrik III
1095-1139
Godfried I
1139-1142
Godfried II
1142-1190
Godfried III
Hertogen van Brabant
1183/84-1235
Hendrik I van Brabant
1235-1248
Hendrik II van Brabant
1248-1261
Hendrik III van Brabant
1261-1267
Hendrik IV van Brabant
1267-1294
Jan I van Brabant
1294-1312
Jan II van Brabant
1312-1355
Jan III van Brabant
1355-1406
Johanna van Brabant
Tabel 2.1: Overzicht van de genealogie van de graven van Leuven en hertogen van Brabant tot het
begin van de 15de eeuw.
In 1150 zou Leuven het marktprivilege toegekend krijgen en korte tijd later wordt de eerste stenen
stadswal rond Leuven opgetrokken. In het centrum, in de buurt van de huidige Oude Markt,
ontwikkelde zich een handelswijk, met speciale verkoophuizen of hallen. De voornaamste handelaars
24

Van Uytven 1980: 55-57.
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en werklieden en de hertogelijke leenmannen verenigden er zich onder de bescherming van de SintPieterskerk. Zij werden de Sint-Pietersmannen genoemd en door een jaarlijkse cijns te betalen
werden zij vrije burgers.
De Leuvense handel zou gaandeweg het lokale niveau overstijgen en werd ingeschakeld in de grote
handelsstromen die sinds de 11de eeuw West-Europa doorkruisten. De wolproductie neemt een hoge
vlucht in de tweede helft van de 13deeeuw. Leuvense kooplui kochten de grondstof in Engeland en
voerden de afgewerkte producten uit naar Engeland, Frankrijk, het Heilig Roomse rijk en het Duitse
hinterland 25. De bloei zou tot ongeveer het midden van de 14 de eeuw duren.
2.1.3 De late middeleeuwen en nieuwe tijd 26
De burcht op ’s Hertogeneiland wordt in de 13de eeuw door de hertogen van Brabant (Hendrik I) een
tweede maal verplaatst, ditmaal naar de Keizersberg.
Een tweede ringmuur (1356) omsluit een veel groter gebied, dat nooit volledig volgebouwd geraakt
en dat wordt ingenomen door industriële vestigingen en door landbouwuitbatingen, waaronder de
wijncultuur. Op het einde van de 14de eeuw bereikt de Brabantse hoofdstad haar definitieve
ontwikkeling.
Met de troonsbestijging van hertog Jan I (1268-1294) is de rol van Leuven als hertogelijke residentie
uitgespeeld ten voordele van Brussel. Door de stichting van de universiteit in1425 wint de stad
opnieuw aan prestige. Theoretisch bezit Leuven nog een zekere voorrang in Brabant, aangezien de
officiële installatie van de Brabantse hertog nog steeds hier plaatsvindt.
De zone van de huidige Grote Markt zou in de loop van de 15de eeuw aangelegd worden. Naast het
vervangen van de romaanse Sint-Pieterskerk door een gotische, werden ook het stadhuis en het
Tafelrond in gotische stijl opgetrokken.
Het laatste kwart van de vijftiende eeuw zou voor Leuven nefast zijn. De politieke macht van Leuven
krijgt de doodsteek in 1489, met de overwinning van de Bourgondische Hertog Maximiliaan van
Oostenrijk op de opstandige Vlaamse en Zuid-Brabantse steden. Vanaf nu wordt de leiding gedragen
door Brussel en Antwerpen en vooral door de hoge adel.
Met de blijde inkomst van Filips de Schone te Leuven begint voor de stad een periode van herstel. Zij
zal haar vroegere grootheid echter nooit evenaren.
Ook de 16de eeuw was een periode van economisch verval. De 17de eeuw is een periode van
stagnatie. De 18de eeuw wordt niet enkel gekenmerkt door de bouw van universitaire gebouwen,
abdijen en kloosters, maar ook door de vernieuwing van de economische infrastructuur met de
aanleg van een steenwegennet en het kanaal Leuven-Dijle (de Leuvense Vaart).
Het uitzicht van de stad zou vooral beginnen te veranderen in de tweede helft van de 19de eeuw. De
eerste spoorverbindingen zagen het licht. Het stadsbestuur zou tussenkomen in de urbanistische
ontwikkeling van de stad en een eigen architect aanstellen, François-Henri Laenen (1801-1849).
In 1914 bij het begin van de eerste WO werd Leuven zwaar beschadigd door brandstichting door de
Duitse troepen (fig. 2.2). Een groot deel van het stadscentrum, met o.m. de Oude Markt, de SintPieterskerk en de Stationsstraat (de huidige Bondgenotenlaan) werden verwoest.
De bombardementen van de Geallieerden tijdens de tweede wereldoorlog in 1944, richtten
andermaal veel schade aan.
25
26

Van Buyten e.a. 1975: 19.
Voornamelijk Van Uytven 1980, Van Uytven 1998 en Vandekerchove 1996.
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Fig. 2.2: Ets uit 1914 van F. Giele die een zicht geeft op de puinen ter hoogte van de hoek van de
Bondgenotenlaan en de Tiensestraat 27.
2.2. Inplanting van het Fochplein
De zone waar de Sint-Pieterskerk (ten westen van het huidige Fochplein) werd opgericht, was één
van de groeipolen voor het ontstaan van de stad Leuven 28. De oudste graven die in de jaren ’50 van
de 20ste eeuw werden opgegraven, lagen onder de funderingen van de eerste romaanse kerk die
omstreeks 1000 door graaf Lambert I met de Baard was opgericht. Van de bijhorende kapel werden
tijdens de opgravingen geen resten teruggevonden 29.
De oudste gebouwsporen van de romaanse Sint-Pieterskerk (fig. 2.3) werden teruggevonden onder
de viering en het koor van de gotische kerk en wijzen op een driebeukige basilica van 24 x 8 m met
een vierkant koor en twee halfronde absiden op de zijbeuken. Vervolgens worden de zijbeuken
ongeveer 1,5 m verbreed en vermoedelijk kan de westbouw met twee ronde traptorens in dezelfde
bouwfase gedateerd worden. De aanbouw van twee transeptvleugel kan als typisch element voor
collegiale kerken aanzien worden. Vast staat dat het romaanse Sint-Pieterscomplex, inclusief de
oostelijke crypte in de vorm van een centraalbouw, als verwijzing naar de verwantschap met Keizer
Karel en de Paltskapel in Aken, rond 1100 voltooid was 30. Het monumentale complex weerspiegelde
de verschillende functies die de kerk had, als parochiekerk, als collegiale kerk en later ook als
grafkerk voor de graven van Leuven 31.
27

Collectie M Leuven, inventaris LP/841, raadpleegbaar op www.vensteropleuven.be
Provoost & Vaes 1980: 10.
29
Van Uytven 1980: 89.
30
Pers. comm. F. Theuws (Universiteit van Amsterdam).
31
Van Uytven 1980: 97-99.
28
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Fig. 2.3: Grondplan van de romaanse Sint-Pieterskerk 32.
In de onmiddellijke omgeving van het huidige Fochplein werd dus vanaf de vroege 11de tot het einde
van de 11de-begin 12de eeuw een indrukwekkend bouwprogramma gerealiseerd. Uiteraard
veronderstelt dit een bewoning in de onmiddellijke nabijheid van de kerk.
De zone van het huidige Fochplein lag in het centrum van het radiaal-concentrische stratenpatroon
binnen de 12de-eeuwse ringmuur. Leuven was op dat ogenblik geëvolueerd tot een grafelijke
residentie en een verkeersknooppunt met een sterk gediversifieerde bevolking. Een
ontwikkelingskaart van Leuven (fig. 2.4) toont dat de zone van het Fochplein valt binnen de
bewoning die minstens tot en met de 12de eeuw teruggaat.
In de late middeleeuwen werd het Fochplein ingenomen door een vijfhoekig gesloten bouwblok ten
oosten van de Sint-Pieterskerk, dat begrensd werd door o.m. de Hoelstrate (huidige Tiensestraat) en
de Dorpsstraat (huidige Diestestraat), die samenkwamen in de ruimte voor het hoogkoor van de SintPieterskerk, de Radermarkt, later de Hooimarkt (fig. 2.5).
Op basis van een stadsplan van Leuven, opgemaakt naar de aantekeningen van J. Cuvelier, kan een
beeld worden bekomen van de situatie rond 1400. De stadsplattegrond (fig. 2.6) die Jacob van
Deventer omstreeks 1560-1565 maakte toont weinig veranderingen ten opzichte van 1400. Ook op
de kaart van Blaeu uit 1649 is de situatie rondom het Fochplein nauwelijks veranderd (fig. 2.7 en 2.8).
Hoewel er al vanaf de 12de eeuw bewaarde schepenregisters voor Leuven bestaan, nemen de
historische bronnen vooral vanaf de 14de eeuw toe. Meulemans 33 heeft voor de belangrijkste zones
32

Van Uytven 1980: 97, afb. 32.
Meulemans 2004a. Er wordt in onderstaande tekst enkel naar dit werk verwezen voor de historische
referenties en de huidige bewaarplaats van de historische bronnen aangezien ze voor dit werk niet opnieuw
werden opgezocht.
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van Leuven uitgebreid historisch onderzoek per straat gepubliceerd. De kaarten die werden
opgemaakt voor de Grote Markt (plan 1) en de Tiensestraat (plan 22) bevatten veel historische
verwijzingen naar de gebouwen die eertijds op het huidige Fochplein stonden (fig. 2.9).In totaal
bevonden er zich 17 gebouwen tussen de Radermarkt en de Savoyestraat. Op basis van het primitief
kadaster is het ook mogelijk om deze gebouwen aan de perceelsnummers te koppelen (zie
verderop).
Hieronder zullen de 17 verschillende huizen tussen de Radermarkt en de Savoyestraat allemaal
besproken worden, beginnende vanaf de Sint-Pieterskerk.

Fig. 2.4: Ontwikkelingskaart van Leuven met aanduiding van de oudste datering van de bewoning.
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Fig. 2.5: Stadsplan van Leuven omstreeks 1400 (naar J. Cuvelier) 34.

Fig. 2.6: Kaart van Jacob Van Deventer met aanduiding van de projectzone.
34

Van Uytven 1980: 116, afb. 38.
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Fig. 2.7: Kaart van Blaeu uit 1649 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 2.8: Detail uit de kaart van Blaeu met aanduiding van het projectgebied.
20
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Fig. 2.9: Deelplan van de Tiensestraat met aanduiding van de verschillende gekende huizen 35.
Al bij het begin van de 14de eeuw moeten een aantal huizen tegenover het Sint-Pieterskerkhof
meerdere stadsdiensten gevestigd hebben. Aangezien deze gebouwen slechts door een straat van
het kerkhof gescheiden waren, was de aanleg van een plein noodzakelijk. Tijdens de jaren 1428 tot
1433 sloten de stad en het Sint-Pieterskapittel een overeenkomst inzake de profanering van een
deel van het kerkhof dat liep vanaf het hoogkoor tot aan de Brusselsestraat. Hierdoor ontstond de
Grote Markt waar in de 15de eeuw het monumentale stadhuis en Tafelrond werden opgetrokken,
maar ook de Radermarkt ter hoogte van het hoogkoor 36.
Het hoekhuis van de Radermarkt en de Hoelestraat was Den Roesengaert, later Roomen. De oudste
vermelding gaat terug tot 1431 en situeert er een brouwerij. In de tweede helft van de 15de eeuw
35

Meulemans 2004b: 61. De twee eerste huizen, namelijk Den Roesengaert en Den Roosenhoet staan niet op
dit plan, maar op Meulemans 2004b: 11.
36
Meulemans 2004a: 91
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verandert de functie van het huis in bakkerij. Vanaf 1499 wordt het huis als Roomen opgenomen in
de schepenakten en vanaf 1508 is er een gasthof gevestigd. Een ordonnantie uit 1728 verplicht de
bewoners van het huis Roomen om zich te ontdoen van de koeien (hooren beesten) die zij daar nog
houden in het midden van de stad37.
Het houten gebouw wordt in 1739 vervangen door een nieuw gebouw en kreeg het gebouw de
benaming Brouwershuis.
Het volgende huis was Den Roosenhoet, later Inden Blinden Man. De huisnaam kwam voor vanaf het
tweede kwart van de 15de eeuw. Volgens de stadsrekeningen werd er in 1471-1475 wijn verkocht,
evenals nog in 1532. In 1526 wordt het huis geciteerd in het register van de wijnaccijns en het is ook
geweten dat er omstreeks het midden van de 16de eeuw Keulse handelaars kwamen leveren. In het
midden van de 18de eeuw werd het huis herdoopt tot Inden Blinden Man 38.
Den Tuymeleer was gelegen naast Den Roesenhoet. In de 16de eeuw is dit huis verdwenen en het is
niet geweten wanneer dit werd herbouwd 39.
De Hane, vervolgens Den Gaepaert en De Trompette lag naast Den Tuymeleer. Er is sprake van dit
huis vanaf het midden van de 15de eeuw. Korte tijd later verandert het van naam naar Den Gaepaert,
een naam die vaak als uithangbord door apothekers werd gebruikt en omstreeks 1440 is er ook
sprake van een apotheker. Op het einde van de 16de eeuw verandert de naam van het huis
nogmaals 40.
De Selschot, later Den Pater Noster, wordt al op het einde van de 14de eeuw vermeld. In 1430 is het
eigendom van een apotheker en wordt de naam vervangen door Den Pater Noster. In 1597 wordt het
als een afzonderlijk huis beschouwd, maar in 1658 is het toegevoegd aan Den Hert 41.
In huis Den Hert werd al in 1357 wijn geschonken. In de 15de eeuw was Den Hert een bekend gasthof
dat volgens de stadsrekening van 1468 door een brand moet zijn getroffen. In de 18de eeuw wordt
het gasthof ook wel Den Grooten Hert genoemd 42.
Naast Den Hert lag Den Cardinaelshoet, later Het Halstervat. Samen met de huizen Den Slotel, Den
Witten Leeu en De drijMooren werd het in 1508 ingelijfd bij het college De Oude Valck die in de
huidige Savoyestraat was opgericht na de stichting van de Leuvense universiteit. In 1532 waren Den
Cardinaelshoet en Den Slotel terug van de hand gedaan door dit college. De latere naam Het
Halstervat was een oude korenmaat, waaruit Meulemans afleidt dat de bewoner een graanhandelaar
was. Op het einde van de 16de eeuw zou er een gasthof geweest zijn 43.
De oudste vermelding van De Slotel, later Den Swerten Sleutel, gaat terug tot 1363 wanneer het goed
toebehoort aan Willem vander Calsteren, een telg van één van de oudste Leuvense geslachten. In
1430 zou in het pand een gasthof gelegen zijn en nadien begon men er ook te brouwen. Samen met
een aantal andere huizen werd De Slotel opgenomen binnen het college De Oude Valck, maar in 1532
was het weer van de hand gedaan. In de 18de eeuw was in het pand een drukker actief 44.
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De volgende twee huizen zijn De Ketel en Den Witten Leeuw. Beide panden zijn in de 14de eeuw
eigendom van leden van het geslacht vander Calsteren, maar worden in het begin van de 15de eeuw
bij De Oude Valck ingelijfd 45.
Van huis Cameryck is weinig geweten, behalve dat keizer Maximiliaan hier in 1512 zou hebben
overnacht. Het volgende gebouw draagt de naam Den Roosen Obel, later Den Roosen Nobel. Den
Ouden Valck, later De Refugie van Barbelendaele, was een tamelijk groot gebouw. Na de verplaatsing
van deze pedagogie kwamen de gebouwen in handen van de benedictijnen van Saint-Bertin te SaintOmer. In 1627 vestigen de oratorianen er zich en na hun verhuis in 1641 wordt het pand de refegie
van het klooster van Barberendaal (Tienen). In 1757 zode de Groote Posterije er gevestigd zijn 46.
In De Drye Mooren was in de 17de eeuw een herberg gevestigd. Hiernaast lag De Dry Pessers, later
ook De Tolcamer. In 1675 was het eigendom van een advocaat en in 1794 werd het verkocht om de
belastingen te kunnen betalen die door de Franse bezetters was opgelegd 47.
Het huis De Borsse, later De CleynBorsse, is in de 14de eeuw achtereenvolgens in handen van een
bakker en daarna van ridder Jan vanden Calsteren. In de 15de en 16de eeuw was De Borsse een
gasthof en komt de naam van het pand voor in het register van de belasting op wijn. In 1618 blijkt
het pand afgebroken te zijn en komen later twee nieuwe panden in de plaats 48.
Het laatste huis aan de Savoyestraat is Den Odevaere, ook wel Den Oyevaert.

Fig. 2.10: Leuven op de Ferrariskaart.
45
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Historisch zijn er dus een aantal gegevens gekend over de verschillende huizen tussen de Radermarkt
en de Savoyestraat, al zijn ze zeer fragmentair. De bronnen die Meulemans raadpleegde beperken
zich tot en met de 18de eeuw. Het uiteindelijke uitzicht van de hele straat is zichtbaar op de
Ferrariskaart (1771-1777), al vertoont deze kaart te weinig detail om de verschillende huizen
afzonderlijk waar te nemen.
Het algemene beeld is evenwel dat van een gesloten gebouwenblok met een open binnengebied
waar onder andere nog een kleine boomgaard en een aantal velden of tuinen afgebeeld staan (fig.
2.10 en 2.11).

Fig. 2.11: Detail uit de Ferrariskaart met centraal het projectgebied.
Vanaf het begin van de 19de eeuw kunnen de evoluties gevolgd worden op eerst het Hollands
kadaster van omstreeks 1815 (fig. 2.12) en later vanaf het primitief kadaster (ca. 1830). Het bleek
niet mogelijk het primitief kadaster van Leuven te raadplegen, maar op basis van de latere mutaties
van het kadaster kon worden vastgesteld dat er tussen 1830 en 1855 nauwelijks ingrijpende
wijzigingen plaatsvonden binnen het projectgebied op het Fochplein. Slechts enkele percelen zijn
voor 1855 opgedeeld. Een uniek beeld op de bewoning uit deze periode vormt een foto uit 1847 (fig.
2.13). Hierop is nog het karakter van de verschillende huizen langsheen de huidige Tiensestraat
zichtbaar.
In 1855 (fig. 2.14) worden de meeste percelen een eerste keer hernummerd. Toch zijn de wijzigingen
miniem en archeologisch niet waarneembaar.
Tijdens de 19de eeuw worden enkele grote projecten gerealiseerd door stadsarchitect François-Henri
Laenen (1801-1849). Eén ervan was de aanleg van de Stationsstraat (1844) als verbindingsweg tussen
het stadscentrum en het nieuw gebouwde station, hoewel het nooit zijn bedoeling geweest is om de
Statiestraat helemaal tot in het centrum door te trekken omwille van de afscherming van het
historische stadscentrum.
In 1808 werd de pedagogie De Lelie, gelegen aan de huidige Diestsestraat, opgekocht door de familie
Cordemans. Deze eigendom word deels omgevormd tot particuliere huizen maar ook tot een nieuwe
24
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theaterzaal, het Frascati-theater. Na de dood van Jacques-Guillaume Cordemans verdwijnt dit
theater door toedoen van zijn zonen in ruil voor een bijzonder lucratieve onderneming, namelijk de
doorsteek van de Statiestraat naar de Grote Markt 49.
Pas na veel lobbywerk werd omstreeks 1870 de verbinding met de Grote Markt gerealiseerd. De
massale ontwikkeling van het binnengebied is een vroege vorm van stadsontwikkeling en zoals de
kadastermutaties 50 uit 1870 (fig. 2.15), 1871 (fig. 2.16), 1872 (fig. 2.17) en 1873 (fig. 2.18) tonen het
gevolg van een grondige planning. In de jaren 1870 en 1871 verdwijnen verschillende van de oudere
huizen en wordt in een zeer korte tijdsspanne een hele nieuwe huizenrij gerealiseerd (zie tabel 2.2).

Fig. 2.12: Detail uit het kadaster van 1815 51.

49

Kenis & Reekmans 2009: 10.
Kadastermutaties opgezocht op het kadaster te Leuven en aangebracht op een achtergrond van het huidige
kadasterplan (2010).
51
Bewaarplaats in het Stadsarchief van Leuven. Foto van het plan ter beschikking gesteld door het Leuvens
Historisch Genootschap.
50
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Fig. 2.13: Oude foto uit 1847 van de verdwenen bewoning in de huidige Tiensestraat.

Fig. 2.14: Het Fochplein in 1855 op basis van de kadastergegevens 52.
52

Mutatieschets 1855/87 en 89.

26

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

Fig. 2.15: Het Fochplein in 1870 op basis van de kadastergegevens 53.

Fig. 2.16: Het Fochplein in 1871 op basis van de kadastergegevens 54.
53
54

Mutatieschets 1870/34.
Mutatieschets 1871/24.
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Fig. 2.17: Het Fochplein in 1872 op basis van de kadastergegevens 55.

Fig. 2.18: Het Fochplein in 1873 op basis van de kadastergegevens 56.

55
56

Mutatieschets 1872/39.
Mutatieschets 1873/27.
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Middeleeuwse benaming

Primitief kadaster

Afbraak 19de eeuw

Afbraak na WO I

Huidig huisnummer

Opgraving 2010-2011

Den Roesengaert

817

1871

Den Roosenhoet

818

1870

x (fragmentair)

Den Tuymeleer

819

1870

x

De Hane

820

1870

x

De Selschot

821

1870

x

De Hert

822

1870

x

Den Cardinaelshoet

823

1870

1919

x (fragmentair)

Den Slotel

824

1870

1919

x (fragmentair)

De Ketel

825

1870

1919

x (fragmentair)

Den Witten Leeuw

826

1870

1919

x (fragmentair)

Cameryck

827

1870

1919

Den Roosen Obel

828

Den Ouden Valck

829

Tiensestraat 1

De DryeMooren

830

Tiensestraat 3

De Dry Pessers

830

Tiensestraat 5

De Borsse

831

Tiensestraat 7

1919

Den Odevaere

Tiensestraat 7

Tabel 2.2: Evolutie van de gebouwen tussen de Radermarkt en de Savoyestraat 57.

Zowel tijdens de eerste als de tweede wereldoorlog werd Leuven zwaar getroffen (fig. 2.19). Een
verwoestende brand ten gevolge van Duitse brandbommen legde in 1914 grote delen van Leuven,
waaronder ook de recent gebouwde woningen op het Fochplein in puin. Reeds tijdens de eerste
wereldoorlog werd het puin geruimd. Hierbij werden de kelders evenwel niet uitgebroken en werden
deze opgevuld met bouwpuin. Op de mutatieschets van 1916 is reeds te zien dat de gebouwen aan
de noordkant van de doorgetrokken Bondgenotenlaan reeds allemaal verdwenen waren.
De mutatieschets van 1919 toont eenzelfde beeld voor de zuidelijke kant. In 1920 worden aan beide
zijden de nieuwe bouwpercelen achterwaarts verplaatst (fig. 2.20). Hierdoor ontstaat een groter
plein, met de afmetingen van het huidige plein.
Volgens een besluit van de gemeenteraad in 1919 wordt inderdaad de vroegere rechthoekige
doorsteek vervangen door een min of meer ovaal plein. In de goedgekeurde plannen is er ook sprake
van het optrekken van een centraal op het plein gelegen schermblok waardoor de vroegere
doorsteek tot in het middeleeuwse stadscentrum ten dele te niet zou worden gedaan. Hoewel deze
plannen goedgekeurd waren en zelfs gegund aan enkele Leuvense aannemers, werd het project
omwille van geldgebrek nooit gerealiseerd. In de plaats daarvan werd een plantsoen aangelegd in
afwachting van de uiteindelijke realisatie 58.
Ook in de tweede wereldoorlog werd Leuven zwaar getroffen en de nieuwe gebouwen van na de
eerste wereldoorlog dienden wederom herbouwd te worden. Het groene plein versteende ook door
de toename aan verkeer.
57

Huis Den Roosenhoet lag grotendeels buiten het opgravingsterrein en kon enkel aan het begin van de
opgraving even partieel opengelegd worden, maar werd niet verder onderzocht. De overige huizen die in de
tabel aangeduid staan als ‘fragmentair’ bevonden zich binnen de opgravingsput, maar waren grotendeels
verstoord door de nieuwe huizen van omstreeks 1870.
58
Kenis & Reeckmans 2009: 13.
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Fig. 2.19: Foto met zicht op de verwoeste hoek van de Tiensestraat en de Bondgenotenlaan.

Fig. 2.20: Het Fochplein in 1920 op basis van de kadastergegevens 59.

59

Mutatieschets 1920/68.
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Fig. 2.21: Het Fochplein in 1946 op basis van de kadastergegevens 60.

Fig. 2.22: Het Fochplein in 1949 op basis van de kadastergegevens 61.
60
61

Mutatieschets 1946/33.
Mutatieschets 1949/24.
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Fig. 2.23: Het kadasterplan van het Fochplein anno 2010, voor aanvang van de huidige werken.
In 1946 is het centrale deel van het plein nog niet toegevoegd aan het openbaar domein. Op de
mutatieschets van 1946 zijn zelfs nog enkele kleinere structuren (fonteinen?) waarneembaar (fig.
2.21). In 1949 zijn deze structuren verdwenen en is het centrale deel tot één kadasterperceel
samengevoegd (fig. 2.22).
Een laatste mutatie vindt plaats in 1975 wanneer het centrale deel van het plein aan het openbaar
domein wordt toegevoegd en enkel nog een kiosk aan de noordzijde van het plein overblijft (fig.
2.23).
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Hoofdstuk 3

Werkmethode

Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Het onderzoek op het Fochplein ving aan op 18 oktober 2010 en duurde tot 2 maart 2011. Zowel de
werkomstandigheden, de aannemer die gelijktijdig andere werken zoals het herleggen van de
riolering uitvoerde, als de weersomstandigheden62 waren verre van ideaal. Er moest dan ook
pragmatisch worden gewerkt, wat in sommige gevallen een invloed kan hebben gehad op het
onderzoek. De algemene voortgang van de werken maar vooral ook de veiligheid van de uitvoerende
archeologen en arbeiders was hierbij evenwel een belangrijk uitgangspunt.
Hierdoor was het ook noodzakelijk om alle werken goed in te plannen met de hoofdaannemer, maar
ook om de voorgang van de werken en het eventueel aanpassen van de vooropgestelde
werkstrategie constant te evalueren en bij te sturen met de bevoegde beheersarcheologe, Els
Patrouille, van het toenmalige Ruimte & Erfgoed, momenteel Onroerend Erfgoed. Deze
overlegmomenten vonden maandelijks plaats in een specifiek overleg over het archeologisch
onderzoek, in de wekelijkse werfvergaderingen en ad hoc op de site zelf.
De beoogde werkmethode was om in eerste instantie alle bewaarde kelders bloot te leggen om na
registratie de vloeren uit te breken teneinde mogelijke oudere bouwfases en vloerniveaus te
registreren. De te verwachten achterven zouden indien mogelijk in een aantal machinaal aangelegde
vlakken worden onderzocht. Gezien de condities op het terrein (zeer nat) en de dichtheid van de
sporen werd echter besloten om de achtererven manueel te verdiepen.
De opgraving op het Fochplein, en meteen ook het eerste aangelegde vlak (fig. 3.1), startte aan de
kant van de Tiensestraat. Op deze plaats werden namelijk de kelders verwacht van de
laatmiddeleeuwse huizen die volgens cartografische en historische gegevens vroeger langs de
Tiensestraat stonden (zie ook hoofdstuk 2). Meteen onder het maaiveld werden vrijwel intact
bewaarde kelders aangetroffen. De gewelven bleken reeds in het verleden vernield te zijn. Enkel de
aanzetten bleven bewaard. De kelderruimtes werden dan ook opgevuld met bouwpuin aangetroffen
en machinaal tot op het vloerniveau leeggehaald.
Aan de oostzijde van het Fochplein werd een anders georiënteerde kelderrij aangetroffen. Het ging
om de kelders van de 19de-eeuwse gebouwen die tussen 1870 en 1914 langs de rechtgetrokken
Statiestraat stonden. Deze kelders bleken net als de laatmiddeleeuwse kelders op het plafond na
intact te zijn en werden eveneens machinaal leeggeschept. De rest van de opgravingszone bleek de
zone van de toenmalige achtererven te zijn en werd machinaal tot op het bovenste archeologisch
leesbare vlak afgegraven.
De zone van de voormalige rijstrook op het Fochplein werd pas in de laatste fase (rechts op fig. 3.1)
van de opgraving verdiept, aangezien deze weg voor het werfverkeer zo lang mogelijk behouden
diende te blijven.
De machinaal leeggehaalde kelders werden volledig opgeschoond met schop, truweel en borstel. Het
geheel werd gefotografeerd. Het grondplan van de kelders en de andere aanwezige structuren op de
achtererven werd digitaal opgemeten. De individuele kelders werden eveneens manueel in detail
ingetekend op schaal 1/20. Hierbij werden ook bouwnaden etc. in het opgaande muurwerk
62

Ondanks de winter die vrij vroeg in november inviel, met een meer dan gemiddeld aantal sneeuwdagen,
dienden de werkzaamheden slechts 9 werkdagen onderbroken te worden omwille van weerverlet. Dankzij de
volle inzet van de werknemers van Studiebureau Archeologie bvba en het ruimen van de sneeuw, was het
mogelijk om, in tegenstelling tot de hoofdaannemer, het grootste deel van de tijd door te werken. Voor het
archeologische onderzoek bleek niet zozeer de sneeuw, dan wel het regenweer, een belemmering te vormen.
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aangeduid. Alle muren, vloeren en sporen werden beschreven, gebruik makend van de Harris-matrix.
De zone van het achtererf werd met schop en truweel opgeschaafd, gefotografeerd, ingetekend op
schaal 1/20 63 en beschreven. De aanwezige kuilen werden gecoupeerd, gefotografeerd en
ingetekend. Bij de beschrijving werd de volledige op te graven werkput ingedeeld in 20 zones.

Fig. 3.1: Overzichtsfoto van het eerste aangelegde vlak.
Na de registratie werd eerst de volledige 19de-eeuwse kelderrij met de kraan verwijderd (fig. 3.2 en
3.3). De schaarse aanwezige sporen onder deze kelders werden opgeschoond, gefotografeerd,
ingetekend en gecoupeerd.
Vervolgens werd in overleg met de aannemer gestreefd om zowel de kelderzone langs de
Tiensestraat als de zone aan de zijde van de Bondgenotenlaan tijdig op diepte te hebben (-2.6 m)
teneinde de verticale verankering van de aanwezige groutwanden te kunnen uitvoeren.
Zo werden aan de zijde van de Tiensestraat de vloeren die hoger lagen dan -2.6 m uitgebroken. Dit
bleken de drie kelders te zijn die het dichtst bij de Sint-Pieterskerk lagen, namelijk de Tuymeleer, de
Hane en het gedeelte van de Selschot tegen de Tiensestraat. Hier werden voor de aanvang van de
verankeringswerken respectievelijk 1, 2 en 1 vlakken aangelegd, opgeschoond en geregistreerd. In
twee kelders, de Tuymeleer en de Selschot, bleef een gemetselde beerput bewaard. In de Selschot
werd deze beerput machinaal gecoupeerd. De kelder bleek evenwel volledig leeggeschept te zijn. In
de Tuymeleer werd de resterende vulling van de gemetselde beerput manueel leeggeschept.
Alle muren en vloeren werden bemonsterd op bouwmateriaal en gebruikte mortel.

63

Gedurende het veldwerk werden alle plannen en profielen eerst manueel op schaal op kalkpapier ingetekend
en eveneens gedigitaliseerd. De interpretatie en fasering van de plannen was onderdeel van de rapportage.
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De muren van de 17de-eeuwse kelders werden vervolgens afgebroken. Het puin bleef ter plaatse
liggen teneinde de onderliggende vlakken te beschermen tegen de groutuitvloei en de verankering
(met rupskranen) mogelijk te maken (fig. 3.4).
Op de achtererven werd een tweede vlak aangelegd. Na de opschoning en registratie hiervan, werd
de zone van de achtererven in twee opgesplitst. Het stuk binnen een U-vormige groutwand, het
dichtst bij de Bondgenotenlaan, werd als eerste tot in de natuurlijke bodem uitgegraven (in totaal 4
vlakken).
Het andere gedeelte werd eveneens nogmaals in twee opgesplitst omwille van de praktische
haalbaarheid naar grondafvoer en openliggende oppervlakte in de wintermaanden toe. Het deel ten
zuiden van een oostwestgeoriënteerde rioleringsbuis werd eerst opgegraven in vier vlakken.
De zone van de werfweg werd deels apart en deels gelijktijdig met het gedeelte van de achtererven
ten noorden van deze rioleringsbuis opgegraven.

Fig. 3.2: Aanleg van het vlak na het verwijderen van de 19de-eeuwse kelders langsheen de
Tiensestraat.
In de loop van de opgraving werden twee aanwezige waterputten en één uitbraakspoor van een
waterput machinaal gecoupeerd tot op de maximale diepte van de verstoring (-6 m) en onderzocht.
Als laatste werd het puin van de afgebroken laatmiddeleeuwse keldermuren aan de kant van de
Tiensestraat verwijderd zodat in twee kelders de resterende kuilen verder konden worden
gecoupeerd en in de laatste kelder de bakstenen vloer kon worden opgebroken. Onder deze vloer
werd een puinlaag aangetroffen met drie zeer diepe kuilen die machinaal gecoupeerd en onderzocht
werden.
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Fig. 3.3 Zicht op de zone van de weggebroken 19de-eeuwse kelders langsheen de Tiensestraat. In de
groutwand zijn de oudere muren en vloeren nog bewaard.

Fig. 3.4: Horizontale verankering van de groutwanden na afbraak van de laatmiddeleeuwse
keldermuren.
36
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Tijdens de opgraving werden, waar mogelijk en relevant, profielen aangelegd en geregistreerd. In
totaal werden zes profielen aangelegd.
De aanleg van de rioleringen rondom de werkput vielen niet binnen de opdracht en beperkte
controles waren zeer moeilijk door het gebruik van schotten om te voorkomen dat de profielen
zouden instorten (fig. 3.5). Hoewel kon worden vastgesteld dat hiermee aan de noordzijde van het
Fochplein minstens een deel van de 19de-eeuwse gebouwen die daar stonden werden verstoord, was
een beperkte registratie niet mogelijk (en niet voorzien).
Bij de aanleg van de riolering naar het Margarethaplein kon worden vastgesteld dat op ongeveer 5 m
diepte in het profiel nog sporen van begraving zichtbaar waren.

Fig. 3.5: Aanleg van de riolering op het Fochplein.
Uiteraard is niet enkel de registratie en het verzamelen van de sporen op het terrein voldoende om
een goed beeld te krijgen van de aard en rijkdom van een site. Het was meer dan enkel registreren
ook noodzakelijk de nodige informatie te verzamelen die meer leerde over de woon- en
leefomstandigheden van de bewoners, het socio-economische belang van de site en waar mogelijk
de algemene plaatsing binnen de Leuvense context.
In het bestek waren dan ook twee posten voorzien die noodzakelijk zijn voor de verdere studie van
de site: conservatie en natuurwetenschappelijke onderzoeken.
Voor een goede studie van het materiaal is het in de eerste plaats noodzakelijk om de scherven van
aardewerk en glas bij mekaar te plakken tot hele potten, archeologisch volledige profielen of slechts
fragmenten. Daarnaast zijn ook ingrepen nodig voor het onder goede omstandigheden kunnen
blijven bewaren van de vondsten, zoals het plakken van de potten, het stabiliseren van het glas, het
stoppen van corrosie op de metalen. Dit alles viel onder de post conservatie.
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Het natuurwetenschappelijke onderzoek omvat een veelheid aan onderzoeken zoals pollenanalyse,
paleo-botanisch onderzoek, archeozoölogie, 14C-dateringen, … De staalnamen hiervoor dienen
tijdens het veldwerk te gebeuren, maar de verwerking achteraf vergt nog veel extra tijd en werk. Na
het veldwerk werd in overleg met de opdrachtgever en de bevoegde beheersarcheologe een
programma samengesteld van onderzoeken die noodzakelijk waren en die binnen het beschikbare
budget pasten.
Uit drie verschillende contexten werden pollenstalen genomen. In het onderzoeksprogramma was de
waardering van zes stalen (twee per context) voorzien. Na de waarderingsfase bleek evenwel dat er
in de genomen stalen geen goede bewaring van de pollen was. Wel kon na de waardering van de
macroresten uit de kleinste fractie van één van de best geconserveerde stalen uit een middeleeuwse
beerput een substaal genomen voor pollenonderzoek. Gezien het soort context volstond een semikwantitatieve analyse, waarbij de aanwezigheid van soorten in het preparaat wordt vastgesteld in
een aantal orden van grootte.
Alle relevante contexten (kuilen met een organische inhoud, beerputten, waterputten, …) werden
bemonsterd voor zeefstalen. Alle zeefstalen werden gezeefd op maaswijdten 4 mm, 2 mm, 0,5 mm
en 0,25 mm. In totaal werden stalen genomen uit 74 lagen en sporen. Overeenkomstig het
opgestelde onderzoeksprogramma werden alle gezeefde stalen paleo-botanisch gewaardeerd op hun
bewaringstoestand en potentie. De verdere uitwerking van in totaal 15 stalen was voorzien.
Van de 74 stalen waren er 34 die een zeer lage tot geen informatiewaarde hadden op paleobotanisch vlak en nadat hier eventuele dierlijke resten waren uitgehaald, werd ervoor gekozen ze
niet te bewaren 64. De andere stalen, ook degene die niet verder werden geanalyseerd, werden
toegevoegd aan het opgravingsarchief.
Bij het archeozoölogische onderzoek dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het
handverzameld bot en het bot dat via de zeefstalen gerecupereerd werd. Al het handverzameld bot
werd onderworpen aan een determinatie.
Voor het bot dat verzameld werd via de zeefstalen werden enkel de stalen verder onderzocht die ook
paleo-botanisch werden uitgewerkt.
In het vooropgestelde onderzoeksprogramma zijn geen verdere dateringen door middel van 14Cdateringen voorzien. Er is immers voldoende materiaal (voornamelijk aardewerk, maar ook glas en
een aantal historische bronnen) voorhanden om een even accurate datering te bekomen.

64

Het gaat om de stalen met inventarisnummers 2010-303-603, 2010-303-604, 2010-303-605,
2010-303-610, 2010-303-613, 2010-303-617, 2010-303-620, 2010-303-621, 2010-303-622,
2010-303-624, 2010-303-627, 2010-303-629, 2010-303-633, 2010-303-634, 2010-303-635,
2010-303-637, 2010-303-638, 2010-303-643, 2010-303-646, 2010-303-650, 2010-303-656,
2010-303-659, 2010-303-662, 2010-303-663, 2010-303-666, 2010-303-668, 2010-303-670,
2010-303-672 en 2010-303-673.
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Hoofdstuk 4

De resultaten van het archeologisch onderzoek 65

Vanessa Vander Ginst

De oudste bewoningssporen die in het opgegraven bodemarchief onder het Fochplein werden
aangetroffen, gaan terug tot de volle en late middeleeuwen. Deze sporen concentreerden zich
voornamelijk aan de noordwestkant van de site, de zone die het dichtst bij de Sint-Pieterskerk ligt,
namelijk in de zone achter en tussen de rij onderkelderde huizen die in de loop van de vroege 17de
eeuw langs de huidige Tiensestraat werd opgetrokken. De aanleg van die kelders vernielde bijna
overal alle oudere sporen op deze plaats. De huizenrij langs de Tiensestraat werd op haar beurt
gedeeltelijk overbouwd en daarbij vernield bij de aanleg van herenhuizen langs de doorgetrokken
Statiestraat in 1871 (fig. 4.1).
In onderliggende tekst wordt een selectie van de aangetroffen sporen in chronologisch opklimmende
volgorde beschreven. Aangezien er 1790 sporen geregistreerd werden tijdens de opgraving, is deze
beschrijving niet exhaustief, maar beperkt tot de sporen die relevant zijn voor de chronologie en
algemene verhaallijn. Inherent aan een stadscontext, zijn de diverse sporen veelal nauw met elkaar
verweven door de veelvuldige oversnijdingen en overbouwingen. Een chronologische aanpak
betekent dan ook dat er vaak moet verwezen worden naar reeds beschreven sporen. Waar mogelijk
wordt bij de beschrijving gepoogd om de sporen per afgebakende zone in de opgraving te
beschrijven.
Verder wordt getracht om de spoorbeschrijving en de eraan gekoppelde interpretatie gescheiden te
houden. Indien bepaalde sporen vondstmateriaal bevatten, worden deze verder besproken in
hoofdstuk 5.

Fig. 4.1: Zicht op de opgegraven zone met achteraan rechts de vroeg 17de-eeuwse kelders en links de
kelders van de herenhuizen van in 1871.
Alle spoorfiches, met aanduiding van de onderlinge relaties in de Harris-matrix, zijn, gezien de grote
hoeveelheid, enkel digitaal aan het rapport toegevoegd.
65
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4.1 Volle en late middeleeuwen
De oudste sporen die op de site werden aangetroffen, zijn kuilen die aan de hand van de scherven in
de vulling in de volle middeleeuwen kunnen gedateerd worden. Ook uit de late middeleeuwen
werden diverse kuilen gevonden, evenals enkele structuren. Deze beperken zich tot een
natuurstenen waterput, die zich stratigrafisch onder een recentere keldermuur bevond, twee in
verband gemetselde muren die tussen twee recentere keldermuren bewaard bleven met mogelijk
een fragment van een parallelmuur dat gerecupereerd werd in één van die recentere keldermuren
en een tweede waterput in natuursteen en baksteen.
Al deze sporen bevinden zich zoals vermeld voornamelijk tussen en net achter de rij 17de-eeuwse
kelders langs de Tiensestraat, met een concentratie in het noordwesten van de opgegraven zone, de
zone het dichtst bij de Sint-Pieterskerk. De zone met de vol- en laatmiddeleeuwse sporen is erg
versnipperd door de aanleg van de recentere kelders. Het gaat om de oudere erven die tussen en net
achter deze kelders bewaard bleven. De zone werd bovendien noodgedwongen gefaseerd
opgegraven. Een grote concentratie sporen bleek namelijk onder een wegkoffer te zitten die in
functie van het werfverkeer zo lang mogelijk behouden diende te blijven en die bijgevolg grotendeels
apart werd opgegraven. Ook de rest van de zone werd gefaseerd onderzocht omwille van praktische
redenen zoals grondopslag en haalbaarheid van de openliggende oppervlakte in functie van de
weersomstandigheden in het najaar en de winter.
Onder de 17de-eeuwse kelders zelf en ook onder de 19de-eeuwse kelders, die in 1871 in het verlengde
van de huidige Bondgenotenlaan werden gebouwd en die de 17de-eeuwse kelders vernielden,
werden geen vol- en laatmiddeleeuwse sporen meer aangetroffen.
4.1.1 De stratigrafisch oudste (volmiddeleeuwse) grondsporen
De stratigrafisch oudste sporen in de opgegraven zone zijn veelal rechthoekige kuilen met een vulling
van redelijk homogene, lichtgrijze zandleem. Deze sporen werden achter de vier 17de-eeuwse kelders
aangetroffen, met een concentratie in het noordwesten van deze zone.
In een aangelegd profiel van ca. 15 m lang onder deze werfweg 66 werden verschillende kuilen
geregistreerd (fig. 4.2). De densiteit van de sporen nam af naar het oosten toe. De twee stratigrafisch
oudste kuilen in dit profiel zijn kuil S 1736 en kuil S 1741. Beide kuilen werden doorsneden door een
kuil (S 1743) met een komvormig profiel en een vulling van gele zandleem met grijze leembandjes in
(fig. 4.3).
Van west naar oost werd eerst kuil S 1736 aangesneden. Het gaat om een kuil met komvormig profiel
en een dieper deel in het westen. Deze kuil bleef bewaard tot op een maximale diepte van ca. 1,20 m
en had een vulling (S 1737) van lichtgrijze zandleem met gele vlekken. De kuil lijkt opnieuw te zijn
uitgegraven (S 1739) en wordt oversneden door twee recentere kuilen (S 1743 en S 1740). Op basis
van de datering van de scherven uit kuil S 1740 kan de stratigrafisch oudste kuil vóór de tweede helft
van de 12de eeuw gedateerd worden.
Op ca. 1 m meer naar het oosten bevond zich een kuil (S 1741) met een bewaarde diepte van ca. 1,10
m, met rechte wanden, een vlakke bodem en een homogene vulling (S 1685) van lichtgrijze
zandleem. Deze kuil wordt oversneden door drie recentere kuilen (S 1743, S 1473 en S 1744). Op
basis van de vondsten in de vulling van kuil S 1473 kan deze kuil vóór het midden van de 13de eeuw
gedateerd worden.
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In het laatste aangelegde vlak achter de vier aangetroffen 17de-eeuwse kelders, vlak 4, werd een
redelijk grote, vierkante (ca. 2 m x 2 m) kuil (S 1613) aangesneden met een vulling van homogeen
lichtgrijsgele zandleem, die scherven bevatte die in de 11de en 12de eeuw te dateren zijn. Deze kuil
werd in de natuurlijke bodem uitgegraven en wordt door drie recentere kuilen (S 1732, S 1597 en S
1730) oversneden (fig. 4.4).
De oriëntatie, de vorm en de vulling van deze vierkante kuil (S 1613) lijkt op een andere kuil (S 1589)
op ca. 0,80 m ten zuidwesten, met een homogeen lichtgrijze zandlemen vulling (S 1590). De vulling
bevatte ceramiek die in de 13de eeuw of vroeger te dateren is. De kuil wordt doorsneden door wat
als de insteek (S 1755) van een waterput (S 824) beschouwd wordt. De opvulling van deze insteek is
volgens de ceramiek in de 13de eeuw te dateren.
Gelijkaardige, maar kleinere kuilen werden ook meer naar het noordoosten aangesneden (S 1352, S
1531, S 1525 en 1735). Deze kuilen bevatten geen vondstmateriaal. Ze werden in de natuurlijke
bodem uitgegraven en worden doorsneden door een grote, onregelmatige en diffuus afgelijnde kuil
(S 1354) met een donkergrijszwarte vulling (fig. 4.5).
Ook ten zuidoosten van deze kuilen bevond zich een grote kuil (S 1731) met een homogene vulling (S
1365) van lichtgrijze zandleem met grijze vlekken. In de vulling werd ceramiek aangetroffen, die in de
periode tussen de 11de en de 14de eeuw gedateerd wordt. Deze kuil had een breedte van ca. 3 m en
een bewaarde lengte van ca. 3,80 m. De bewaarde diepte is ca. 0,40 m. In een profiel dat na het
couperen en uithalen van een dieper en recenter spoor ontstond, lijkt aan de zuidoostkant van het
spoor een ca. 1,10 m diepe paalkuil zichtbaar met dezelfde vulling (fig. 4.6).
De kuil bevond zich stratigrafisch onder recentere bakstenen structuren (fig. 4.7) en wordt
doorsneden door de achterste keldermuur (S 205) van Den Hert en door vier kuilen (fig. 4.8). Drie
ervan zijn vrij ondiep bewaarde kuilen (S 1384, S 1320 en S 1383) met in de vulling scherven die uit
de periode tussen de 11de en 12de eeuw dateren. Op basis van deze stratigrafie kan de datering van
de onderliggende kuil ook vóór ca. 1200 gesitueerd worden.
Kuil S 1384 is een rechthoekige kuil (ca. 2 m x 1,20 m) met een V-vormig profiel en een homogene
donkergrijze lemige vulling (S 1367), die een oudere kuil (S 1386) doorsnijdt en zelf doorsneden
wordt door een rioleringssleuf (S 1309) (fig. 4.9).
Kuil S 1320 is een eveneens rechthoekige kuil met een rechte bodem en een vulling die uit drie lagen
bestaat (fig. 4.10). Op de bodem ligt een laag bruine leem met grijze vlekken (S 1390), gevolgd door
een laag donkergrijze leem (S 1389) en tenslotte een laag grijze leem (S 1319). De kuil wordt
oversneden door de recentere keldermuur (S 205).
Kuil S 1383 is een ovale kuil met een komvormig profiel. De vulling (S 1366) bestaat uit een laag grijze
leem onderaan en een laag bruingrijze leem bovenaan.
Ook twee gelijkaardige kuilen (S 1318 en S 1388) die net buiten de hoger beschreven grote kuil (S
1731) met lichtgrijze vulling in de natuurlijke bodem werden gegraven, lijken volmiddeleeuws te zijn
(fig. 4.11). Beide kuilen hebben een komvormig profiel en een vulling die uit verschillende laagjes
bestaat. Kuil S 1388 snijdt door een oudere, onderliggende kuil (S 1729) met een bijna vlakke bodem
en een vulling van lichtgrijsgeel gevlekte zandleem (S 1394). Kuil S 1318 werd door een recentere
keldermuur (S 205) oversneden. De vulling van deze kuil bestaat uit een dunne laag bruine leem
onderaan (S 1397), gevolgd door een laagje donkergrijze zandleem (S 1396), een laagje grijsgeel
gevlekte zandleem (S 1395) en tenslotte een laag donkergrijze leem (S 1317). Zowel de bovenste als
de onderste laag in deze kuil bevatten scherven die in de periode tussen de tweede helft van de 12de
eeuw en de 13de eeuw kunnen gedateerd worden.
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De hoger beschreven kuil S 1384 lijkt sterk op een kuil die in de zone achter de kelder De Hane en
tussen de kelders Den Tuymeleer en De Selschot werd aangesneden. In deze zone werden drie
vlakken aangelegd alvorens vrijwel overal de natuurlijke bodem te bereiken (fig. 4.12).
Het gaat om een redelijk ondiep (ca. 0,30 m) bewaarde, rechthoekige kuil (S 142) met een V-vormig
profiel en een grijze, lemige vulling (S 141), met scherven uit de periode tussen de 11de en 12de eeuw
(fig. 4.13). Deze kuil was in de natuurlijke bodem uitgegraven en werd oversneden door de muur (S
277) van de recentere kelder De Selschot enerzijds en door recentere kuilen (S 705 en S 707)
anderzijds. Ten westen van deze kuil lag een rechthoekige (ca. 1,80 x 1,30 m) kuil (S 703) met een
lichtgrijze vulling en een vlakke bodem, die doorsneden werd door twee recentere sporen (S 705 en
707). De vulling (S 702) bevatte scherven die tussen de 12de en 14de eeuw te dateren zijn.
Op ca. 2 m ten noordoosten van deze kuil bevond zich een kuil (S 155) met een vaste, donkergrijze en
houtskoolrijke, lemige vulling (S 154) (fig. 4.12). De kuil was vrijwel rechthoekig (2,40 x 1,70 m) in
grondplan en werd oversneden door de muur (S 277) van de recentere kelder De Selschot en door
een recenter spoor (S 1726). Het bewaarde gedeelte van de kuil had in profiel een rechte bodem. Uit
de vulling komen scherven die tussen de 10de en 14de eeuw te dateren zijn. Het recentere spoor werd
verder niet onderzocht, aangezien op die plaats de maximale te verstoren diepte door de werken
reeds bereikt was.
Dezelfde zone bevatte nog een aantal kuilen, met een donkergrijze vulling (S 146, S 697 en S 699).
Enkele daarvan werden eveneens door de recentere keldermuren oversneden (S 146 en S 699). In
een aangelegd profiel 67 ter hoogte van de werfweg werden vier door elkaar gegraven kuilen
aangetroffen (fig. 4.14). De stratigrafisch oudste kuil (S 159) is cirkelvormig in grondplan en heeft een
grijze, lemige vulling. Deze kuil wordt doorsneden door een grotere kuil (S 690) met een donkergrijze,
houtskoolrijke lemige vulling (S 939), die op zijn beurt doorsneden wordt door een rechthoekige kuil
(S 1728) waarvan de vulling uit verschillende laagjes bestond (S 934 t.e.m. S 938). Deze laatste kuil
tenslotte, wordt doorsneden door een ondiep bewaarde kuil (S 1727) met een grijze vulling en een
donkergrijze, houtskoolrijke laag op de bodem. Uit deze verschillende kuilen werd echter geen of
onvoldoende vondstmateriaal gerecupereerd om te dateren.

Fig. 4.2: Profiel 6: Het aangelegde profiel onder de werfweg.
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Fig. 4.3: Profiel 6: Detail van het aangelegde profiel onder de werfweg.

Fig. 4.4: Kuil S 1613, die wordt doorsneden door de kuilen S 1732, S 1597 en S 1730.
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Fig. 4.5: De grote kuil (S 1354) met donkerbruinzwarte vulling die verschillende sporen met een
lichtgrijze vulling oversnijdt.

Fig. 4.6: Coupe van kuil S 1731 met de paalkuil.
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Fig. 4.7: De kuil met lichtgrijze vulling bevond zich onder recentere bakstenen structuren.

Fig. 4.8: Drie kuilen (S 1320, S 1383 en S 1384) die door een oudere kuil (S 1731) met lichtgrijze
vulling gegraven zijn.
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Fig. 4.9: Kuil S 1384, die een oudere kuil (S 1386) doorsnijdt en zelf doorsneden wordt door een
rioleringssleuf (S 1309).

Fig. 4.10: Kuil S 1320 die doorsneden wordt door een recentere keldermuur.
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Fig. 4.11: Kuilen S 1318, S 1388 en S 1729.

Fig. 4.12: De zone achter kelder De Hane en tussen de kelders Den Tuymeleer en De Selschot. Vlak 2
met vooraan links S 154, dat oversneden wordt door S 1726.
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Fig. 4.13: Kuil S 142.

Fig. 4.14: Profiel 1.
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4.1.2 Laatmiddeleeuwse grondsporen
De stratigrafisch oudste kuilen in het profiel onder de werfweg68 werden oversneden door andere
kuilen (fig. 4.2 en 4.3). Zo werd in kuil S 1736 een nieuwe kuil (S 1739) uitgegraven met een vlakke
bodem en een grijze zandlemen vulling (S 1738), evenwel zonder vondsten. Beide kuilen worden
oversneden door een derde kuil (S 1740) met komvormige bodem en een vulling die uit drie lagen
bestaat, namelijk een laag donkergrijze, houtskoolrijke zandleem (S 1675) onderaan, gevolgd door
een laag licht grijsblauwe zandleem (S 1672) en een laag grijze zandleem (S 1670). Uit de
stratigrafisch oudste laag (S 1675) komen scherven die rond de 2de helft van de 12de eeuw te dateren
zijn. Beide andere lagen bevatten scherven uit de periode tussen de 2de helft van de 12de eeuw en het
einde van de 14de eeuw.
De kuilen S 1736 en S 1740 worden oversneden door twee kuilen (S 1745 en S 1743) die deel
uitmaken van een cluster van vijf kuilen. De stratigrafisch oudste kuil van deze cluster (S 1741) wordt
doorsneden door een kuil (S 1743) met komvormige bodem en een vulling (S 1742) van grijsgeel
gevlekte zandleem. Zowel de stratigrafisch oudste kuil als kuil S 1743 worden oversneden door een
kuil (S 1744) met een bewaarde diepte van ca. 0,70 m, met een komvormig profiel en een vulling (S
1673) van donkergrijze zandleem met vrij veel houtskool. Deze kuil lijkt eveneens een brede (ca. 3,50
m), ondiep bewaarde kuil (S 1473) ten oosten van de stratigrafisch oudste kuil te oversnijden met
een vulling (S 1472) van donkerbruinzwarte leem. De stratigrafisch recentste kuil (S 1745) van deze
cluster oversnijdt zowel deze laatste kuil als kuil S 1743. Het gaat om een kuil van ca. 1,6 m breed en
ca. 0,60 m diep, met een komvormig profiel en een vulling (S 1671) van grijze zandleem met gele
vlekken en met redelijk veel bakstenen. De brede, ondiepe kuil (S 1473) die door deze laatste
oversneden wordt, bevatte scherven met een datering omstreeks het midden van de 13de eeuw.
De vulling (S 1671) van zowel de stratigrafisch recentste kuil (S 1745) als de stratigrafisch oudere kuil
(S 1744) bevatte scherven met een einddatering in de 14de eeuw.
Meer aan de oostzijde van het profiel werden drie kuilen geregistreerd, die in het vlak als één
onregelmatige kuil (S 1443) met een redelijk homogeen zwarte, lemige en houtskoolrijke vulling (S
1442) was waargenomen en waarvan de vlakvondsten ook als dusdanig werden ingezameld. De
ingezamelde vlakscherven kunnen in de periode tussen de 12 de eeuw en de tweede helft van de 13de
eeuw gedateerd worden. Deze kuilen dienden echter niet opgegraven te worden, aangezien deze
zone binnen de aan te leggen talud van de trappartij viel en normaal dus ook niet bedreigd was.
De stratigrafisch oudste kuilen achter de 17de-eeuwse kelders werden door verschillende andere
kuilen oversneden. Zo werd kuil S 1613 door drie recentere kuilen doorsneden, namelijk één (S 1732)
met een donkerbruine, lemige en licht kleiige vulling, die doorsneden wordt door een rechthoekige
kuil (S 1597) met een donkerbruine, lemige vulling en een ronde kuil (S 1730) met een redelijk
homogene lichtwitgrijze vulling (fig. 4.4). De rechthoekige kuil (S 1597) met donkerbruine vulling (S
1596) bevatte scherven die in de periode tussen de 13de en 14de eeuw te dateren zijn. Al deze kuilen
tenslotte, worden op hun beurt doorsneden door een recente riolering (S 1373).
Op een hoger gelegen vlak, vlak 3, werden de kuilen S 1597 en S 1730 doorsneden door twee
recentere kuilen, namelijk door een onregelmatige kuil (S 1734) met een heterogene bruine
zandlemen vulling (S 1355) die op zijn beurt doorsneden werd door een ovale kuil (S 1733) met een
vulling van donkerbruine leem (S 1610). De vulling van deze laatste kuil bevatte scherven die in de
periode tussen de 11de en 14de eeuw te dateren zijn.
De grote, onregelmatige en diffuus afgelijnde kuil (S 1354) met een donkergrijszwarte vulling bleek in
coupe te bestaan uit twee afzonderlijke kuilcomplexen. De noordoostzijde van de coupe toont drie
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diepe kuilen die door de ondiepe, oudere kuilen S 1525 en S 1352 gaan (fig. 4.15). De oudste van
deze drie kuilen (S 1757) heeft een vulling van lichtbruine zandleem (S 1565) en bereikt een diepte
van ca. 1,80 m. Deze kuil wordt doorsneden door een kuil (S 1758) met een bewaarde diepte van ca.
0,90 m en met een vulling die uit twee lagen lijkt te bestaan (S 1567 (= S 1568) en S 1566). De oudste
laag (S 1568) in deze kuil bevatte scherven die in de 13de eeuw te dateren zijn. De recentste kuil (S
1759) tenslotte, bleef ca. 1,60 m diep bewaard en bestaat uit zes lagen (van ouder naar jonger: S
1564, S 1563, S 1562, S 1561, S 1781 en S 1353). Op basis van de ceramiek kan deze kuil rond de 14de
eeuw gedateerd worden.
De tegenoverliggende kuil in de coupe bleef ca. 0,86 m diep bewaard en bestond uit zeven lagen (van
ouder naar jonger: S 1582, S 1581, S 1580, S 1579, S 1578, S 1577 en S 1576). Onderaan leek een
paalkuil (S 1583) bewaard gebleven te zijn. Geen van deze lagen bevatten dateerbare vondsten.
In de onmiddellijke nabijheid werd een ovale kuil aangesneden (S 1350) met een vulling die uit twee
lagen bestond, namelijk een homogeen donkergrijze, lemige laag (S 1544) onderaan en een
homogeen lichtgrijze zandlemen laag (S 1349) bovenaan. In coupe bleek de kuil doorheen een
oudere kuil met een vulling van lichtgrijsgele zandleem (S 1546) te gaan. Deze laatste bleef tot op
een diepte van ca. 0,50 m bewaard. In de vulling van S 1544 werden enkele scherven aangetroffen
die in de periode tussen de 11de en 14de eeuw te dateren zijn.
Net ten noorden van deze kuil werd onder een grote, diffuus afgelijnde kuil (S 1473) met een redelijk
homogene donkerbruinzwarte lemige vulling (S 1472) een oudere kuil (S 1765) aangesneden met een
vulling die uit twee lagen bestond, namelijk een lichtgrijze laag zandleem onderaan (S 1560) en een
meer donkergrijze, lemige laag bovenaan (S 1559). Beide lagen bevatten scherven die in de periode
tussen de 11de en de 13de eeuw te dateren zijn. Op basis van de stratigrafie van deze kuil onder kuil S
1473 kan hij eerder in de 12de eeuw gedateerd worden. De kuil had een bewaarde diepte van ca. 0,60
m.
Twee kleine en ondiep bewaarde, ronde kuiltjes (S 1533 en S 1535) met een grijze, lemige vulling in
de onmiddellijke nabijheid van deze laatste kuil, bevatten geen dateerbaar materiaal.
In coupe bleek ook kuil S 1522 uiteen te vallen in twee kuilen, een ondieper bewaarde (ca. 0,40 m)
met vijf dunne laagjes in de vulling en een diepere (ca. 1,10 m), redelijk spits toelopende kuil met zes
lagen in de vulling. Deze kuilen bevatten echter onvoldoende dateerbare ceramiek.
Tussen de kelders De Selschot en Den Hert bevond zich een ca. 2 m brede, bewaard gebleven strook
grond die bovendien nogmaals in twee verdeeld werd door een later aangelegde gang tussen deze
beide kelders. In het meest noordoostelijke deel werden in totaal zes vlakken aangelegd. Deze zone
werd bijkomend verstoord door een rioleringssleuf (S 162). Het stratigrafisch oudste spoor (S 160)
was een donkerbruingrijze, lemige laag die bij het afgraven concentrisch kleiner werd naar de
noordwesthoek van de zone toe en die geïnterpreteerd wordt als de insteek van een aanpalende
waterput (S 824) onder de noordoostelijke keldermuur van De Selschot. Een klein kuiltje (S 712) met
een eveneens donkerbruine, lemige vulling leek door deze insteek te gaan en bevatte in de vulling
ceramiek met een datering omstreeks de 13de eeuw.
In de aangelegde vlakken onder de werfweg werden eveneens enkele kuilen met vol- en
laatmiddeleeuws materiaal aangetroffen. Zo werd in de reeds besproken grote, onregelmatige kuil (S
1473) een stratigrafisch jongere, kleinere, cirkelvormige kuil (S 1475) aangesneden, met een vulling
(S 1474) van donkerbruine leem met vrij veel baksteenbrokjes. Deze vulling bevatte scherven die in
de periode tussen de 12de en 13de eeuw te dateren zijn. Op basis van de stratigrafie kan de kuil
omstreeks het einde van de 13de eeuw gedateerd worden.
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Zowel de grote, onregelmatige kuil (S 1473) als de kuil die in het vlak als één kuil werd waargenomen
(S 1443) doorsnijdt een oudere laag of ondiepe kuil (S 1403) met homogene, lichtbruingele
zandleem. In deze laag werden scherven aangetroffen die uit de 13de eeuw dateren.
Doorheen kuil S 1443 werd een kleinere, ronde en ca. 0,50 m diep bewaarde kuil (S 1439) gegraven
met een komvormig profiel en een vulling die bestaat uit een laag redelijk homogene, bruine leem (S
1476) onderaan, met erboven een laag grijsblauwe lemige grond (S 1438). Op basis van de ceramiek
in deze laatste laag, kan de kuil in de periode tussen eind 15de eeuw tot begin 16de eeuw gedateerd
worden.
Gedeeltelijk op deze ronde kuil (S 1439) werd een fragmentair bewaarde (ca. 2 x 0,34 m) muur (S
1432) aangetroffen, die in verband stond met een gelijkaardig muurfragment (ca. 1,4 x 0,34 m) (S
1430). Beide muren bleven tot op een maximale hoogte van ca. 0,5 m bewaard. De laatstvermelde
muur was gemetseld met bakstenen (25 x 12 cm) in een zeer zachte, lichtgeelgroene zandmortel, van
de andere muur bleven enkel baksteenbrokken bewaard. Parallel aan deze laatste muur werd een
tweede (S 1436) gemetseld, met een breedte van 0,54 m, met bakstenen (25 x 11,5 x 6 en 24,5 x 11
x 5 cm) en een zachte, lichtgele zandmortel met kalkstippen. Op ca. 0,80 m van deze muren
verwijderd, werd een gelijkaardig geïsoleerd muurfragment (S 1783) aangesneden. Net als de 17deeeuwse kelders en enkele uitbraaksporen in het oosten van de opgegraven zone (S 315, S 317, S 328
en S 338) (zie infra) waren deze muurfragmenten op de Tiensestraat georiënteerd.
De densiteit van deze sporen met vol- en laatmiddeleeuws schervenmateriaal neemt zowel naar het
oosten als naar het zuiden toe af.
Meer naar het zuiden toe wordt de grote kuil met homogene vulling (S 1365), die vóór ca. 1200
gedateerd werd, doorsneden door een ca. 1 m diep bewaarde kuil (S 1752) met een vlakke bodem
(fig. 4.16). De vulling bestond uit drie dikke lagen, namelijk een donkerbruine, lemige laag (S 1183)
onderaan, gevolgd door een lichtgrijze laag zandleem (S 1182) met gele vlekken en een homogeen
grijze laag bovenaan (S 1181)(fig. 4.16). In de zuidwestkant van het profiel is een tweede, ondieper
bewaarde (ca. 0,70 m) kuil (S 1753) met een komvormig profiel zichtbaar, die in de stratigrafisch
oudere kuil (S 1752) werd gegraven. De vulling bestaat uit een bruine, lemige laag (S 1369) onderaan,
met een dun, houtskoolrijk, donkergrijs laagje (S 1368) erop en bovenaan een pakket homogeen
grijze zandleem (S 1754)
Op basis van de ceramiek uit de verschillende lagen kan de kuil in de 13de eeuw gedateerd worden.
Op ca. 0,5 m ten noordoosten van deze kuil werd een cluster van vier kuilen aangetroffen (fig. 4.17).
De stratigrafisch oudste kuil (S 1748) bleef ca. 1,3 m diep bewaard en had in profiel redelijk rechte
wanden en een vlakke bodem. De vulling bestond uit een pakket donkerbruingrijze leem onderaan,
waarin nog een aantal laagjes konden worden onderscheiden (S 1162, S 1166 en S 1165). Op dit
pakket lag een laag lichtgrijsgele zandleem (S 1164) en daarboven een pakket homogenere grijze
zandleem (S 1163). Deze kuil (S 1748) wordt doorsneden door een onregelmatige, ondiep (ca. 0,2 m)
bewaarde kuil (S 1749) met een donkergrijze vulling (S 591). Doorheen deze beide kuilen gaat een
kuil (S 1750) die ca. 1 m diep bewaard bleef, met een rechte wand en een vlakke bodem. De vulling
bestaat uit een pakket homogeen grijze zandleem (S 1157). Deze kuil wordt nogmaals doorsneden
door de stratigrafisch recentste kuil (S 1751). Deze heeft één schuine wand en één klokvormige wand
en een rechte bodem. De vulling bestaat uit een bruine, lemige laag (S 1159) onderaan, gevolgd door
een tiental verschillende zeer dunne laagjes 69.
De ceramiek die in de verschillende lagen van deze vier kuilen werd ingezameld, kon chronologisch
niet opgedeeld worden. Alle scherven kunnen in de periode tussen de 12de en 13de eeuw gesitueerd
worden, zodat de kuil in de 13de eeuw kan worden gedateerd.

69

S 1155, S 1158, S 1154, S 1153, S 1152, S 1151, S 1150, S 1148, S 1147, S 1146, S 1145, S 595 en S 1144.
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Op ca. 8 m ten noordoosten van deze kuilen werd een rechthoekige (ca. 2 x 1,9 m) kuil (S 656) met
afgeronde hoeken aangesneden (fig. 4.18). Het gaat om een kuil met een komvormig profiel die tot
op ca. 1,10 m diep bewaard bleef. De vulling bestond uit drie lagen, met een redelijk homogene
donkergrijze lemige laag (S 863) onderaan, gevolgd door een eveneens donkergrijze laag leem (S 817)
met houtskool en grote fragmenten hout in (S 862) en tenslotte een bruine laag zandleem (S 655)
met houtskool, witte kalkmortel en baksteenbrokken. Op basis van de ceramiek in de vulling, kan de
opvulling van de kuil omstreeks het midden van de 14de eeuw gedateerd worden.
Meer naar het noorden (vlak 4) werd nog een cluster van drie kuilen aangesneden (fig. 4.19). In
profiel is een rechthoekige kuil (S 1746) zichtbaar met een lichtgrijze zandlemen vulling (S 1713), die
oversneden wordt door een ondiep bewaarde, rechthoekige kuil (S 1747) met een grijze lemige
vulling (S 1716) en die beide doorsneden worden door een cirkelvormige kuil (S 1715) met een
bewaarde, houten rand (S 1715) en een donkergrijze lemige vulling (S 1456). Deze laatste vulling
bevatte scherven uit de periode tussen het einde van de 11de eeuw en de 13de eeuw. De stratigrafisch
oudste (S 1746) en de stratigrafisch jongste kuil (S 1715) worden oversneden door een bakstenen
muur (S 1458) van een beerput die op basis van de ceramiek uit de vulling in het begin van de 16de
eeuw kan gedateerd worden.
Schijnbaar geïsoleerd en nog meer naar het noordoosten bevond zich een vierkante (ca. 2,20 m x
2,20 m) kuil (S 1042) (fig. 4.20). De vulling (S 1041) van deze zeer ondiep (ca. 0,15 m) bewaard
gebleven kuil (S 1042) bestond uit een band (S 1782) donkerbruine lemige grond die de kuilrand
volgde, met erin een bruingrijze, lemige laag met houtskoolspikkels, kalkmortel en
baksteenfragmenten, die scherven bevatte die in de 14de eeuw kunnen gedateerd worden (fig. 4.21).
In de bewaard gebleven zones tussen de 17de-eeuwse kelders en in de zone achter deze kelders
werd in het eerste aangelegde vlak, het afbraakniveau, een pakket donkergrijze zandleemgrond (S
160) aangetroffen. Enkel in één zone, namelijk tussen de kelders Den Tuymeleer en De Selschot, werd
een pakket puin gevonden, maar geen donkergrijze zandleem.
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Fig. 4.15: Drie kuilen die door de ondiepe kuilen S 1525 en S 1352 gaan.

Fig. 4.16: Kuil S 1752.
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Fig. 4.17: De kuilen S 1748, S 1749, S 1750 en S 1751.

Fig. 4.18: Beerkuil S 656.
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Fig. 4.19: Kuilen S 1746, S 1747 en S 1715 met vulling S 1456.

Fig. 4.20: De rechthoekige kuil S 1042.
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Fig. 4.21: Coupe van de rechthoekige kuil S 1042.
4.1.3 Vol- en laatmiddeleeuwse structuren
Onder een recentere keldermuur (S 197) werd een waterput (S 824) aangetroffen (fig. 4.22). Deze is
gemetseld met rechthoekig gekapte blokken natuursteen van verschillende formaten met een
zachte, lichtgele zandmortel met kalkstippen (fig. 4.23). De binnenmuurse diameter van de waterput
bedroeg 1,54 m. De bovenste puinlaag (S 827) in de waterput werd er manueel uitgeschept.
Vervolgens werd de waterput machinaal gecoupeerd tot op 6 m onder het maaiveld, de diepte van
de maximale verstoring door de bouwwerken op de site, nadat de recentere kelder tot op de
moederbodem onderzocht was.
De vulling bestond uit een ca. 1,30 m dikke, grove puinlaag met baksteen- en steenfragmenten en
grijze zandmortel (S 827), met eronder een ca. 0,30 m dik pakket donkerbruingrijze leem met groene
en gele zandvlekken (S 1469) op een laag bewerkte natuurstenen en bakstenen (S 1470) en
daaronder een redelijk fijne puinlaag met baksteenbrokjes en lichtgrijsgele zandmortel (S 1471). De
ceramiek uit de bovenste aangetroffen vulling (S 827) kan in de 13de eeuw gedateerd worden.
Het was moeilijk om de insteek van de waterput in kaart te brengen, aangezien deze zich uitspreidde
over drie zones, namelijk onder de bakstenen vloer van een recentere (17de-eeuwse) kelder enerzijds
en zowel op een hoger bewaard gebleven aanpalend erf als op het achterliggend erf anderzijds.
Bovendien werd de zone niet alleen door twee recentere keldermuren (S 197 en S 1769) verstoord,
maar tevens door een grote rioleringsbuis (S 192).
Onder de vloer van de achterste kelderruimte van De Selschot bevond zich een groot bijna
cirkelvormig spoor met een donkerbruingrijze, lemige vulling (S 813) dat bij het verdiepen
concentrisch kleiner werd naar de waterput toe (fig. 4.24). Deze vulling bevatte scherven die in de
periode tussen het einde van de 11de eeuw en het einde van de 12de eeuw te dateren zijn. Op het
aanpalende achtererf bevond zich een gelijkaardig spoor (S 1790). Op basis van enkele scherven uit
de vulling van dit spoor kan het met de nodige voorzichtigheid in de 13de eeuw of vroeger gedateerd
worden70.
Ook op het achtererf kon de insteek bestudeerd worden in een aangelegd profiel dat enerzijds door
de rioleringsbuis en anderzijds door de recente keldermuur (S 1769) oversneden wordt. De kuil van
70

De inzameling van de scherven in dit spoor verliep niet optimaal, waardoor vermenging ontstond. Slechts
een aantal scherven kunnen met zekerheid aan dit spoor gekoppeld worden.
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de insteek (S 1755) bleef ca. 1,20 m diep bewaard en bevatte 5 lagen, namelijk een lichtgrijze laag (S
1668) zandleem onderaan, gevolgd door een dun bandje houtskoolrijke zandleem (S 1667), een laag
lichtgroengrijze zandleem (S 1666) en tenslotte een pakket donkergrijze zandleem met groene
vlekken (S 1665) en nog een pakket homogenere lichtgrijze zandleem (S 1611) erdoor (fig. 4.25).
Zowel de lagen S 1611, als S 1666 en S 1668 bevatten scherven die de insteek in de 13de eeuw
dateren. Stratigrafisch gezien gaat de insteek door een oudere kuil (S 1589) met in de vulling (S
1590) scherven die uit de 13de eeuw of vroeger dateren.
Tussen twee 17de-eeuwse kelders in, De Selschot en Den Hert, bleef een strook grond van ca. 2 m
bewaard (fig. 4.26). Aan de zijde van de Tiensestraat liep in de zone tussen de twee keldermuren een
oudere muur, die licht afweek van de noordoost-zuidwestoriëntatie van de recentere keldermuren.
Een noordwest-zuidoost georiënteerd muurfragment (S 1723) stond in verband met deze oudere
muur en werd als bouwnaad in de aanpalende recentere kelder opgemerkt. Beide muren zijn deels in
baksteen en deels in natuursteen gebouwd, met een onregelmatig verband en met een zachte,
lichtgele zandmortel. In de aanpalende kelder in het zuidoosten werd een eveneens ouder en ondiep
gefundeerd muurfragment (S 1721) ingewerkt in de recentere keldermuur (S 201). Het betreft een
bakstenen muur met een redelijk zachte, lichtgele zandmortel met witte kalkstippen op een sokkel in
natuursteen. Enkel de zuidoostzijde van de muur is afgewerkt. De ruimte tussen de twee oudere
muren wordt gedeeltelijk verstoord door een recentere riolering.
Het grondmassief ten noordwesten van de oudere muur werd onderzocht in het profiel 71 na het
wegbreken van de recentere keldermuur (S 259) (fig. 4.27). Onderaan in dit profiel bevindt zich een
donkergrijsgroene lemige occupatielaag (S 924), waaronder een kuil (S 1725) uitgegraven is met een
grijsgroene, zandige vulling (S 923). Op deze occupatielaag ligt een dikke puinlaag (S 925) met
baksteenbrokken en lichtgeelgrijze zandmortel met daarop dunnere puinlagen afgewisseld met
dunnere, donkergijze leemlaagjes (S 926 t.e.m. S 930). Op basis van de ceramiek kan de
occupatielaag in de 15de eeuw gedateerd worden.
Het grondmassief tussen de beide oudere muren werd laagsgewijs verdiept. De bekomen profielen 72
werden ingetekend en bemonsterd met zeefstalen en met een pollenprofiel (fig. 4.28 en 4.29).
Tussen beide muren werd een laag donkergrijze en een laag lichtgrijze zandleem aangesneden (S
1127 en S 1128) met eronder een kuil (S 1065) met een lichtgrijsgroene vulling (S 1064). Onder de
muren S 947 en 1721 bevond zich een kuil (S 1063) met een lichtgrijze vulling (S 1062) en een zwarte,
houtskoolrijke bodem. De sporadisch aangetroffen scherven lieten een chronologische opdeling niet
toe. Enkel in laag S 1127 en in kuil S 1063 werden scherven aangetroffen. Deze kunnen in de periode
tussen de 11de en 14de eeuw gedateerd worden.
Ten noordoosten van de kelder Den Hert en onder een recentere, rechthoekige bakstenen structuur
(S 211) bleef een fragment van een waterput (S 1280) bewaard. Deze was opgebouwd uit baksteen
(26,2 x 10,5 x 6,1 cm) en gekapte zandsteen. Reeds in het eerste aangelegde vlak werd ten
noordoosten van en gedeeltelijk onder de bakstenen structuur een groot, ovaal (2,8 x 3,5 m) spoor (S
599) aangesneden. De vulling (S 598) van dit spoor bevatte scherven met een datering rond de eerste
helft van de 16de eeuw. Dit spoor sneed door twee oudere sporen, namelijk S 1186 en S 1299. De
vulling (S 1298) van dit laatste spoor bevatte scherven die tussen de 13de en de eerste helft van de
16de eeuw te dateren vallen.
Na de afwerking van de omliggende sporen werd dit uitbraakspoor machinaal gecoupeerd tot op 6 m
onder het maaiveld, de diepte van maximale verstoring (fig. 4.30 en 4.31). In het grote uitbraakspoor

71
72

Profiel 2.
Profiel 5.
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bleef een segment van de met puin volgestorte waterput bewaard (fig. 4.32). De scherven van de
oudste aangetroffen puinlaag (S 1308) in de waterput dateren uit de 14 de eeuw.

Fig. 4.22: De waterput (S 824) onder de muren van een recentere kelder.

Fig. 4.23: De waterput in gekapte natuursteen (S 824).
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Fig. 4.24: Spoor 813 onder de bakstenen vloer van De Selschot.

Fig. 4.25: De insteekkuil van waterput S 824, die doorheen een oudere kuil (S 1589) gaat.
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Fig. 4.26: Zicht op de twee in verband staande muren (S 943 en S 1723) met de parallelmuur (S 1721),
die tussen twee recentere keldermuren in (S 259 en S 201) werden aangetroffen.

Fig. 4.27: Profiel 2.
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Fig. 4.28: Profiel 5.
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Fig. 4.29: De twee oudere muren die met elkaar in verband staan: S 1723 en S 943.

Fig. 4.30: De uitbraak van waterput S 1280.
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Fig. 4.31: De uitbraak van waterput S 1280.

Fig. 4.32: Waterput S 1280.
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4.1.4 Interpretatie
In de opgegraven zone van het Fochplein kan een onafgebroken occupatie worden vastgesteld, die
opklimt tot de volle middeleeuwen, de periode vóór ca. 1200.
Een beperkt aantal sporen op de site lijkt op basis van de vastgestelde stratigrafie en de terminae
ante quem van de ceramiek in stratigrafisch recentere sporen uit de periode van vóór ca. 1200 te
dateren. Het betreft veelal rechthoekige en ondiep bewaarde kuilen, die in één keer opgevuld
werden met lichtgrijze zandleem. Geografisch zijn deze sporen gecentraliseerd in de noordwesthoek
van de site.
Voor zover kan vastgesteld worden, lijken twee dergelijke rechthoekige kuilen een noordoostzuidwest oriëntatie te hebben (S 1613 en S 1731). De functie van deze kuilen is niet duidelijk. In het
profiel van één kuil (S 1731) werd een paalkuil opgemerkt met dezelfde vulling als de rest van de kuil.
Dit kan er mogelijk op wijzen dat men een bestaande structuur met paal verwijderd heeft en weer
opgevuld. Concrete aanwijzingen ontbreken echter.
In een iets latere periode neemt het aantal sporen numeriek toe en is de zone waarin ze worden
aangetroffen uitgebreider. Het betreft voornamelijk kuilen, maar ook resten van stenen structuren.
Van de meeste kuilen valt de primaire functie niet te achterhalen. Het betreft enkele diepe kuilen die
al dan niet geleidelijk weer opgevuld raakten, evenals grote, diffuus afgelijnde kuilen.
Aan enkele kuilen kan mogelijk wel een specifieke functie worden toegekend. De kuil (S 656) met
bewaarde houtresten in de middelste vullingslaag, wordt omwille van de bruinzwarte, humeuze
vulling als een beerkuil geïnterpreteerd.
Het zeer ondiep bewaarde, vierkante spoor (S 1042) met een donkerbruin lemen bandje errond en
met in de vulling opvallend compleet aardewerk in primaire context wordt als een houten
(voorraad)keldertje/opslagplaats geïnterpreteerd.
Het ronde spoor met donkerbruine lemen rand in een rechthoekig spoor (S 1746) is een ingegraven
houten ton. De erin aangetroffen vulling (S 1456) is niet typisch voor een beerput, al kan dit wel een
mogelijke functie van de ton geweest zijn 73.
Uit deze periode bleven ook beperkt resten bewaard van bewoning in steenbouw. De oudste
aangetroffen stenen structuur is wellicht de natuurstenen waterput (S 824) die onder een recentere
keldermuur aangetroffen werd. Hoewel de datering van de ceramiek in de drie verschillende sporen
(S 1755, S 160 en S 813) die als insteek geïnterpreteerd werden, varieert van de 13de eeuw of vroeger
enerzijds tot de periode tussen het einde van de 11de eeuw en het einde van de 12de eeuw anderzijds,
lijkt het aannemelijk om de waterput in de 12de of begin 13de eeuw te situeren. Het spoor met de
recentste datering was namelijk doorsneden door andere sporen, wat mogelijk voor vermenging van
materiaal zorgde.
Verdere aanwijzingen voor laatmiddeleeuwse bewoning vormen de oudere muren (S 943 en S 1723)
die tussen twee recentere keldermuren bewaard bleven, eventueel de parallel hieraan lopende muur
(S 1721) en de waterput uit natuursteen en baksteen (S 1280) die ten noordoosten van de recentere
kelder Den Hert werd aangetroffen.
4.2 Post-middeleeuwen
In de zuidwesthoek van de site, langs de huidige Tiensestraat, werd waarschijnlijk in de loop van de
(vroege) 17de eeuw een rij huizen met bakstenen kelders opgetrokken. Deze huizenrij maakte deel
uit van het vijfhoekig gesloten bouwblok ten oosten van de Sint-Pieterskerk, dat begrensd werd door
73

De Maeyer e.a. 2008: 81-85.
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o.m. de Hoelstrate (huidige Tiensestraat) en de Dorpsstraat (huidige Diestestraat), die
samenkwamen in de ruimte voor het hoogkoor van de Sint-Pieterskerk, de Radermarkt, later de
Hooimarkt (fig. 2.5). De kelders werden midden in de concentratie van vol- en laatmiddeleeuwse
sporen aangelegd. Onder de keldervloeren bleven geen sporen uit deze periode bewaard, zodat mag
aangenomen worden dat deze allen vernield werden bij de aanleg van de kelders. Onder de vloeren
werden wel nog resten van een oudere lemen vloerniveau en van een muur aangetroffen, evenals
andere grondsporen. Deze sporen kunnen aan de hand van de ceramiek in de vulling in de 16de tot
begin 17de eeuw gedateerd worden. In onderstaande tekst worden eerst deze sporen onder de
keldervloer besproken en vervolgens de kelders zelf.
4.2.1. De sporen en structuren onder de keldervloeren
In de opgegraven zone werden de kelders van vier 17de-eeuwse huizen aangetroffen. Deze konden
aan de hand van het primitief kadaster en het archiefonderzoek van Meulemans 74 geïdentificeerd
worden. In onderstaande beschrijving worden de opgegraven kelders met hun oude benaming
aangeduid, namelijk te beginnen vanaf de Sint-Pieterskerk Den Tuymeleer, De Hane, De Selschot en
Den Hert (fig. 4.33). In al deze kelders werden onder de opgebroken vloeren nog sporen
aangetroffen.

Fig. 4.33: Overzicht van de vier opgegraven 17de-eeuwse kelders.

74

Meulemans 2004a: 335-336.
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Onder de vloeren van de kelders die zich het dichtst bij de Sint-Pieterskerk bevonden, Den Tuymeleer
en De Hane, werden nog respectievelijk twee en drie vlakken aangelegd. Het laatste vlak in deze
beide kelders werd aangelegd nadat de keldermuren reeds waren verwijderd en de zone tijdelijk
weer was aangehoogd teneinde verankeringswerken in de achterliggende groutwand te kunnen
uitvoeren (fig. 4.34). De zone van De Hane diende bovendien gefaseerd opgegraven te worden,
aangezien de aannemer prioritair op deze plaats werken onder de groutwant moest uitvoeren. Na
het verwijderen van de keldermuren werd het profiel tegen de groutwand aan de zijde van de
Tiensestraat waar mogelijk geregistreerd.
In dit opgeschoonde profiel tegen de groutwand in de zone van De Hane, werd een bewaard
fragment van een oudere bakstenen muur (S 1717) aangetroffen, op 90 cm ten zuidoosten van en
evenwijdig aan de recentere scheidingsmuur (S 466) tussen de kelders De Hane en Den Tuymeleer.
Tussen deze beide muren bevond zich een dwarsmuur (S 1719) die tegen de recentere
scheidingsmuur aanloopt. Gezien de fragmentaire bewaring is het niet duidelijk of deze dwarsmuur
in verband staat met de oudere scheidingsmuur. Vermoedelijk gaat het om de achterzijde van een
(oudere?) keldermuur aan de straatkant.
Ten zuidoosten van de oudere muur (S 1717), in de zone onder De Hane en op ca. 17 cm onder de
bakstenen vloer in deze kelder, bleef een verbrand vloerniveau bewaard dat bestond uit een aantal
aangestampte leemlaagjes (S 1584), die tegen deze muur aangesmeerd waren. Ook meer naar achter
in het aangelegde vlak bleven eilandjes van verbrande lemen vloertjes bewaard (S 1068 en S 1077)
(fig. 4.35 en 4.36).
In het vlak werden verder enkele kuilen aangesneden, met dateerbaar schervenmateriaal in de
vulling. Dicht tegen de straatzijde bevond zich een redelijk ondiepe, cirkelvormige kuil (diameter ca.
1,30 m) die doorheen de C-horizont ging en tegen een zeer slordig, met baksteenbrokken
opgebouwd muurtje (0,33 x 0,96 m) (S 1010) was aangezet. Op de bodem bevond zich een verbrande
leemlaag, die wellicht een rest van de lemen vloer S 1584 is (fig. 4.35). De vulling van deze kuil (S
1075) bevatte scherven die in het begin van de 17de eeuw te dateren zijn.
Verder werd een kuil aangesneden met een aantal opvullingslagen (S 1694, S 1690, S 1695, S 1691 en
S 1692) die zich stratigrafisch onder het lemen vloerniveau S 1068 bevond en die gedeeltelijk
doorsneden werd door een fragment van een ondiep bewaard bakstenen muurtje (S 1696) (fig. 4.37).
Op basis van de ceramiek in de opvullingslagen kan de eindfase van de opvulling van de kuil in het
begin van de 17de eeuw gedateerd worden.
De insteek van een bakstenen waterput (S 978) gaat door het lemen vloerniveau S 1068. Wellicht is
de aanleg ervan dan ook later te situeren, bij de aanleg van de bakstenen vloer in De Hane.
Ook in de zone onder de aanpalende kelder, Den Tuymeleer, bevond zich op ca. 15 cm onder de
bakstenen keldervloer een ouder vloerniveau (S 1585) in aangestampte leem, dat net als de
recentere bakstenen vloer tegen de recentste dwarsmuur (S 466) aan leek te liggen. Ook hier bleef
meer achterin de kelder een eilandje van dezelfde vloer (S 965) bewaard. Op en in deze laag werden
scherven ingezameld die uit de 16de eeuw dateren. In deze kelder zijn er tevens uitbraaksporen
bewaard. Eén ervan (S 948) was ca. 34 cm breed en leek de ruimte onder de kelder overlangs in twee
helften op te delen (fig. 4.38). Dwars op dit spoor bleef een uitbraakspoor (S 952) bewaard dat
ermee in verband leek te staan. Evenwijdig ermee, maar meer naar de straatkant toe, werd nog een
uitbraakspoor (S 950) opgemerkt dat onder de recentere scheidingsmuur van de beide kelders leek
door te lopen. Dit laatste spoor lag op dezelfde plaats als een recentere dwarsmuur die op de
bakstenen keldervloer liep.
Net als in de aanpalende zone werd hier een gemetselde bakstenen waterput aangetroffen, maar in
tegenstelling tot de aanpalende zone kan deze stratigrafisch niet geplaatst worden.
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Tevens werd in deze zone een gemetselde bakstenen beerput (S 499, S 1785, S 1788 en S 1786)
aangetroffen die gedeeltelijk dichtgegooid was met puin en waarbij de stortkoker half bedekt was
met een bakstenen vloer. Eén van de muren (S 1788) is gedeeltelijk tegen de noordwestelijke
keldermuur (S 477) gebouwd. De twee vullingslagen (S 973 en S 1052) die in de beerput werden
gevonden, bevatten scherven die rond 1750 kunnen gedateerd worden.
Onder de uitgebroken bakstenen vloer van een volgende kelder, De Selschot, werden slechts enkele
sporen aangetroffen (fig. 4.39). Het gaat om ondiepe kuilen zonder dateerbaar materiaal. In de
noordwesthoek van de kelder aan de tuinkant en gedeeltelijk tegen de keldermuur aan gebouwd,
bevond zich wel een gemetselde bakstenen beerput (S 860). Deze was echter volledig geruimd, zodat
er geen informatie is over het buiten gebruik raken ervan. Deze beerput was wel reeds uit gebruik bij
de laatste occupatiefase van de kelder. Net als bij de beerput onder Den Tuymeleer was de
stortkoker namelijk dichtgelegd met bakstenen.
Onder de vloer van de vierde opgegraven kelder, Den Hert, werden nog twee vakken aangelegd (fig.
4.40 en 4.41), waarin een beerput werd aangetroffen die tegen de zuidoostelijke keldermuur was
gebouwd en die een ouder loopniveau doorsnijdt en vier deels hieronder liggende, zeer diepe kuilen.
De vier kuilen werden machinaal gecoupeerd. Drie ervan (S 1674, S 1677 en S 1678) lagen naast
elkaar tegen de achtermuur van de kelder (fig. 4.42). De redelijk homogeen bruingrijze vulling was zo
los dat de coupes instortten alvorens ze te kunnen tekenen. Wel kon worden vastgesteld dat ze
dieper waren uitgegraven dan de fundering van de keldermuren. Op basis van de ceramiek uit de
vulling kunnen de kuilen in het begin van de 17de eeuw worden gedateerd. De vierde kuil (S 1764) lag
meer in het midden van de kelder, naast en doorsneden door een bakstenen beerput (S 1617 en S
1619) (fig. 4.43). Deze kuil werd gedeeltelijk bedekt door een vloerniveau, een looplaagje van grijze
aangestampte zandleem (S 1626). Dit vloerniveau ligt hoger dan de overgang van de keldermuur in
baksteen naar het verstek in natuursteen. De kuil bereikte een diepte van ca. 1,60 m en lijkt in feite
te bestaan uit twee kuilen, namelijk een bredere met de lagen S 1676, S 1702, S 1696, S 1697, en S
1698 die tot aan de keldermuur reikt, met eronder een scherp afgelijnde, smallere kuil met een
pakket losse, lichtbruingrijze zandleem (S 1700). De meeste scherven kwamen uit deze onderste kuil;
de overige lagen bevatten te weinig scherven om ze afzonderlijk te kunnen dateren, maar alle
vondsten vielen in de periode 2de helft 16de-begin 17de eeuw, waardoor de kuil in het begin van de
17de-eeuw kan gedateerd worden.
Ook bij de overige drie kuilen leek er een gelijkaardige opdeling geweest te zijn tussen een hoger
gelegen pakket en een ondergelegen kuil met een homogene, losse vulling.
De beerput was op zijn beurt doorsneden door een monumentale 19de-eeuwse muur (S 128)(fig.
4.44). Deze beerput is wellicht gelijktijdig met de kelder zelf aangelegd en wordt later besproken.
Ook in het profiel 75 tegen de groutwand in het zuidoosten van de opgegraven zone, dat na de
afbraak van de 19de-eeuwse kelders geregistreerd werd, werd onder het bewaard gebleven
vloerniveau van de 19de- en 17de-eeuwse kelders een fragmentair bewaarde oudere muur (S 1137)
aangetroffen met een bijhorend aangestampt lemen vloerniveau (S 1772) (fig. 4.45).
Iets ten noordwesten hiervan werd gedeeltelijk onder een klein bewaard bakstenen vloereiland (S
744) dat tot de 17de-eeuwse kelderfase wordt gerekend, een ouder vloereiland aangetroffen dat
bestond uit drie lagen baksteen (25 x 11 x 5 cm) op elkaar met leem ertussen (fig. 4.46). Onder deze
vloer bevond zich een kuil (S 1780) met een bewaarde diepte van ca. 0,50 m en met een komvormig
profiel (fig. 4.47). De vulling (S 1297) bestond uit bruingele, puinige zandleem met baksteenbrokjes,
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kalkmortel, daktegelbrokjes, leisteen en houtskool. Op basis van de ceramiek kan dit kuiltje in de 15de
eeuw gedateerd worden.

Fig. 4.34: Het profiel net voor de groutwand met het lemen vloerniveau S 1584 tegen muur S 1717.

Fig. 4.35: De kuil met vulling S 1075 tegen het rommelige muurtje S 1010.
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Fig. 4.36: Vlak 3 onder De Hane met eilandjes van verbrande lemen vloertjes bewaard (S 1068, S
1077).
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Fig. 4.37: De kuil onder vloerniveau S 1068.

Fig. 4.38: Vlak 2 onder Den Tuymeleer.
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Fig. 4.39: Vlak 2 onder De Selschot.

Fig. 4.40: Vlak 2 onder Den Hert.

71

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

Fig. 4.41: Vlak 3 onder Den Hert.

Fig. 4.42: De drie kuilen S 1674, S 1677 en S 1678 tegen de achterste keldermuur.
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Fig. 4.43: Kuil S 1676 wordt doorsneden door een beerput (S 1617).

Fig. 4.44: De beerput wordt doorsneden door een monumentale 19de-eeuwse muur.
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Fig. 4.45: Een bewaard gebleven muur (S 1137) en bijhorend lemen vloerniveau (S 1772) onder het
vloerniveau van de 17de- en 19de-eeuwse kelders in een aangelegd profiel tegen de groutwand.

Fig. 4.46: Het ouder vloereiland S 1296.
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Fig. 4.47: Kuil S 1780 onder vloereiland S 1296.
4.2.2 De aangetroffen kelders van het postmiddeleeuwse bouwblok en enkele geïsoleerd
aangetroffen contemporaine structuren
Zoals vermeld, werden in de opgegraven zone kelders van vier postmiddeleeuwse huizen
aangetroffen (fig. 4.32). Aan de hand van de mutatieschetsen van het kadaster en de beschrijvingen
in het boek Huizen en straten van het oude Leuven van Meulemans 76, kunnen de kelders toegekend
worden aan historisch gekende huizen. De kelders worden hieronder besproken, te beginnen vanaf
de Sint-Pieterskerk. De kelders ondergingen verschillende verbouwingen en herindelingen.
Aangezien ze allen werden aangetroffen met een reeds doorbroken gewelf en volgestort met puin,
werden ze machinaal leeggeschept. De straatgevel van geen van de kelders werd bereikt, aangezien
op deze plaats voorafgaand aan de opgravingen de groutwand voor de fietsenstalling werd
aangebracht.
Van dit postmiddeleeuws huizenblok werden elders in de opgegraven zone nog sporen aangetroffen.
Zo bleef na de aanleg van de 19de-eeuwse huizen rond 1871 het vloerniveau van de 17de-eeuwse
kelders gedeeltelijk bewaard aan de straatzijde en kon dit geregistreerd worden in het aangelegde
profiel tegen de groutwand langs de Tiensestraat. Ook in het aangelegde vlak achter de opgegraven
17de-eeuwse kelders werden enkele muren aangetroffen die gezien hun oriëntatie loodrecht op de
Tiensestraat bij deze kelders lijken te horen.
De eerste kelder die zeer fragmentair in de opgegraven zone aangesneden werd, is Den Roosenhoet.
Bij de aanvang van de opgraving werd het puin in deze kelder gedeeltelijk verwijderd. Het werd
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echter bijna onmiddellijk weer teruggestort, om plaats te maken voor de werfinrichting. Nadien
bleek de betreffende kelderruimte net buiten de bedreigde zone te vallen. Aangezien de bodem van
deze kelder niet bereikt werd en er ook geen volledige muur vrijgelegd werd, kan er weinig uitspraak
worden gedaan over het uitzicht van deze kelder.
Naast Den Roosenhoet, lag volgens Meulemans Den Tuymeleer 77. De volledige kelderoppervlakte
werd niet vrijgelegd. De straatgevel werd niet aangetroffen in het profiel tegen de groutwand en
situeerde zich achter deze wand en de achtergevel viel net buiten de op te graven zone. De kelder is
rechthoekig, met een rechthoekige uitsprong in het noordwesten (ca. 52m²) (fig. 4.48). De
noordwestelijke muur van deze kelder bestond uit twee verschillende muren, die niet in elkaars
verlengde liggen (S 462 en S 477). Het gaat om muren in baksteen (respectievelijk 18 x 22 x 25; 26 x 5
cm en 23 x 5 cm) met een vrij zachte, lichtgele zandmortel met kalkstippen. Bij beide muren is de
aanzet van een gewelf bewaard gebleven. Aan de straatkant bij de meest zuidelijke muur begint de
aanzet van het gewelf echter slechts op ca. 2 m kelderinwaarts (fig. 4.49). Dit wijst mogelijk op het
bestaan van een thans verdwenen (houten) trap om via de straatzijde de kelder te betreden. In de
meest zuidelijke muur werd verderop een dwarsmuur opgemerkt van ca. 28 cm breed (S 464) (fig.
4.49). Ook tegen de tegenoverliggende keldermuur (S 466) en op de vloer werden mortelresten
opgemerkt van een muur die ertegen gebouwd was. Deze muur vormde een afscheiding tussen het
voorste en het achterste kelderdeel. Tegen de meest noordelijke muur van de twee muren in het
noordwesten werd een recentere en lagere bakstenen (25 x 5 cm en 23 x 5 cm) muur (S 475)
gebouwd met een zachte, lichtgele zandmortel.
De scheidingsmuur met de aanpalende kelder (S 466) is gebouwd met bakstenen (24,5 x 5 cm en 26,5
x 5 cm) met een lichtgele, vrij zachte zandmortel met kalkstippen.
Tegen de muur is een haard gebouwd. Net naast deze haard bevond zich een doorgang tussen deze
kelder en de aanpalende kelder van het huis De Hane, die in een latere fase dichtgemaakt werd met
twee, tegen elkaar gemetselde bakstenen muren (S 469 aan de kant van Den Tuymeleer en S 534 aan
de kant van De Hane) (fig. 4.50).
De vloeropbouw bestond uit verschillende materialen en verschillende patronen. In het zuidwesten
bestond de vloer uit bakstenen die in vrijwel correct halfsteens verband lagen. Aan de kant van de
kelder die tegen Den Roosenhoet grensde, lagen deze in noordoost-zuidwestelijke richting
georiënteerd (S 482), aan de kant van de volgende kelder in noordwest-zuidoostelijke richting (S
483). Meer naar het midden van de kelder toe gaat de strook bakstenen tegen Den Roosenhoet aan
over in blokken gekapte en herbruikte blauwe steen in verschillende formaten (S 481), aan de andere
zijde in een strook anders georiënteerde bakstenen (S 485) om vervolgens over te gaan in
ceramiektegels (20 x 20 cm) (S 484). Meer naar achteren toe in de kelder ligt naast deze
ceramiektegels een strook bakstenen in incorrect halfsteens verband van ca. 70 cm breed (S 489). De
uitsprong wordt grotendeels in beslag genomen door een dichtgemaakte en reeds verzakte beerput
(S 499, S 1785, S 1786 en S 1788) met zowel bakstenen als tegels erop (S 505 en S 504). Rond deze
beerput worden zowel diverse formaten blauwe steenblokken (S 488), bakstenen (25,5 en 26 x 12
cm) (S 506) als ceramiektegels (20 x 20 cm) (S 507) in de vloer gebruikt. Een groot gedeelte van de
keldervloer was verstoord (S 494).
Tegen de recentere muur aangebouwd lag het deksel (S 480) in blauwe steen van een waterput die
ten tijde van de kelder nog in gebruik moet zijn geweest. De waterput werd niet verder onderzocht,
aangezien op deze plaats de diepte van de maximale verstoring voor de werken reeds bereikt was.
Naast Den Tuymeleer, lag De Hane (fig. 4.51 en 4.52). De kelder van dit huis was rechthoekig (ca. 4 x
10,6 m). Zoals vermeld stond deze kelder aanvankelijk in verbinding met Den Tuymeleer. De
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achtermuur (S 547), die hier in tegenstelling tot de aanpalende kelder van Den Tuymeleer, wel werd
aangetroffen, is opgebouwd uit baksteen met een vrij zachte, lichtgele zandmortel. In de
noordwesthoek van De Hane, bleven sporen bewaard die wijzen op de inrichting met enkele
afgescheiden hokjes. Tegen deze achtermuur en op de vloer bleven namelijk resten bewaard van
dunne bakstenen muurtjes. Tegen de later dichtgemaakte deuropening (S 534) bleef de aanzet van
een gewelf bewaard. In de noordoosthoek van de kelder zijn enkele balkgaten zichtbaar in de
achtermuur tegen de dichtgemaakte deuropening S 534 en muurtjes op de vloer, die wijzen op een
binneninrichting van de kelder. Deze dateert van na het dichtmaken van de verbinding tussen beide
kelders. De muur die De Hane van de volgende kelder scheidt, is een dubbele muur. De muur aan de
kant van De Hane (S 508) is een bakstenen (20,5 x 4 cm) muur met zeer zachte, lichtgele zandmortel.
In deze muur waren twee vijfhoekige nissen uitgespaard.
De vloer bestond uit bakstenen (20 x 13,5 x 10 cm) (S 513), gelegd in halfsteens verband in een
zachte, lichtgele zandmortel, met in het midden een strook van ca. 1,40 m van gekapte blokken
kalkzandsteen van verschillende formaten in een vrij harde, wit-lichtgrijze kalkmortel (S 514). Ter
hoogte van de balkgaten aan de achtermuur van de kelder was de oriëntatie van de bakstenen
verschillend.
In tegenstelling tot Den Tuymeleer, werd hier wel de aanzet van een keldertrap (S 526) aangetroffen
die op de huidige Tiensestraat uitgaf. De vijf bewaarde treden bestonden uit gekapte blokken blauwe
steen. Minstens één van de blokken is recuperatiemateriaal, aangezien er een dookgat in uitgekapt
is. Op de vloer vooraan in de kelder werden later drie bakstenen muurtjes gebouwd die met elkaar in
verband stonden (S 524) en die een rechthoek beschreven met een opening naar het zuidoosten.
Ook tegen de scheidingsmuur met Den Tuymeleer en gedeeltelijk op de traptredes, werd een
muurtje gebouwd (fig. 4.53). Het gaat om een latere afbakening om de keldertrap af te scheiden van
de rest van de kelder.
Net als in de aanpalende kelder, Den Tuymeleer, had deze kelder een waterput die nog in gebruik
moet geweest zijn ten tijde van de kelder. Het gaat om een bakstenen waterput (S 978) met een
putrand en deksel in blauwe steen (S 546 en S 545). Ook hier werd de waterput niet verder
onderzocht, aangezien de diepte van de maximale verstoring reeds bereikt was.
De Hane en de aanpalende kelder, De Selschot, werden gescheiden door een dubbele muur met
ertussen een strook grond van ca. 50 cm. Dit wijst er op dat de aanleg van beide kelders niet
gelijktijdig gebeurde. De kelder van De Selschot bestond aanvankelijk uit één ruimte aan de
straatkant (ca. 8,2 x 4,4 m), die in een latere fase uitgebreid werd met een tweede, achterliggende
kelderruimte (ca. 7,4 x 4,8 m)(fig. 4.54). Deze recentere kelderruimte grensde aan de drie overige
zijden aan achtererven. Wellicht gelijktijdig met de uitbreiding, werd een verbinding gemaakt tussen
de oudste kelderruimte van De Selschot en de aanpalende kelder ten zuidoosten, Den Hert (fig. 4.55).
Volgens Meulemans werden beide huizen, De Selschot en Den Hert, in 1658 samengevoegd 78.
De muur (S 254) van de voorste kelderruimte van De Selschot aan de zijde van De Hane is opgebouwd
uit bakstenen met een zachte, lichtgele zandmortel. Op ca. 3 m van de achterzijde van deze
kelderruimte loopt een verticale bouwnaad. Achter deze bouwnaad is de muur (S 257) eveneens
opgebouwd uit bakstenen met een vrij zachte, lichtgele zandmortel. De tegenoverliggende
keldermuur aan de zijde van Den Hert, een bakstenen muur (S 259) met zachte, lichtgele zandmortel,
is op ca. 90 cm ten noordoosten van deze bouwnaad doorbroken bij de aanleg van de verbinding met
Den Hert, de aanpalende kelder. Hiertoe werd een gang gegraven door een strook grond van ca. 2 m
breed die beide kelders scheidde. Op ca. 1 m meer naar de straatzijde toe werd in deze muur (S 259)
een bouwnaad opgemerkt met een bewaarde oudere muur (S 1723). Deze maakte deel uit van een
bewaarde oudere gebouwhoek en werd eerder reeds besproken (fig. 4.26). Nog in de muur aan de
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kant van De Hane en op ca. 50 cm van de achterzijde van de kelderruimte verwijderd, loopt een
tweede bouwnaad. De muur achter deze bouwnaad lijkt bij de later bijgebouwde kelderruimte ten
noordoosten van de kelderruimte aan de straatkant van De Selschot te horen (fig. 4.56). Deze
recentere, achterliggende kelderruimte lijkt in één fase opgetrokken te zijn. De drie muren (S 277, S
1769 en S 197) lijken in verband te staan. De aanzet van de gewelven bleef net bewaard. De
noordwestelijke muur, gemetseld met bakstenen in een zachte, lichtgele zandmortel, bleef slecht
bewaard. Deze 0,90 m brede muur vormt de scheiding met een achtererf en is bijgevolg enkel aan de
kelderzijde afgewerkt. Ook de noordoostelijke en zuidoostelijke keldermuur grenzen aan een
achtererf en zijn eveneens enkel aan de kelderzijde afgewerkt. Het zijn bakstenen muren met vrij
harde, lichtgrijze kalkmortel. De funderingen van deze achterliggende kelder zijn niet overal even
diep. In de noordoostelijke hoek van de ruimte steekt namelijk een oudere waterput onder de
muren. De funderingen zijn bijgevolg dieper ter hoogte van de insteek van deze waterput.
Het kelderdeel van De Selschot aan de straatzijde had een bakstenen (20 x 6, 16 x 6 en 17 x 6,5) vloer
(S 247) in halfsteens verband, met in het midden een scheiding van één loodrecht georiënteerde
bakstenen. De vloer wordt verstoord door een noordwest-zuidoost georiënteerde riolering (S 808).
Dezelfde bakstenen vloer bevond zich ook in de doorgang tussen De Selschot en Den Hert.
De recenter bijgebouwde kelder had een bakstenen vloer (S 269), met in het midden een strook met
gekapte blokken blauwe steen (S 268) van verschillend formaat. Ook hier werd de vloer zwaar
verstoord door een riolering met een noordoost-zuidwest oriëntatie (S 192). Deze riolering zorgde
voor een zware verstoring van de noordwestelijke muur van de recenter aangelegde kelder.
De twee kelderruimtes van De Selschot werden voorzien van een fysieke opdeling (S 262). Aan de
kant van De Hane werd een deurlijst aangebracht tegen een kort binnenmuurtje dat in verband leek
te staan met de overige muren. Aan de kant van Den Hert werden twee dwarsmuurtjes met een
onderlinge afstand van ca. 120 cm tegen de noordoostelijke muur (S 197) van de recentste kelder en
gedeeltelijk op de vloer (S 268) gemetseld. Het meest zuidelijke muurtje fungeerde als
binnenmuurtje met bijhorende deurstijl in natuursteen (S 262). Tussen beide muurtjes werd een trap
(S 266) gebouwd die naar het aanpalende achtererf leidde. In de hoek tussen het noordelijkst
gelegen dwarsmuurtje (S 264) en een in verband ermee staande, korte uitsprong naar het noorden
toe (S 272), werd een veegputje (S 815) aangelegd (fig. 4.57).
De hoeken van de doorgang tussen De Selschot en Den Hert werden voorzien van gelijkaardige
deurstijlen in natuursteen.
Verschillende balkgaten in de muren van de achterliggende kelder wijzen op een binneninrichtig.
In de noordwesthoek van het laatst bijgebouwde keldergedeelte van De Selschot werd een vierkante
(1,40 x 1,40 m) kuil (S 836) aangesneden, met een dun randje donkerbruine zandleem (S 837) rond
de kuilrand (fig. 4.58). De vulling bestond uit twee paketten, namelijk een laag losse, homogeen gele
zand (S 834) met baksteenbrokjes, houtskool en leisteenfragmenten en een stratigrafisch oudere
laag bruingrijze zandleem (S 833) met baksteenbrokjes, kalkmortel, houtskool en leisteen. Beide
lagen bevatten scherven uit de periode rond het midden van de 19de eeuw.
De kelderruimte van Den Hert, die door een achtererf van ca. 2 m breed van deze van De Selschot
gescheiden werd, was een rechthoekige ruimte (ca. 13 x 6,20 m), die rond 1871 overbouwd werd bij
de bouw van de huizenrij langs de nieuw aangelegde Statiestraat (fig. 4.59). In een hoek van ca. 45°
tegen de zuidoostelijke keldermuur van Den Hert werd een imposante muur opgetrokken die
grotendeels bestond uit recuperatiemateriaal (fig. 4.60). Deze muur ging gedeeltelijk door de vloer
van de kelderruimte en werd gedeeltelijk op de keldertrap van de 17de-eeuwse kelder gebouwd.
De muur aan de kant van De Selschot heeft een duidelijke bouwnaad aan de straatzijde. De muur aan
de kant van de straatzijde (S 1721) is opgebouwd uit bakstenen op een sokkel van gekapte blokken
natuursteen en is ondieper gefundeerd dan de rest van de keldermuur (S 201). Onder de sokkel van
natuursteen, liep een bakstenen muur met dezelfde opbouw dan de rest van de keldermuur aan
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deze kant. Deze leek aanvankelijk één muur te zijn, die nadien doorbroken werd bij de aanleg van
een doorgang tussen deze beide kelders. Het gaat om een bakstenen muur (S 201) op een sokkel van
gekapte natuurstenen met een zachte, lichtgele zandmortel. Deze sokkel stopt op ca. 2,60 m voorbij
de doorgang naar de aanpalende kelder. Op ca. 40 cm na de bouwnaad aan de straatkant begint de
aanzet van een dakgewelf. Meer achterin de kelder, was in deze muur een keldergat van 80 cm
breed voorzien voor verlichting en verluchting. De achtermuur (S 205) van deze kelder was volledig
opgebouwd uit bakstenen (24 en 25 x 5 cm) met een vrij zachte, lichtgele zandmortel met witte
kalkstippen. Op een hoogte van 86 cm was een vijfhoekige nis in de muur uitgespaard. Enkel de
kelderzijde van deze muur is afgewerkt, aangezien de achterzijde op het achtererf uitgaf. De
zuidoostelijke zijmuur (S 238) van deze kelder wordt zoals vermeld overbouwd door de muur van een
rij 19de-eeuwse kelders, was in bakstenen gebouwd met een zachte, lichtgele mortel en gaf eveneens
gedeeltelijk op een achtererf uit.
De keldervloer (S 237) bestond grotendeels uit bakstenen (14, 15 en 16 x 6 cm) in halfsteens verband
in een vrij harde, lichtgrijze kalkmortel met centraal in de langsrichting een afvoergootje (fig. 4.61).
Ter hoogte van de doorgang tussen deze kelder en De Selschot ging deze bakstenen vloer over in een
vloer met gekapte blauwe kalkstenen (S 235) van verschillend formaat. Op deze vloer was een
hellende structuur (S 236) gebouwd om het niveauverschil te overbruggen tussen deze kelder en de
later aangelegde gang naar de hoger gelegen kelder van De Selschot. Vermoedelijk was de vloer bij
deze bouwactiviteit beschadigd geraakt en werd hij daardoor vervangen door de vloer in gekapte
kalkstenen. Meer naar de straatzijde toe ging de vloer opnieuw over in een bakstenen (15 x 4 cm)
vloer (S 232) in halfsteens verband, gelegd in een vrij harde kalkmortel. Deze vloer ligt voor een
gedeeltelijk bewaarde trap (S 230) aan de straatzijde van de kelder (fig. 4.60). Deze bestond uit
gekapte natuurstenen die tegen de zijmuur van de kelder waren aangelegd. Net als in De Hane, was
rond deze trap in een latere fase een bakstenen muurtje (S 233) gebouwd om deze van de rest van
de kelder af te scheiden.
Bij de afbraak van de kelder werd onder de trap de keldermuur aan de straatkant aangesneden (S
1648). Deze stond in verband met S 201. De vloer met gekapte blauwe kalkstenen (S 235) hoorde bij
deze muren. Op deze vloer lag de bakstenen vloer S 232, die aansloot bij een recentere
achteruitzetting van de keldermuur aan de straatkant (S 1650).
In tegenstelling tot de muren van Den Tuymeleer, De Hane en het straatgedeelte van De Selschot,
bleken de keldermuren in Den Hert dieper te gaan dan de vloer. Op ca. 0,40 m onder de bakstenen
vloer gingen de bakstenen keldermuren over in een fundering uit onregelmatige blokken
natuursteen met sporadisch een baksteen. Tevens werden in de achterste keldermuur (S 205) twee
bouwnaden en in deze in het zuidoosten (S 238) één bouwnaad opgemerkt (fig. 4.62). Vermoedelijk
gaat het om plaatselijke herstellingen.
Tegen de zuidoostmuur van deze kelder aangebouwd, bevond zich een bakstenen beerput die
bestond uit drie in verband gemetselde muren (S 1787, S 1617 en S 1619) met eveneens in verband
gemetselde steunberen (fig. 4.42). De noordoostmuur (S 1619) en de zuidwestmuur waren tegen de
zuidoostelijke keldermuur (S 238) gebouwd, die zelf ook deel uitmaakte van de structuur. In de
noordwestmuur bleef de aanzet van een gewelf (S 1621) bewaard, dat echter zwaar verstoord was
door de 19de-eeuwse muur (S 128).
Deze beerput werd samen met de reeds beschreven grote kuil (S 1676) machinaal gecoupeerd. De
vulling (S 1704) was zeer puinig en bevatte ceramiek uit de periode eind 16de tot begin 17de eeuw.
Ook elders in de opgegraven zone bleven resten bewaard van muren en vloeren die allicht bij het
17de-eeuwse huizenblok hoorden.
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Dit was het geval in het profiel 79 tegen de groutwand aan de Tiensestraat ten zuidoosten van de vier
opgegraven postmiddeleeuwse kelders en aansluitend hierop in een beperkte zone ten zuidoosten
van de zuidoostmuur van kelder Den Hert, die na het verwijderen van de 19de-eeuwse kelders nog
gedeeltelijk bewaard bleek te zijn (fig. 4.63).
In het profiel tegen de groutwand werd een oudere muur geregistreerd (S 1773) met een bijhorende
bakstenen (25 x 11 x 6 cm) vloer (S 1109). Verder naar het noordwesten in het profiel worden nog
twee gelijkaardige bakstenen vloereilanden (S 1112 (25 x 12 x 5 cm) en S 1113 ) aangetroffen, die
doorsneden werden door muren van 19de-eeuwse kelders, maar die waarschijnlijk deel uitmaken van
dezelfde vloer. Nog meer naar het zuidoosten toe wordt op gelijke hoogte een mortelvloer (S 1779)
aangetroffen, die tegen de noordwestkant van een bakstenen muur (S 1776) aangesmeerd is en
verderop naar het noordwesten door een 19de-eeuwse muur (S 177) doorsneden wordt. Onder deze
mortelvloer bevond zich de oudere muur (S 1137) met het bijhorende lemen vloerniveau (S 1772) dat
eerder reeds beschreven werd.
De mortelvloer (S 1779) in het profiel sluit aan bij een bakstenen (24 x 11 cm) vloereiland (S 744) dat
na het verwijderen van de 19de-eeuwse kelders in een hoek net voor dit profiel ten zuidoosten van de
zuidoostmuur (S 238) van Den Hert werd aangetroffen (fig. 4.64). Gedeeltelijk onder dit vloereiland
werd een oudere bakstenen vloer (S 1296) aangetroffen, met eronder de 15de-eeuwse kuil (S 1780)
die eerder reeds beschreven werd.
Onder de werfweg en ten noordoosten van en aansluitend op de kelder De Selschot werden nog een
aantal bakstenen muren aangesneden (fig. 4.65). Zo werd tegen en in het verlengde van de
noordwestelijke hoek van De Selschot een gelijkaardige, ca. 0,80 m dikke bakstenen (25,5 x 11 cm)
muur (S 1496) opgetrokken met een zachte, lichtgele zandmortel. Deze muur maakt een uitsprong
naar het zuidoosten toe, met de in verband staande muren S 1494 en S 1492 en draait vervolgens
naar het noordwesten af (S 1499). Deze laatste muur lijkt hersteld te zijn door een muur (S 1490) in
baksteenbrokken en een redelijk zachte lichtgrijze kalkzandmortel. Loodrecht tegen muur S 1496
werden twee bakstenen muren aangebouwd (S 1509 en S 1511), met zachte lichtgele zandmortel en
baksteenmaten 27,5 x 12 en 24,5 x 11, 5 en 25 x 11. De meest zuidelijke muur van de twee (S 1511)
werd later hersteld of verbreed (S 1513).
Net ten noordwesten van muur S 1499 bevonden zich nog twee in verband gemetselde muren (S
1488 en S 1486), die verstoord werden door een rioleringssleuf (S 1482). Deze beide muren waren
gemetseld met een redelijk zachte, lichtgele zandmortel. Muur S 1488 werd tegen muur S 1490
aangebouwd en had een bewaarde breedte van ca. 0,68 m en een bakstenen parement aan de
noordkant. Muur S 1486 had eveneens een bakstenen parement aan de westzijde en was
opgebouwd met brokken natuursteen in de vulling.
Nog in de zone onder de werfweg, meer naar het noordoosten toe, bleven vijf muurfragmenten
bewaard met eenzelfde oriëntatie als deze van de kelders. Drie ervan werden reeds eerder
beschreven. Het gaat om de fragmentair bewaarde (ca. 2 x 0,34 m) muur (S 1432), die in verband
stond met een gelijkaardig muurfragment (ca. 1,4 x 0,34 m) (S 1430) en die deels op een ca. eind 15de
tot begin 16de-eeuwse kuil (S 1439) gezet waren (fig. 4.66). Beide muren bleven tot op een maximale
hoogte van ca. 0,5 m bewaard. De laatstvermelde muur was gemetseld met bakstenen (25 x 12 cm)
in een zeer zachte, lichtgeelgroene zandmortel, van de andere muur bleven enkel baksteenbrokken
bewaard. Parallel aan deze laatste muur werd een tweede (S 1436) gemetseld, met een breedte van
54 cm, met bakstenen (25 x 11,5 x 6 en 24,5 x 11 x 5 cm) en een zachte, lichtgele zandmortel met
kalkstippen. Op ca. 80 cm van deze muren verwijderd werd een gelijkaardig geïsoleerd
muurfragment aangesneden.
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Op het eerste aangelegde vlak ten noordoosten van de 17de-eeuwse kelders, het afbraakniveau,
bleven enkele resten van muren bewaard met eenzelfde oriëntatie als deze kelders, namelijk
loodrecht op de huidige Tiensestraat.
Zo bleven er in totaal vier zeer ondiep bewaarde sporen van muren bewaard die oversneden werden
door de muur aan de achterzijde van de 19de-eeuwse kelders (fig. 4.67). Het betreft enerzijds een
noordwest-zuidoostgeoriënteerde muur (S 315) met wellicht in verband hiermee een loodrechte
muur (S 317). De eerste muur lijkt nog verder naar het noordwesten te lopen, de tweede muur wordt
doorbroken door een rioleringssleuf (S 320) en lijkt steunberen te hebben aan de noordwestzijde
met een onderlinge afstand van 1,10 m. Beide muren zijn ca. 0,80 m breed en opgemetseld uit
baksteenbrokken en een zachte, lichtgele zandmortel.
Verder werd de onderzijde aangetroffen van een noordwest-zuidoost georiënteerde muur (S 328)
met nog enkele bewaarde baksteenbrokken gemetseld met een zachte, lichtgele zandmortel met
witte kalkstippen. Aan de zuidwestzijde van de muur bleven twee steunbeertjes bewaard met een
onderlinge afstand van 5,10 m. Mogelijk is een tussenliggende steunbeer verdwenen aangezien de
muur verstoord wordt door een rioleringssleuf (S 324).
Ten oosten van en parallel aan deze muur tenslotte, werd een gelijkaardige muur aangetroffen (S
338). Deze muur was ca. 0,90 m breed en vertoonde steunbeertjes aan beide zijden van de muur,
met een onderlinge afstand van 1,60 m.

Fig. 4.48: Den Tuymeleer.
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Fig. 4.49: Den Tuymeleer, met de dwarsmuur S 464 in de muur.

Fig. 4.50: Den Tuymeleer, met de haard en de dichtgemaakte deuropening.
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Fig. 4.51: De Hane.

Fig. 4.52: De Hane.
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Fig. 4.53: De trap in De Hane.

Fig. 4.54: De Selschot.
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Fig. 4.55: Doorgang tussen Den Hert en De Selschot.

Fig. 4.56: De bouwnaad in de muur aan de kant van De Hane en de achterliggende muur die bij de
later bijgebouwde kelder hoort.
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Fig. 4.57: De veegput S 815.

Fig. 4.58: De vierkante kuil S 836.
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Fig. 4.59: Den Hert.

Fig. 4.60: De monumentale muur in gerecupereerd materiaal tegen de zuidoostmuur van Den Hert.
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Fig. 4.61: De trap in Den Hert.

Fig. 4.62: Bouwnaden in de keldermuren van Den Hert.
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Fig. 4.63: Profiel 3.

Fig. 4.64: De bewaard gebleven zuidoostmuur (S 238) van Den Hert en een bijhorend vloereiland (S
744).
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Fig. 4.65: De bakstenen muren ten noordoosten van en aansluitend op De Selschot.

Fig. 4.66: De twee in verband staande muren (S 1430 en S 1432) met de parallelle bakstenen muur (S
1436) en de alleenstaande muur (S 1783).
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Fig. 4.67: Zicht op de bewaarde resten van muren die oversneden worden door de 19de-eeuwse
kelders en die dezelfde oriëntatie hebben als de 17de-eeuwse kelders.
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4.2.3 16de-eeuwse grondsporen en structuren achter de 17de-eeuwse kelders
Naast enkele gemetselde beerputten werden achter de 17de-eeuwse kelders ook enkele kuilen
aangetroffen met postmiddeleeuws materiaal. Zo bevatte de bovenste laag (S 598) van een
uitbraakspoor van een waterput (S 1280) scherven die uit de eerste helft van de 16de eeuw of ruimer
dateren.
Iets ten oosten van dit spoor werd een afvalkuil (S 575) aangesneden. Deze was ongeveer
rechthoekig in grondplan en vertoonde in profiel rechte wanden en een vrij vlakke bodem. De vulling
(S 565) bevatte naast grof puin met veel baksteenbrokken, kalkmortel, houtskool, kalksteen en
mosselschelpen ook ceramiek die de kuil rond het laatste kwart van de 16de eeuw dateert (fig. 4.68).
Meer naar het oosten tenslotte en oversneden door een groutwand ten behoeve van de
ondergrondse fietsenstalling, werd een ovale kuil (S 1094) aangetroffen die omwille van de vulling en
de vondsten als beerkuil kan worden geïnterpreteerd (fig. 4.69). De kuil had een bewaarde diepte
van ca. 0,80 m, met een komvormig profiel en werd doormidden gesneden door een rioleringssleuf
(S 1123). De vulling bestond uit een dun laagje bruine zandleem (S 1139) onderaan, met erop een
laag licht grijsgroene zandleem (S 1124), gevolgd door een donkergrijze laag zandleem met
baksteenbrokjes (S 1093). Op basis van de ceramiek in de recentste laag kan de kuil in de tweede
helft van de 16de eeuw worden gedateerd.
Achter de 17de-eeuwse kelders werden een aantal gemetselde beerputten aangetroffen met dezelfde
oriëntatie als de kelders zelf (fig. 4.70). Deze waren reeds op het eerste aangelegde vlak, het
afbraakniveau, gedeeltelijk zichtbaar als uitbraakspoor. Bij geen van de beerputten bleef de
afdekking bewaard.
Gedeeltelijk oversneden door de rooilijn van de 19de-eeuwse huizenrij (S 392) werd een rechthoekige
(binnenmuurs 1,90 m x 1,60 m) bakstenen beerput aangetroffen (fig. 4.71). De muren (S 1233, S
1235, S 1237 en S 1293) waren ca. 0,30 m breed en gemetseld uit bakstenen (26,5 x 11 x 5 en 25 x
11,5 x 5 cm) met een zachte, lichtgele zandmortel. De muren S 1233 en S 1293 worden doorbroken
door een riolering (S 568). De vulling van de beerput bleef tot ca. 0,86 m diepte bewaard en bestond
uit 6 laagjes (fig. 4.72). Van onder naar boven waren dat een laag groene zand (S 1268) met
kalkstippen en baksteenbrokjes, een laag lichtgroen zand (S 1267) met houtskoolbrokjes, een laag
grijze leem (S 1266), een laag grijsgroene leem (S 1265) en tenslotte een laag grijsbruine zandleem (S
1264) met baksteenbrokjes en een laag lichtgrijze zandleem (S 1254) met baksteenbrokken. De lagen
S 1254, S 1264, S 1265 en S 1266 bevatten scherven uit de 15de tot begin 16de eeuw, waardoor
verondersteld kan worden dat de beerput rond het begin van de 16de eeuw uit gebruik gesteld werd.
Deze beerput lijkt gedeeltelijk onder de fragmentair bewaarde muurresten S 315 en 317 80 te liggen.
Ten noordwesten van deze beerput werd een grote, rechthoekige (binnenmuurs 2,40 x 2,50 m)
beerput aangetroffen met bakstenen muren (S 1204, S 1206, S1208 en S 1210) die ca. 0,36 m breed
zijn en gemetseld in kop-strek verband, met een zachte, lichtgele zandmortel (fig. 4.73 en 4.74). De
beerput had twee stortgaten, namelijk één van 0,40 m breed in de noordoostelijke (S 1208) muur en
één van 0,50 m en in de zuidoostelijke (S 1210). De vulling van deze beerput bereikte een diepte van
2,60 m en bestond uit vijf lagen. Onderaan, in de natuurlijke bodem uitgegraven, lag een zwarte,
organische laag met veel houtskool (S 1348). Erop lag een puinlaag (S 1347) met baksteenbrokken,
kalkmortel, tegels, leisteen en daktegels, gevolgd door een grijze fijnere puinlaag (S 1346) en een
bruinzwarte organische laag met houtskool, mosselschelpen, eierschalen en houtresten (S 1345).
Bovenaan tenslotte lag een grove puinlaag (S 1212) met baksteenbrokken, kalkmortel, tegels en
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leisteen. De recentste vulling (S 1212) van de beerput bevatte scherven die het buiten gebruik stellen
ervan in het begin van de 16de eeuw situeren.
Net ten noordwesten van deze beerput bevond zich een kleinere rechthoekige (binnensmuurs 1, 5 m
x 1,9 m) beerput met bakstenen muren (S 1458, S 1460 en S 1463) met een dikte van ca. 0,44 m en
gemetseld met een zachte, lichtgele zandmortel met kalkstippen (fig. 4.75). Deze beerput werd
zwaar verstoord door de hoofdriolering zodat de vulling (S 1462) van de beerput als één pakket
ingezameld werd. Deze vulling bevatte scherven die de afsluiting van de beerput in het midden van
de 16 de eeuw dateren.
Een structuur die mogelijk contemporain is met deze beerputten is de bakstenen waterput S 1402
met in de vulling (S 567) een lichtgeelbruine puinlaag met baksteenbrokken en vrij harde, geelgrijze
kalkzandmortel (fig. 4.76). De waterput was opgebouwd uit bakstenen (18 x 12 x 4,5 cm en 17,5 x 12
x 4,5 cm) met een vrij harde witgrijze kalkzandmortel en had een binnendiameter van ca. 0,95 m.
Noch de stratigrafie van de waterput zelf, noch de vulling ervan bevatte aanwijzingen voor een
mogelijke datering.
4.2.4 Recentere structuren achter de 17de-eeuwse kelders
Onmiddellijk achter enkele 17de-eeuwse kelders en met eenzelfde oriëntatie, werden op het eerste
aangelegde vlak verschillende zorgvuldig afgewerkte en waterdichte bakstenen structuren
aangetroffen (fig. 4.77). Achter de door de 19de-eeuwse kelders overbouwde 17de-eeuwse kelder ten
zuidoosten van Den Hert, werd een rechthoekige (1,20 x 1,50 m) structuur aangetroffen. Deze was
opgetrokken uit een dubbele muur, met een buitenmuur (S 211) opgetrokken uit bakstenen (26 x 13
x 8 cm) in een lichtgrijze, vrij zandige mortel in kop-strek met een binnenmuur in kleinere en harder
gebakken bakstenen (17 x 8 x 4 cm), kops tegen de buitenste muur gelegd. In de structuur lag een
bakstenen vloer.
Achter Den Hert werd een serie van minstens zeven dergelijke bekkens aangetroffen. Het dichtst bij
de keldermuur bevond zich een L-vormige, waterdichte structuur, gevormd door dubbele muren
(buitenmuren: S 381, S 383, S 385, S 387 en S 214, binnenmuur: S 216) met nog een extra
bepleistering (S 218) aan de binnenzijde. In de structuur lag een bakstenen vloer (S 391).
Ten noordoosten van en in verband met de structuur vertrok een ca. 0,50 m dikke bakstenen (25 x
12,5 x 5 cm en 23 x 12 cm) muur (S 1325), waartegen zes andere rechthoekige structuren gemetseld
waren, die zwaar verstoord waren door de noordoost-zuidwest georiënteerde riolering. Net ten
noordoosten van de waterdichte structuur werden twee andere rechthoekige, bakstenen structuren
aangesneden. In tegenstelling tot de twee vorige beschreven structuren waren deze allicht niet
waterdicht, aangezien de muur niet bezet was en de vloer bestond uit niet extra bepleisterde
ceramiektegels.
In het noordoosten van de serie structuren ligt nog een kleinere structuur zonder bodem, een grote
rechthoekige structuur met twee dubbele bakstenen muren (buitenmuren: S 1332 en S 1334;
binnenmuren: S 1339 en S 1341) en één bepleisterde buitenmuur (S 1336) met een waterdichte vloer
(S 1343) van rode ceramiektegels (16,5 x 16,5 cm) met een laag harde, lichtgrijze kalkmortel erop
gesmeerd, nog een kleinere structuur zonder bewaarde bodem en tenslotte enkele fragmentair
bewaarde bakstenen muurtjes.
Ook achter De Selschot tenslotte werd één waterdichte, bakstenen trapeziumvormige (ca. 1,40 x 1,70
m) structuur aangetroffen. Deze was in de oksel van de achtermuur (S 1769) van De Selschot en de
muur (S 1496) in het verlengde van de noordwestmuur van deze kelder gebouwd, met de speciaal
hiervoor tegen deze muren bijgebouwde bakstenen muren S 1501 en S 1381. De binnenzijde van de
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door deze muren gevormde rechthoek werd bezet met bakstenen muren (S 1503, S 1505, S 1507 en
S 1770) met een zeer harde, lichtgrijze kalkmortel en een waterdichte vloer (S 1515) die opgebouwd
was uit drie lagen rode ceramiektegels (12,5 x 12 en 12 x 12 cm) boven elkaar met een vrij zachte
kalkmortel. In deze vloer was een beschadiging, met een holte van ca. 40 x 40 cm (S 1517) die tot op
de onderliggende laag reikte.
Al deze waterdichte, bakstenen structuren werden opgevuld met puin teruggevonden. De puinlaag (S
1382) op vloer S 1515 bevatte scherven die het buiten gebruik stellen van deze structuur rond het
midden van de 18de eeuw dateert.
Meer naar het oosten toe werd eveneens een rechthoekige waterdichte en noordwest-zuidoost
georiënteerde structuur aangetroffen die zwaar verstoord was door de riolering (S 192). Bij het
verdiepen bleek dat twee gelijkaardige structuren boven elkaar bewaard gebleven waren. Beide
structuren werden omsloten door drie met elkaar in verband gemetselde bakstenen (26 x 12, 26 x
11,5 en 25 x 11,5 x 5 cm) muren (S 1081, S 1085 en S 1262) met lichtgele zandmortel. De jongste
structuur binnen deze muren was gemetseld met een bakstenen muur met zeer harde kalkmortel die
tegen muur S 1085 gezet was en waarvan twee fragmenten bewaard bleven (S 1083 en S 1087).
Hiertegen bevond zich een waterdichte vloer (S 1142), die bestond uit twee lagen tegels (12,5 x 12,5
cm) op elkaar gemetseld met zeer harde kalkmortelmortel. De onderliggende structuur was
gemetseld met bakstenen (22,5 x 10, 22 x 9,5 en 22 x 11 cm) muren (S 1258 en S 1260), gemetseld
met een harde witte kalkmortel. Bij deze muren hoorde een slecht bewaarde bakstenen vloer (S
1143) met een zeer harde, witte kalkmortel gemetseld en met een harde, grijze kalkmortellaag erop.
Deze vloer was ca. 20 cm dik en waterdicht.
Eveneens achter de 17de-eeuwse kelders op het eerste aangelegde vlak werden twee rechthoekige
en twee bakstenen hoog bewaarde structuren aangetroffen, gemetseld zonder verband met een
zachte, gele zandmortel. De kleinste (2,40 x 2,10 m) structuur (S 305) had dezelfde oriëntatie als de
kelders, de grotere (3, 60 x 2,20 m) structuur (S 296) was bijna oostwest gericht (fig. 4.78).
De kleinste structuur had geen bodem, de laatste structuur daarentegen had een dun, slecht
bewaard mortelvloertje (S 346) van geelgrijze, vrij harde kalkzandmortel. Deze laatste structuur
oversneed een fragmentair bewaarde hoek van een andere bakstenen structuur (S 294).
4.2.5 Interpretatie
De onderkelderde huizen die in de loop van de 17de eeuw langs de Hoelstrate, de huidige
Tiensestraat werden gebouwd, werden niet gelijktijdig opgericht, maar zijn het resultaat van een
proces van organische groei, waarbij sommige kelders zelfs nog oudere elementen bevatten.
De fragmentair aangetroffen oudere muren (S 1717) en bijhorende lemen vloeren onder de
uitgebroken vloeren in de kelders Den Tuymeleer en De Hane enerzijds en onder het bewaarde
vloerniveau van de postmiddeleeuwse kelders in het profiel tegen de groutwand in het zuidoosten
van de werkput anderzijds, wijzen op het bestaan van een oudere kelderfase, waarbij de
keldermuren op een andere plaats stonden. De fase onder de kelders Den Tuymeleer en De Hane
dateerde wellicht uit de 16de tot begin 17de eeuw. Onder een zeer fragmentair vloereiland onder het
postmiddeleeuwse vloerniveau in de zuidoosthoek van de site werd een 15de-eeuwse kuil
aangesneden.
Onder de kelder aan de straatzijde van De Selschot werden geen oudere muren of vloeren
aangetroffen. De aanleg van deze kelder stelde een oudere kelder buiten gebruik, waarvan de muren
in de zone ten zuidoosten van De Selschot werden aangetroffen. Op basis van de aangetroffen
ceramiek kan deze mogelijk in de 14de eeuw gedateerd worden.
94

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

De situatie onder de bakstenen vloer van Den Hert, de kelder die deels oversneden werd bij de
aanleg van de 19de-eeuwse kelders, verschilt van deze onder de andere opgegraven
postmiddeleeuwse kelders. Het kelderniveau ligt lager dan in de aanpalende kelders en de fundering
van de muren reikte in tegenstelling tot deze van de andere kelderruimtes aan de straatzijde tot ver
onder het vloerniveau. Onder de keldervloer werden vier diepe kuilen gevonden die alle uit twee
niveaus bestonden. De bovenste kuilen zijn vermoedelijk gerelateerd aan de bouw van de kelder. In
de muren werden ook bouwnaden opgemerkt die mogelijk wijzen op plaatselijke herstellingen. De
functie van de onderliggende kuilen is echter niet duidelijk. Op basis van de ceramiek kunnen beide
niveaus in de kuilen in het begin van de 17de eeuw worden gedateerd.
De vier opgegraven postmiddeleeuwse kelders dateren dus van na het begin van de 17de eeuw. Ze
ondergingen verschillende verbouwingen en aanpassingen. Zo werd de doorgang tussen de kelders
van Den Tuymeleer en De Hane op een gegeven ogenblik dichtgemaakt. De kelders van De Selschot
en Den Hert daarentegen, werden op een gegeven moment verbonden door het graven van een
gang. Dit gebeurde volgens Meulemans in 1658 81. De kelder van De Selschot aan de straatkant werd,
vermoedelijk gelijktijdig, naar achteren toe uitgebreid. De vierkante kuil (S 836) met het randje van
donkerbruine zandleem (S 837) rond de kuilrand, die doorheen de bakstenen vloer tegen de muren
van de noordwesthoek aangelegd werd, fungeerde waarschijnlijk als opslagkuil.
Achter de kelders werden 16de-eeuwse bakstenen beerputten aangetroffen die loodrecht op de
huidige Tiensestraat waren aangelegd. Deze horen allicht bij de vroegere kelderfase. De
postmiddeleeuwse kelders waren voorzien van eigen beer- en waterputten. Aangezien de
aangetroffen muurresten van de vroegere kelderfase te sporadisch waren om gebouwen mee te
reconstrueren en er op de achtererven geen percellering aantoonbaar was, kunnen deze beerputten
niet meer met huizen verbonden worden. Gedeeltelijk op deze beerputten werden recentere
structuren aangetroffen die mogelijk te maken hebben met wateropslag 82 en enkele muurresten die
contemporain lijken te zijn met de postmiddeleeuwse kelders.

81

Meulemans 2004a: 335.
Ook bij eerder onderzoek in de Wieringstraat werden dergelijke structuren aangetroffen. Daar werden ze
geïnterpreteerd als mogelijke ”sauvoires” voor het bewaren van levende vis of als waterreservoirs, mogelijk
voor een brouwerij (Provoost en Vaes 1980: 15).
82
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Fig. 4.68: Afvalkuil S 575.

Fig. 4.69: Beerkuil S 1094.
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Fig. 4.70: Vlak 3 met op de voorgrond de bakstenen beerput S 1233, S 1235, S 1237 en S 1293 en op
de achtergrond de bakstenen beerput S 1233, S 1235, S 1237 en S 1293.

Fig. 4.71: De bakstenen beerput S 1233, S 1235, S 1237 en S 1293.
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Fig. 4.72: De vulling van de bakstenen beerput S 1233, S 1235, S 1237 en S 1293.

Fig. 4.73: De vulling (S 1212) van beerput S 1204, S 1206, S1208 en S 1210.
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Fig. 4.74: De beerput S 1204, S 1206, S 1208 en S 1210.

Fig. 4.75: De bakstenen beerput S 1458, S 1460 en S 1463.
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Fig. 4.76: De bakstenen waterput S 1402 met vulling S 567.

Fig. 4.77: De bakstenen structuren achter Den Hert.
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Fig. 4.78: De oostwest georiënteerde bakstenen structuur (S 296).
4.3 De 19de eeuw
Aan de zuidkant en de zuidoostkant van het opgegraven deel van het Fochplein en met de rooilijn
van de muur aan de tuinzijde perfect in het verlengde van de huidige Bondgenotenlaan, werden de
kelders aangetroffen van de herenhuizen die na het doortrekken van de Statiestraat in 1871 werden
opgetrokken en die in 1914 na de brand van Leuven verdwenen (fig. 4.79). Deze kelders oversneden
de 17de-eeuwse, postmiddeleeuwse kelders volledig. Enkel tegen de straatzijde bleven zeer
fragmentair een muurtje en wat vloereilanden van deze kelders bewaard, die in het profiel tegen de
groutwand aan de kant van de Tiensestraat konden worden geregistreerd.
In totaal werden de kelders van vier 19de-eeuwse huizen vrijwel volledig aangetroffen. Het betreft
hoekpanden, met gevels die uitgaven op de huidige Tiensestraat enerzijds en op de doorgetrokken
Statiestraat (Bondgenotenlaan) anderzijds. In het smaller wordend deel in het zuidoosten van de
werkput werden nog eens drie kelders gedeeltelijk aangesneden. Opvallend is het gebrek aan
bouwnaden tussen deze kelders, wat erop wijst dat ze opgetrokken werden tijdens één grootschalige
bouwcampage.
Net als bij de postmiddeleeuwse kelders werden deze 19de-eeuwse kelders zonder welfsels en
volgestort met puin aangetroffen. Ze werden alle machinaal leeggeschept. De vondsten werden per
kelder ingezameld. Ze bevatten alle materiaal dat dateert uit het einde van de 19de eeuw en het
begin van de 20ste eeuw.
Onder de machinaal verwijderde 19de-eeuwse kelders werd nog één vlak aangelegd. Er werden
slechts een aantal ondiep bewaarde sporen aangetroffen, die bovendien geen materiaal bevatten.
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Enkel in de zuidwesthoek van deze zone werd plaatselijk nog een keer verdiept, aangezien daar zeer
lokaal zoals reeds vermeld nog een restant van de vloer (S 744) van een postmiddeleeuwse kelder
werd aangetroffen.
4.3.1 De sporen onder de 19de-eeuwse kelders
Onder de machinaal verwijderde 19de-eeuwse kelders (fig. 4.80) werden negentien kleinere
rechthoekige 83 en zes ronde 84 sporen aangesneden. Op twee geïsoleerd aangetroffen paalkuiltjes (S
879 en S 762) na, bleven deze sporen allen zeer ondiep bewaard en bovendien bevatten geen ervan
dateerbare vondsten.
4.3.2 De 19de-eeuwse kelders
De opgegraven 19de-eeuwse kelders komen overeen met de percelen zoals die gereconstrueerd
konden worden bij het kadasteronderzoek. Zo zijn de kelders van 4 complexen aangetroffen,
namelijk te beginnen van de Tiensestraat de percelen met kadasternummers 822b, 823b en 824b,
827e en 825b en tenslotte 827f en 828b (fig. 4.79).
De muur aan de straatzijde van deze vier keldercomplexen bestaat uit een grotendeels in baksteen
opgetrokken muur, die geen bouwnaden vertoont en bijgevolg wellicht in één keer opgetrokken is.
Tijdens de opgraving werd aan deze muur wel per kelderruimte een apart spoornummer toegekend.
Het opgegraven gedeelte van de kelder die het dichtst bij de Tiensestraat werd aangetroffen
(kadasternummer 822b), bestond uit twee ruimtes, gedeeltelijk gescheiden door een bakstenen (25 x
12,5 x 5,5 en 22,5 10 x 5,5 cm) muur (S 179) van ca. 0,49 m breed, met een vrij zachte, roze
zandmortel die tegen de muur aan de straatzijde (S 128) was aangebouwd (fig. 4.81). Aan de
zuidwestkant maakte deze muur een knik naar het zuidwesten toe en bestond daar uit twee
spaarbogen.
De muur (S 128) aan de kant van de Statiestraat was gedeeltelijk ondervangen door een bakstenen
spaarboog om het niveauverschil met de onderliggende postmiddeleeuwse kelder op te vangen en
was grotendeels opgetrokken uit recuperatiemateriaal in natuursteen met een harde, lichtgroene
kalkmortel (fig. 4.82).
De meest zuidwestelijke ruimte had een vloer van rode ceramiektegels (20 x 20 cm) (S 181) die
verzakt was naar een afvoerputje (S 182) toe, de meest noordwestelijke ruimte had een vloer van
vierkante (20 x 20 cm) cementtegels (S 136), met eveneens een ingewerkt afvoerputje (S 138). Beide
vertrekken hadden een kelderraam. De muren van de beide vertrekken waren bepleisterd met
cementpleister, met brandsporen op (respectievelijk S 185 en S 175). Onder de meest zuidwestelijke
ruimte werd na het verwijderen van de vloer een beerput aangetroffen.
Tussen de meest noordwestelijke ruimte van deze kelder en het aanpalende keldercomplex bevond
zich een schouw, gevormd door een uitgespaarde opening in de muur (S 139). In de zuidoosthoek
van deze ruimte is verder een dichtgemaakte nis aanwezig en kon opgemerkt worden dat de
pleisterlaag aangesmeerd was tegen een vroegere structuur.
Het opgegraven gedeelte van het aanpalende keldercomplex (kadasternummers 823b en 824b)
bestond uit één ruimte aan de kant van de Statiestraat met bewaarde sporen van drie binnenmuren
83

S 754, S 752, S 760, S 756, S 746, S 726, S 729, S 731, S 733, S 737, S 783, S 781, S 788, S 979, S 875, S 881, S
914, S 916 en S 918.
84
S 748, S 762, S 764, S 787, S 908 en S 910.
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waardoor er toch drie te onderscheiden ruimtes onstonden en daarachter vijf kleinere stucturen (fig.
4.83). Het gedeelte aan de kant van de Statiestraat wordt in twee verdeeld door een ca. 0,36 m
brede muur (S 101), opgetrokken uit bakstenen (24 x 10,5 x 6 cm) en zachte, licht roosgele
zandmortel die tegen de muur aan de straatzijde (S 123) aangebouwd is.
De ruimte ten zuidwesten van deze muur bedroeg ca. 3,70 op 5,20 m en had een vloer (S 97) van
rode en witte cementtegels (20 x 20 cm) in dambordpatroon. Tegen de muur van de aanpalende
kelder bevond zich zoals reeds vermeld een schouw in de vorm van een opening in de
gemeenschappelijke muur. Tegen de bakstenen scheidingsmuur stond de bakstenen onderbouw van
een wasbekken met een bewaard stuk waterleiding met eronder een afvoerputje (S 108).
Deze kelderruimte had twee keldervensters, uitgespaard in de straatmuur (S 123). De ruimte was
bepleisterd met een witte kalkpleister (S 100), die later verbrand was.
De ruimte ten noordwesten van de bakstenen scheidingsmuur (S 101) had zwart uitgeslagen,
onbepleisterde bakstenen muren met een vloer van gekapte natuurstenen van verschillende
formaten. Deze ruimte fungeerde wellicht als kolenkelder.
De twee beschreven ruimtes aan de straatzijde werden gedeeltelijk afgescheiden van een
achterliggende ruimte met een bakstenen muur (S 111) met vrij zachte, lichtgele zandmortel
waarvan enkel de onderzijde bewaard bleef. Deze achterliggende ruimte werd begrensd door de
bakstenen muur van een waterdichte structuur (S 115) in het zuidwesten, een bakstenen muur (S
121) parallel aan de scheidingsmuur en de bakstenen scheidingsmuur (S 89) met de aanpalende
kelder in het noordoosten. Deze achterliggende ruimte werd op haar beurt eveneens gedeeltelijk in
twee verdeeld door een meer volledig bewaarde bakstenen (23 x 11 x 6 cm) muur (S 119), die in
verband gemetseld was met muur S 121. De bevloering in de gedeeltelijk in twee opgedeelde
achterliggende ruimte bestond uit vierkante (ca. 20 x 20 cm), rode ceramiektegels die herstellingen
vertoonden. Tegen muur S 121 en gedeeltelijk bewaard tegen de andere muren van deze
achterliggende ruimte, bevond zich cementpleister (S 133).
Deze kelderruimtes waren van de bovengelegen verdieping toegankelijk via trappen. In de
scheidingsmuur (S 89) met het aanpalende keldercomplex, bleven twee traplijnen zichtbaar (S 134 en
S 135) (fig. 4.84).
Achter en gedeeltelijk naast deze kelderruimtes werden twee driehoekige en één rechthoekige,
waterdichte structuren aangetroffen. Gezien de geringe afmetingen van deze ruimtes en het feit dat
ze door de slechte weeromstandigheden en de aard van de constructie nooit droog konden
getrokken worden, werden ze niet tot op de bodem leeggehaald. Het lijkt te gaan om een systeem
van beerputten met overloop.
Het opgegraven gedeelte van de aanpalende kelder (kadasternummers 827e en 825b) in het
noordoosten was aanvankelijk één grote kelderruimte, met ertussen een hoger gelegen binnenkoer
(fig. 4.85 en 4.86). In een latere fase werd ter hoogte van die binnenkoer een opdeling gemaakt die
resulteerde in twee afzonderlijke keldercomplexen.
Het gedeelte van deze kelder aan de kant van de Statiestraat was net als de reeds beschreven
aanpalende kelder door een bakstenen scheidingsmuur (S 85) in twee delen opgedeeld. Een smaller
deel aan de zijde van het net beschreven keldercomplex fungeerde allicht als kolenkelder, blijkens
het bewaarde afgeschuinde kolengat dat uitgespaard was in de muur aan de zijde van de
Statiestraat. Deze ruimte werd afgescheiden van de rest van de kelder door een bakstenen muur (S
87) en had een bakstenen (18 x 8 en 10 x 8 cm) vloer (S 84). Een metalen haak in de muur voor deze
kelder fungeerde mogelijk om een recipiënt op te hangen om kolen te scheppen.
De aanpalende grotere ruimte gaf met twee keldervensters uit op de Statiestraat. De vloer van
vierkante (20 x 20 cm) cementtegels (S 73) was zwaar verstoord. De ruimte was bepleisterd (S 57).
Tegen en in de noordoostmuur van deze ruimte was een gedeelte van haard bewaard en de aanzet
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van een schouw (S 74). Ter hoogte van deze haard bleef een oudere vloer van ceramiektegels
bewaard ( S 72). De ruimte bezat tevens een bakstenen waterput (S 83).
Deze ruimte was gedeeltelijk afgescheiden van de achterliggende vijfhoekige ruimte door een enkel
in grondplan bewaarde bakstenen muur (S 55). Deze achterliggende ruimte grensde aan een
hogerliggende binnenkoer. De scheidingsmuren tussen de vijfhoekige kelder en de koer bestonden
uit een bakstenen parement (S 50) dat tegen een oudere bakstenen muur (S 45) was gezet. De
ruimte had een vloer (S 71) van vierkante (20 x 20 cm) rode ceramiektegels. In deze vloer bevond zich
een afvoerputje in natuursteen.
Achter de ruimte die vermoedelijk als kolenhok fungeerde, lag een redelijk smalle, langgerekte
ruimte die afboog naar de Tiensestraat toe en een dorpel (S 167) bezat om een gering hoogteverschil
te overbruggen. De vloer van vierkante (20 x 20 cm) witte en rode cementtegels had voor deze
dorpel een ruitpatroon (S 73) en erachter een dambordpatroon (S 166). Deze ruimte grensde
eveneens gedeeltelijk aan de hogerliggende binnenkoer. In de muur van de hogergelegen
binnenkoer, tussen de dorpel en de later dichtgemaakte kelder, bevond zich een traplijn. In deze
smalle ruimte en ter hoogte van de hogerliggende binnenkoer, werd in een latere fase op de vloer
van cementtegels (S 73) een bakstenen scheidingsmuur (s 29) aangebracht om de kelders in twee
complexen op te delen.
De niet volledig in de bouwput aangetroffen kelderruimte achter de binnenkoer aan de kant van de
Tiensestraat bestond uit twee ruimtes, namelijk de net beschreven langgerekte ruime en een
aanpalende ruimte. Deze twee ruimtes werden gescheiden door een bakstenen muur (S 5), die tegen
de zuidwestmuur (S 6) van de hogerliggende binnenkoer was aangebouwd. De aanpalende ruimte
had een bakstenen (20 x 5 en 17 x 5 cm) vloer (S 18) met een afvoerkanaaltje in natuursteen naar
een centraal waterafvoerputje toe.
De hoger gelegen binnenkoer was omsloten door bakstenen muren S 6, S 31, S 59 en S 45 en was
geplaveid met gekapte natuurstenen van verschillende formaten (S 38). In deze vloer was een
natuurstenen deksel (S 39) bewaard, dat een onderliggende citerne afsloot.
Net voor de scheidingsmuur ter hoogte van deze binnenkoer, werd na het oprichten van deze
scheidingsmuur een wasbekken gebouwd (S 172).
Het keldercomplex ten noordoosten van deze kelder tenslotte (kadasternummers 827f en 828b)
bestond aan de zijde van de Statiestraat eveneens uit twee delen, gedeeltelijk gescheiden door een
deels tot op het vloerniveau uitgebroken bakstenen muur (S 404), namelijk een smallere ruimte (ca.
1,30 m breed) en een grotere ruimte (ca. 5,40 m x 3,20 m) met respectievelijk een keldergat en twee
keldervensters in de muur aan de zijde van de Statiestraat (S 392) (fig. 4.87 en 4.88).
De smallere ruimte had een bakstenen vloer (S 406). Afgaand op enkele uitgespaarde holtes in de
zijmuur van de smallere ruimte voor de bevestiging van een deur, was de ruimte ca. 1,90 m diep. De
ruimte was in tegenstelling tot de aanpalende grotere ruimte niet bepleisterd. Vermoedelijk betreft
het een kolenkelder.
In de grotere ruimte lag een vloer (S 400) van vierkante (20 x 20 cm) cementtegels. Tegen het
bakstenen scheidingsmuurtje (S 404) bleef een wastafel bewaard. Aan de overzijde, tegen de
noordoostmuur (S 431) van het keldercomplex, bevond zich een haard (S 430). Zoals vermeld was
deze ruimte bepleisterd met cementmortel (S 394). Tegen de achterwand bleef een zone van ca. 0,90
m onbepleisterd, het betreft een later dichtgemaakte deuropening. De achterliggende ruimte werd
niet opgegraven aangezien deze buiten de bedreigde zone lag.
De smalle ruimte loopt nog ca. 5, 40 m door naar het zuidwesten toe. In de zuidwestmuur ervan is
een zone niet bepleisterd, vermoedelijk gaat het om de plaats waar de trap zat. In de oksel van deze
ruimte en de grotere ruimte aan de kant van de Statiestraat bleef een driehoekige waterdichte
structuur bewaard, vergelijkbaar met de structuren die in het tweede keldercomplex aangetroffen
werden. Deze werd niet leeggeschept, daar ze buiten de bedreigde zone lag.
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Ten noordoosten van deze vier vrij volledig opgegraven keldercomplexen, werden in een zeer smalle
strook (ca. 1,30 m) vier door bakstenen muren gescheiden kelderruimtes opgegraven. Gezien de
beperkte oppervlakte, kan weinig uitspraak worden gedaan over de individuele kelders. De muur aan
de zijde van de Statiestraat had een breedte van ca. 0,70 m en vertoonde geen bouwnaad. Wel werd
een bouwnaad opgemerkt tussen deze muur en de muur aan de kant van de Statiestraat van de
vorige vier beschreven keldercomplexen.
De meest zuidwestelijke kelder heeft een bewaarde breedte van 7,50 m en vertoont een interne
opdeling door een tot op vloerniveau afgebroken scheidingsmuurtje (S 438), een dichtgemaakte nis
aan de straatzijde en een keldergat. De vloer (S 442) bestond uit vierkante (16 x 16 cm) rode
ceramiektegels in halfsteens verband.
De volgende twee kelders behoorden vermoedelijk tot één keldercomplex. Het betreft een ruimte
met een keldervenster van ca. 1,10 m breed en een vloer van vierkante (17 x 17 cm) cementtegels (S
447), door een bakstenen muur (S 448) gescheiden van een ruimte met keldergat van ca. 0,60 m
breed en een bakstenen vloer (S 453). Beide ruimtes samen hebben een breedte van ca. 6 m.
De laatste aangetroffen kelder was grotendeels verstoord door eerdere werken van de aannemer. Er
kon een keldervenster en een vloer (S 458) bestaande uit hexagonale cementtegels worden
geregistreerd.
4.3.3 Interpretatie
Zowel uit de archeologische gegevens (gebrek aan bouwnaden) als uit de informatie uit het
kadasteronderzoek blijkt dat de vier vrij volledig aangetroffen en onderzochte 19de-eeuwse
keldercomplexen in één bouwcampagne werden aangelegd. Op de kadasterplannen is te zien hoe
deze zone in 1871 opnieuw werd bebouwd, langs de doorgetrokken Statiestraat, de huidige
Bondgenotenlaan. De aanleg van deze nieuwe huizen vernielde de oudere, postmiddeleeuwse
gebouwen op deze plaats.
De zone ten noordoosten van de vier vrij volledig aangetroffen 19de-eeuwse kelders, meer naar de
Bondgenotenlaan toe, werd volgens het kadasteronderzoek pas in 1872 bebouwd. Dit gegeven werd
opgemerkt in het archeologisch onderzoek. Er werd namelijk in de lange keldermuur aan de zijde van
de Statiestraat een bouwnaad opgemerkt op deze plaats, tussen de vier vrij volledig aangetroffen
keldercomplexen en de zeer smalle strook kelderruimtes die ten noordoosten hiervan in de bouwput
werden opgegraven.
Deze 19de-eeuwse huizen werden op hun beurt zwaar beschadigd in 1914. De gebouwen werden
geleidelijk geruimd en de kelders vol puin gestort. Tegen 1920 zijn alle huizen geruimd en de
percelen achteruit gezet, waardoor een nieuw plein ontstond, met de afmetingen van het huidige
Fochplein.
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Fig. 4.79: De vier aangetroffen 19de-eeuwse keldercomplexen, gescheiden met een dunne gele lijn.

Fig. 4.80: Vlak 2 onder de 19de-eeuwse kelders.
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Fig. 4.81: Het keldercomplex met kadasternummer 822b.

Fig. 4.82: De spaarboog in muur S 128.
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Fig. 4.83: Het keldercomplex met de kadasternummers 823b en 824b.

Fig. 4.84: De twee bewaarde traplijnen in muur S 89.
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Fig. 4.85: Het keldercomplex met kadasternummers 827 e en 825 b.

Fig. 4.86: Het keldercomplex met kadasternummers 827e en 825b.
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Fig. 4.87: Zicht op de 19de-eeuwse kelders, met het keldercomplex met kadasternummers 827f en
828b op de voorgrond.

Fig. 4.88: De grotere kelderruimte met twee keldervensters, wasbekken en haard.
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Hoofdstuk 5

De vondsten

5.1 De ceramiek

Yvonne de Rue

5.1.1 Inleiding
Zoals normaal is voor stedelijke contexten, bestond verreweg het grootste deel van de vondsten van
het Fochplein uit ceramiek. Iets meer dan de helft van de circa 22.600 85 vondsten was
ceramiekfragmenten. Na de sporen en structuren vormde het de belangrijkste informatiebron. Het is
daarom ook niet verwonderlijk dat de ceramiekstudie een groot deel van het onderzoek betrof. Het
wordt gebruikt om sporen en vondsten te dateren, om de tafonomie van de contexten te analyseren
en een beter inzicht te krijgen in de socio-economie van het Fochplein en Leuven. Daarnaast kan een
beschrijving van de ceramiek van het Fochplein een nuttige vergelijking bieden voor middeleeuwse
en postmiddeleeuwse aardewerkstudies in Vlaanderen in het algemeen en in het oude hertogdom
Brabant in het bijzonder, zowel op het vlak van datering als typologie, bakselbeschrijvingen, lokale
productie, importgroepen, verhoudingen, etc.
Deze ceramiekstudie vangt aan met een paragraaf methodologie. Hierin wordt ten eerste het gebruik
van het Deventer-systeem uiteengezet. Daarna wordt aandacht besteed aan de gegevensregistratie
en wordt de gebruikte terminologie verklaard. Vervolgens wordt er de problematiek rond
determinatie, datering en interpretatie behandeld. Het deel methodologie sluit tenslotte af met een
uiteenzetting over tafonomie.
De tweede paragraaf geeft de datering van alle sporen die op basis van de ceramiek gedateerd
konden worden. De sporen worden hierbij opgedeeld in periodes, maar worden ook individueel
gedateerd.
Het derde en grootste deel bespreekt de belangrijkste ceramiekvondsten van het Fochplein. Dit
betreft grote contexten zoals beerputten en afvalkuilen, maar ook interessante individuele vondsten.
Ten behoeve van het chronologisch overzicht werden de vondsten opgedeeld in de
vondstdateringsgroepen die in de tweede paragraaf werden gevormd en worden de sporen
besproken in chronologische volgorde. Het tonen van afbeeldingen van iedere interessante pot zou
in deze tekst storen. Daarom is er voor gekozen een catalogus van alle belangrijke stukken als bijlage
toe te voegen.
Een duidelijk beeld van de middeleeuwse en postmiddeleeuwse ceramiek in gepubliceerde vorm is
voor het oude hertogdom Brabant op dit moment nog niet voor handen. In 5.1.4 wordt daarom
geprobeerd in ieder geval van de ceramiek van het Fochplein een duidelijk beeld te geven. Er wordt
aandacht besteed aan de baksels van de lokale productie: rood en grijs aardewerk. Ook worden de
baksels van het Maaslands aardewerk besproken, omdat het in zulke grote aantallen aanwezig is in
de oudere sporen en omdat er rond deze aardewerksoort nog zoveel onduidelijkheden bestaan. Aan
de hand van een battleship-analyse wordt vervolgens aandacht besteed aan de verhoudingen tussen
bakselgroepen en de evolutie daarvan doorheen de tijd. Tenslotte geeft deze paragraaf een
chronologisch overzicht van de vormevolutie van de ceramiek aangetroffen op het Fochplein. In 5.1.5
wordt als afsluiting gepoogd door te dringen tot een aantal aspecten van het leven op het Fochplein
doorheen de tijd.
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In het geval van de zeefstalen werd het aantal stalen geteld, niet het aantal fragmenten in de stalen.
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5.1.2 Methodologie
5.1.2.1. Het Deventer-systeem
Bij de beschrijving van vormen werd gekozen voor het gebruik van het Deventer-systeem. Dit
systeem, dat nog in volle ontwikkeling is, is afkomstig uit Nederland. Het is een classificatiesysteem
voor zowel glas als ceramiek, maar wordt hier enkel gebruikt voor het aardewerk. Het systeem kent
een aantal voor- en nadelen, waardoor het ook voor- en tegenstanders heeft. Het bestaat uit een
verzameling ceramiektekeningen afkomstig uit een groot aantal archeologische publicaties. Deze
verzameling wordt gebruikt als een referentiecollectie. Deze beslaat de middeleeuwse en
postmiddeleeuwse periode met een nadruk op Nederlandse en recentelijk ook steeds meer Belgische
sites. Iedere tekening wordt beschreven, beheerd en geselecteerd door een centrale commissie en
vertegenwoordigt een vormtype. Wordt een nieuwe vorm aangetroffen en gepubliceerd, dan kan
deze worden ingezonden en, indien geschikt bevonden door de commissie, aan de nieuwe editie van
het systeem worden toegevoegd. Over datering wordt niet gesproken, aangezien dit regionaal erg
kan verschillen en de inzichten hierrond voortdurend in beweging zijn.
Iedere vorm krijgt een unieke code toegekend, die uit drie delen bestaat. Het eerste deel, bestaande
uit twee tekens, vertegenwoordigt de bakselgroep, bijv. rood aardewerk, blauwgrijs aardewerk en
Frans steengoed (tabel 5.1). Soms vallen deze bakselgroepen samen met een productieregio, zoals
Aziatisch steengoed, soms ook niet. Zo duidt het Pingsdorf-type aardewerk niet enkel op materiaal
uit de regio rond Pingsdorf, maar ook op gelijkaardig aardewerk dat ook o.a. in de regio BrunssumSchinveld wordt geproduceerd. Andere categorieën, zoals rood en grijs aardewerk, zeggen helemaal
niets over waar het geproduceerd werd. Het eerste deel van de code moet dus worden opgevat als
een eenvoudige bakselomschrijving en men moet zeer voorzichtig zijn met het toekennen van
productieplaatsen, want hiervoor is het systeem niet echt bedoeld.
Het tweede deel van de code bestaat uit een drie-letterige afkorting die verwijst naar een
hoofdvorm, bijv. amf voor amfoor, fle voor fles, bor voor bord (tabel 5.2). Waar mogelijk is hierbij
vorm gelinkt aan functie. Wanneer een vormkarakteristiek typisch is voor een bepaald gebruik, wordt
dit een apart type, zoals bakpan, theepot of kandelaar. Is een functie niet exclusief voor een
bepaalde vorm, dan worden eerder algemene termen gebruikt die verwijzen naar
vormkarakteristieken, zoals kom, kop, bord etc. Het laatste deel van de code is een volgnummer voor
de verschillende types binnen een bepaalde hoofdvorm.
Het hoofddoel van dit systeem is dat door het gebruiken van deze codes iedereen weet over welke
vorm gesproken wordt, zonder dat er een afbeelding of uitvoerige beschrijving nodig is. Daarnaast
zorgt een gezamenlijk systeem dat gebruikt wordt door een groot aantal aardewerkspecialisten voor
een grotere eenvormigheid in terminologie, wat samenwerking vergemakkelijkt en het onderzoeken
van regionale en interregionale patronen en chronologische evoluties eenvoudiger maakt. Het heeft
dus het voordeel van een model: vereenvoudiging en schematisering zorgen voor meer duidelijkheid
en overzicht.
Hieraan is in België en Nederland zeker behoefte. Het huidige terrein is een lappendeken aan
verschillende methoden dat een oerwoud dreigt te worden waar niemand zijn weg meer in vindt.
Zelf nog een heel nieuwe aanpak ontwikkelen helpt hier niet bij, het voegt enkel een lapje aan de
deken toe. Daarom leek het verstandiger een reeds bestaand en redelijk breed toegepast systeem te
hanteren.
Tegenstanders menen terecht dat in vereenvoudiging en schematisering ook een groot nadeel
schuilt. Een model is een vereenvoudiging, geen realiteit. Men kan, onbewust misschien, de neiging
krijgen de realiteit te laten passen binnen een model, in plaats van het model aan te passen aan de
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realiteit. Details en variaties kunnen zo onvoldoende aan bod komen. Zoals K. De Groote het
formuleert: ‘Door de vereenvoudigde classificatie die met deze varianten geen rekening houdt en
door gebrek aan een specifieke randtypologie verdwijnen de lokale en regionale kenmerken in het
geheel.’ 86 Dit risico bestaat inderdaad. Om deze onvolkomenheid te compenseren is er voor gekozen
bij aardewerkbeschrijvingen niet enkel te werken met een lijst van Deventer-types, maar dit aan te
vullen met een zeer uitgebreide catalogus met ceramiektekeningen. Deze zijn zo nauwkeurig
mogelijke weergaves van de gevonden individuen en er is, met meer dan 450 getekende potten en
fragmenten, meer dan voldoende ruimte voor een gedetailleerd beeld. Bovendien zorgt dit ervoor
dat dit onderzoek niet alleen toegankelijk is voor mensen die bekend zijn met het Deventer-systeem,
maar ook voor mensen die dat niet zijn.
Een ander mogelijk tegenargument zou kunnen zijn dat veel Vlaamse vormen, zeker voor het oude
hertogdom Brabant, nog niet in het Deventer-systeem zijn opgenomen. Dit is correct voor de lokale
productie. Er bestaat echter de intentie de archeologisch complete vormen die op het Fochplein
werden aangetroffen na de publicatie van de onderzoeksresultaten toe te laten voegen aan het
Deventer-systeem om te helpen deze leemte te vullen. Voor de belangrijkste importgroepen, zeker
voor het steengoed, bestaat er geen probleem. Deze zijn redelijk tot zeer goed vertegenwoordigd.
Een ander nadeel aan het Deventer-systeem is dat het nog niet helemaal af is. Er zijn nog enkele
haken en ogen (zoals types die onder de verkeerde categorie zijn geplaatst), maar die zijn niet van
dusdanige grootte dat ze een groot probleem vormen voor iemand die gewend is met het systeem te
werken. Bovendien worden zo nu en dan verbeteringen doorgevoerd, fouten verholpen en nieuwe
types toegevoegd. Men is ook een digitale versie aan het ontwikkelen, die op dit moment nog niet
erg bruikbaar is, maar dit in de toekomst waarschijnlijk wel gaat worden. Verder is het
classificatiesysteem organisch gegroeid doorheen de tijd, waardoor een beredeneerde typologie
ontbreekt. Maar naar het schijnt gaan er op dit moment stemmen op om ook dit probleem te gaan
aanpakken 87.
Zoals eerder is aangehaald, is het Deventer-systeem géén handleiding voor datering. Verder moeten
de bakselgroepcodes worden gezien als een sterk vereenvoudigde bakselbeschrijving die vooral dient
om de vormen te kunnen ordenen: soms komen bepaalde vormen voor in meerdere baksels, er
kunnen bakselverschillen binnen een bakselgroep bestaan en de onderverdeling die gebruikt wordt
in het Deventer-systeem biedt geen oplossing voor belangrijke discussies als wat nu Pingsdorf-type
aardewerk is en hoe Maaslands aardewerk moet worden afgelijnd. Het is dus géén handleiding voor
bakselbeschrijvingen. Het biedt slechts beperkte informatie wat betreft functie en dan nog alleen de
intentionele functie die de pottenbakker voor ogen had, niet noodzakelijk het daadwerkelijke
gebruik. Het levert tenslotte ook géén uitsluitsel over de productieplaats.
Het enige waar men, naar de mening van de auteur, het systeem voor moet gebruiken is voor het
beschrijven van vormen en voor de grote lijnen van bakselgroepen. Zo kan worden gestreefd naar
een algemeen bruikbare terminologie. Daarbij is iedereen gebaat. Het is een soort Munsell SoilCharts 88, maar dan niet voor kleur maar voor vormen. Zo bezien, als hulpmiddel, is het Deventersysteem zo flexibel als dat de gebruiker ervan is.
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De Groote 2008: 29.
Pers. comm. J. Thijssen.
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Munsell Color (2009).
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Bakselcode
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Kp
G
R
W
Ba
Pi
Bg
Jy
Ha
Wf
Wm
Rm
Db
Wa
We
Dw
Ib
In
M
Mb
F
Fb
I
Sp
Po
Fr
D
P
Ep
Iw
Ir
Iz
Ik
Py
Te

89

Bakselgroepen
Steengoed 1 (zonder glazuur/ engobe)
Steengoed 2 (met glazuur/ engobe)
Steengoed 3 (industrieel)
Steengoed 4 (bijna-steengoed)
Steengoed 5 (proto-steengoed
Frans steengoed
Aziatisch steengoed
Steengoed met secundair aangebracht loodglazuur
Kogelpotaardewerk (deze code wordt voor de types in dit onderzoek wel overgenomen, maar wordt hier als
bakselgroep onder het grijs aardewerk ingedeeld, omdat de categorieën in Vlaanderen in elkaar overlopen en
niet kunnen worden onderscheiden)
Grijs aardewerk
Rood aardewerk
Wit aardewerk
Badorf-type
Pingsdorf-type
Blauwgrijs (waaronder Elmpt)
Jydepot-aardewerk
‘Hafner’ wit aardewerk
Frans wit aardewerk
Maaslands wit aardewerk (in de meeste gevallen valt dit samen met Maaslands aardewerk, zie 5.1.2.3)
Maaslands rood aardewerk (vaak valt dit samen met Maaslands aardewerk, zie 5.1.2.3)
Dieburg aardewerk
Werra aardewerk
Weser aardewerk
Duitsland-west aardewerk
Iberisch aardewerk
Iznik aardewerk
Majolica uit de Nederlanden
Biscuit van majolica uit de Nederlanden (typenummers als m)
Faience uit de Nederlanden
Biscuit van faience uit de Nederlanden (typenummers als f)
Italiaanse majolica/faience
Spaanse majolica/faience
Portugese majolica/faience
Franse faience
Duitse faience
Aziatisch porselein
Europees porselein
Industrieel wit
Industrieel rood
Industrieel zwart
Industrieel kleur
Pijpaarde
Terracotta (beeld)

Tabel 5.1: De bakselcodes van het Deventer-systeem 89.

Bitter 2009: 2-3.
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Code
Ala
Amf
Asb
Asl
Bak
Bee
Bek
Bla
Blo
Bor
Bot
Bra
Bui
Dek
Dks
Dov
Dri
Eid
Fle
Fru
Gat
Gra
Hoo
Ink
Jus
Kan
Kap
Kdl
Kdo
Ken
Kmf
Kni
Kog
Kom
Kop
Ktb
Kui
Kwi
Lav
Lek
Lep
Luc
Man
Min
Mos
Oli
Ove
Pis
Plo

90

Hoofdvorm
Alambique
Amfoor
Asbak
Aslade
Bakpan
Beeld
Beker
Blaker
Bloempot
Bord
Botervloot
Braadspitoplegger
Buikwarmer
Deksel
Dekschaal
Dover
Drinkschaal
Eierdop
Fles
Fruitkop/-bak
Gatenpot
Grape
Hoorn
Inktpot
Juskom
Kan
Kachelpan
Kandelaar
Kaarsendover
Kendi
Komfoor
Knikker
Kogelpot
Kom
Kop
Kaarsentrekbak
Kuikendrinkbak
Kwispedoor
Lavabo
Lekschaal
Lepel
Luciferdooshouder
Mand
Miniatuur
Mosterdpot
Olielamp
Overpot
Pispot
Plooischotel

Code
Pot
Raa
Ram
Sbe
Sch
Scs
Sdg
Sie
Sir
Slb
Sme
Sne
Soi
Spa
Spb
Spd
Spi
Spr
Stb
Stk
Sto
Stp
Taf
Taz
Ter
Tes
The
Thl
Tmm
Tod
Ton
Tre
Uil
Vaa
Vat
Ver
Vet
Vfl
Vlo
Voe
Vog
Vor
Vst
Wyw
Zal
Zee
Zou
Zui

Hoofdvorm
Pot
Raadskan
rammelaar
Scheerbekken
Schaal
schuimspaan
Schertsdrinkgerei
Siervoorwerp
Siroopkan
Slachtbak
Smeltkroes
Schnelle
Strooier
Spaarpot
Schepbeker
Spreeuwenpotdeksel
Spinsteen
Spreeuwenpot
Strijkbout
steelkom
Stoof
Stop
Tafelstel
Tazza
Terrine
Test
Theepot
Theelicht
Thermometer
Tonpotdeksel
Tonpot
Trechterbeker
Uilenbeker
Vaas
Vat
Vergiet
Vetvanger
Vogelfluit
Vlooienvanger
Voetschaal of –kop
Vogeldrinkbak
Vorm
Vuurstolp
Wijwaterbak
Zalfpot
Zeef
Zoutschaal
Zuigfles

Tabel 5.2: Hoofdvormcodes voor ceramiek van het Deventer-systeem 90.

Bitter 2009: 7-9.
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5.1.2.2 Gegevensregistratie
Voor dit ceramologisch onderzoek werd gebruik gemaakt van een databank 91. Naast de gegevens van
het spoor waaruit de ceramiek kwam, werden in deze databank, indien mogelijk en van toepassing,
een aantal aspecten van het aardewerk beschreven. Het aantal scherven zowel als het aantal MAE
(Maximaal Aantal Exemplaren) werden geteld. Bij het bepalen van het Maximaal Aantal Exemplaren
worden scherven die zeker van hetzelfde individu zijn, samen als 1 individu gerekend. Wanneer er
twijfel bestaat, of scherven van het zelfde individu zijn, worden ze geteld als losse individuen. 92
Bovendien werd geteld hoeveel fragmenten hiervan bodem-, wand-, rand-, oor-, steel-, tuit- en
profielfragmenten waren. Een profielfragment is een scherf die het hele profiel van rand tot bodem
beslaat. Er werd genoteerd of het stuk archeologisch compleet was, of het intact was en of het
gerestaureerd moest worden. Hierbij is restauratie niet het zelfde als conservatie. Ook werd er een
selectie gemaakt voor tekenen en fotograferen.
Daarnaast werd waar mogelijk de code van het type volgens het Deventer-systeem bepaald. Als een
stuk te onvolledig was om de hoofdvorm of het vormtype te kunnen bepalen, werd een vraagteken
aan de code toegevoegd (tabel 5.3). Was het stuk wel volledig genoeg, maar ontbrak de vorm in het
Deventer-systeem, dan werd er enkel een koppelstreepje toegevoegd achter de hoofdvorm (tabel 5.
3). Dit kwam voor het lokale/regionale aardewerk regelmatig voor. Soms was het nodig te verwijzen
naar een type uit het Deventer-systeem uit een andere bakselgroep of hoofdvorm. Soms werd een
stuk beschreven als een variant van een in het Deventer-systeem gekend type.
Code
S2-kan-23
S2-kan-?
S2-kanS2-kan?

Betekenis
Steengoed met glazuur - kan – type 23
Steengoed met glazuur – kan – te incompleet om vormtype te identificeren
Steengoed met glazuur – kan – type niet gekend in Deventer-systeem
Steengoed met glazuur – waarschijnlijk kan maar te incompleet om dit zeker te weten

Tabel 5.3: Het gebruik van de codes van het Deventer-systeem.

Daarnaast werd de hoofdvorm genoteerd (bijv. kan, grape, pot) en werden een aantal afmetingen
genomen (maximale diameter, maximale hoogte en diameter voet). Waar mogelijk werden de
additieven (oren, tuiten, poten, etc.) en het bodemtype (lensvormige bodem, standlobben,
standvoet, geknepen standring, etc.) beschreven. Ook was er ruimte voor de beschrijving van de
oppervlaktebehandeling (engobe, verschillende soorten glazuur, etc.), decoraties en merken. Indien
er gebruikssporen herkend konden worden, werden die ook genoteerd. Deze kunnen immers een
belangrijke aanvulling zijn op de vorm om de functie van een recipiënt te achterhalen.
De bakselgroep werd genoteerd (Elmpt-type aardewerk, rood aardewerk, steengoed etc.) maar
daarnaast was er ruimte om het baksel te beschrijven en als er bakselmonsters werden genomen om
later uitgebreid te kunnen beschrijven, werd dit ook genoteerd. Wanneer mogelijk werd ook de
herkomst achterhaald. Tenslotte was er in de databank ruimte voor literatuurverwijzingen naar
parallellen.
Om de vormen te kunnen tekenen en beschrijven was conservatie van de ceramiek noodzakelijk. In
de meeste gevallen betrof dit het plakken van de potten. Restauratie, bijvoorbeeld met het oog op
tentoonstelling, viel niet binnen het onderzoek.

91
92

Microsoft Access 2010.
Orton, Tyers & Vince 1993: 172.
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5.1.2.3 Terminologie
Bij het bestuderen van ceramiek is een uniforme terminologie belangrijk, zodat de ene onderzoeker
begrijpt wat de andere bedoelt. Voor het middeleeuwse en postmiddeleeuwse aardewerk in de Lage
Landen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn verschillende onderzoekstradities, regionale termen
en begrippen, soms ook verschillen tussen generaties van onderzoekers. Daarnaast zijn er nog
veranderende inzichten en wordt er gepubliceerd in verschillende landen en talen. Het scheen
daarom nuttig om kort in te gaan op enkele gebruikte termen die voor verwarring kunnen zorgen.
Voor beschrijving van de vormen werd uitgegaan van de termen die gebruikt worden in het
Deventer-systeem. Over het algemeen spreken die vormen voor zich. De gebruikte term vetvanger is
een synoniem van het ook vaak gebruikte braadslede 93.
Bij beschrijving van de bodem wordt er onderscheid gemaakt tussen poten (zoals bij een grape),
standlobben (uitgetrokken enkele duimhalen), standvinnen (uitgetrokken door meerdere duimhalen
naast elkaar), ring van standlobben (een groot aantal losse standlobben in een cirkel), ring van
standvinnen (een groot aantal losse standvinnen in een cirkel), geknepen standring (de duimhalen
raken elkaar allemaal en vormen een aaneengesloten cirkel), standring (geen knepen zichtbaar),
lensvormige bodem (evt. met voetjes, lobben of vinnen), standvlak (loopt over in de rand, soms met
ziel) en standvoet (loopt niet meteen over in de rand, maar is geen standring, want de bodem is vol
en geen ring). Bij de grepen (synoniem voor handvat) wordt een onderscheid gemaakt tussen oren,
die aan twee kanten aan de pot vastzitten, stelen, die slechts aan een kant vast zitten, en knoppen.
Bij de oren wordt een onderscheid gemaakt tussen worstoren en lintoren en wordt vermeld of het
oor horizontaal dan wel verticaal werd geplaatst. Bij de stelen worden holle en volle stelen
onderscheiden.
Voor de beschrijving van de oppervlaktebehandeling werden de gebruikelijke termen zoutglazuur,
loodglazuur, tinglazuur, engobe en slib gebruikt. Wordt in deze context of bij de beschrijving van de
decoratie over kopergroen gesproken, dan wordt de felgroene kleur bedoeld die ontstaat door
intentionele toevoeging van koper(vijlsel). Dit is niet hetzelfde als reductiegroen. Dat is een
olijfgroene kleur die ontstaat als loodglazuur (kort) wordt blootgesteld aan een reducerende
omgeving tijdens het bakproces. Verder worden de termen mangaanpaars en kobaltblauw gebruikt.
Mangaan en kobalt zijn de stoffen die de kleur veroorzaken, paars en blauw de resulterende kleuren.
Voor de rode vlekken op Siegburg aardewerk wordt de courante term ‘rode blos’ gebruikt, een
synoniem voor de soms gebruikte termen ‘gevlamd’ of ‘ash glaze’.
Binnen de terminologie voor middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk in de Lage Landen
bestaat er nog de meeste onduidelijkheid en spraakverwarring wanneer men poogt bakselgroepen te
benoemen. De termen grijs aardewerk, rood aardewerk en wit aardewerk zijn synoniemen voor
grijsbakkend aardewerk, roodbakkend aardewerk en witbakkend aardewerk. Dit zijn geen strikte
verwijzingen naar de kleur van het baksel. Grijs aardewerk is reducerend gebakken aardewerk van
ijzerrijke klei. Vaak heeft dit een grijze kleur, maar vele schakeringen komen voor, van licht grijs tot
zwart, met soms vleugjes van bruin. De term wordt gebruikt voor wielgedraaid aardewerk, in
tegenstelling tot het handgevormde kogelpotaardewerk dat normaliter ook reducerend gebakken is.
Het onderscheid tussen de twee is echter problematisch. In Vlaanderen komen ook gedraaide
kogelpotten voor, evenals handgevormde en licht bijgedraaide kogelpotten voor die niet van de rest
van het grijze aardewerk kan worden onderscheiden. Gedraaide kogelpotten kunnen bovendien met
de hand zijn bijgevormd. Een onderscheid tussen de twee categorieën maken is dus niet mogelijk.
Zowel het handgevormde als het wielgedraaide grijze aardewerk worden daarom gegroepeerd onder
93

De term braadslede is minder geschikt, omdat het een functie voor braden suggereert die het recipiënt niet
had.
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het grijze aardewerk. Het Deventer-systeem maakt echter wel een onderscheid tussen de twee,
waardoor het mogelijk is dat types die beginnen met kg- voorkomen binnen de grijze groep.
Rood aardewerk is oxiderend gebakken wielgedraaid aardewerk van een ijzerrijke klei. De kleur is
vaak rood, maar kan variëren van roze tot oranje tot lichtrood tot donkerrood tot (rood)bruin. Een
donkerdere of grijze kern komt voor. Wit aardewerk is ook oxiderend gebakken en wielgedraaid,
maar is ijzerarm. De kleur ervan kan helder wit zijn, maar ook geelwit, grijswit of roze. Soms,
wanneer het baksel roze is, is het moeilijk uit te maken of het hier nu gaat om wit of om rood
aardewerk gaat. Hier blijkt maar weer eens uit dat sommige onderverdelingen arbitrair worden
gemaakt en mogelijk niet samenvallen met de onderverdeling die de (post-)middeleeuwse maker of
gebruiker hanteerde.
Niet al het wielgedraaide aardewerk met een wit of licht baksel valt echter onder de noemer wit
aardewerk. In bepaalde streken wordt witbakkend aardewerk geproduceerd dat met het blote oog
kan worden herkend als afkomstig van die streek. Voorbeelden hiervan zijn Hafnerwaar, aardewerk
uit Frechen en Keulen (voor de ligging van deze productiecentra, fig. 5.1) en ceramiek geproduceerd
in het Maasland. In de aardewerkstudie werd geen onderscheid gemaakt tussen wit aardewerk en
Hafner-, Frechen- en Keulen-ceramiek. Dit is allemaal ondergebracht onder de noemer wit
aardewerk.

Fig. 5.1: Kaart met de ligging van Leuven en de belangrijkste ceramiekproductieplaatsen uit de
middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode.
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De vroege productie uit het Maasland uit de periode 900-1400 is een ander verhaal. De ceramiek uit
deze streek (de regio Namen-Andenne-Huy-Luik (fig. 5.1)) 94 is ook vaak wit en wordt door velen
‘Maaslands wit’ genoemd. Er bestaat echter ook rood aardewerk in dezelfde traditie. In het
Deventer-systeem wordt die categorie ook wel ‘Maaslands rood’ genoemd. Dit onderscheid tussen
‘Maaslands wit’ en ‘Maaslands rood’ is echter van weinig betekenis, want de baksels bestaan in alle
kleurvariaties van heel wit tot donker oranje. Alle schakeringen komen voor en de baksels lopen dus
in elkaar over. Het in twee groepen opsplitsen is dus niet ideaal. Bovendien bestaan er in deze
ceramiektraditie ook varianten in opvallend harde baksels met kleurschakeringen van grijs naar bruin
(wat men in Wallonië ‘la céramique grise très quite’ noemt 95). In deze publicatie is gekozen voor de
term ‘Maaslands aardewerk’. Zo betreft het een algemene, overkoepelende term die geen
implicaties betreffende de kleur bevat.
Na circa 1400 zijn de producten uit deze streek moeilijk te onderscheiden van andere witte
producties. Deze late producten worden onder de algemene noemer ‘wit aardewerk’ geplaatst en
niet apart onderscheiden. De Deventertypes van het ‘Maaslands aardewerk’ beginnen met wm of
rm, hoewel het andersom niet zo is dat alle Deventertypes die met wm of rm beginnen altijd staan
voor vormen in de hierboven omlijnde definitie van ‘Maaslands aardewerk’ 96.
Binnen de groep ‘Maaslands aardewerk’ wordt vervolgens een bakselonderverdeling gemaakt. Deze
is onder andere van belang voor een verfijning van de datering. De baksels worden opgesplitst in vijf
groepen. De categorie ‘wit of bijna wit baksel’ omvat baksels die in kleur variëren van helder wit tot
geelwit tot licht roze. De categorie ‘oranje baksel’ omvat oranje tot rode baksels. Zoals eerder al
vermeld, lopen de witte baksels geleidelijk over in oranje kleuren. De baksels die in kleur tussen de
twee categorieën invielen, werden ingedeeld in een derde categorie ‘tussen wit en oranje baksel’. De
vierde bakselcategorie ‘hard baksel’ omhelst ‘la céramique grise très quite’. Baksels die niet duidelijk
in een van deze vier categorieën thuis hoorden, werden gegroepeerd onder de noemer ‘onduidelijk
baksel’. In enkele gevallen werd het Maaslands aardewerk om praktische redenen niet verder in
bakselgroepen onderverdeeld. In dat geval kwam het aardewerk terecht in de categorie
‘ongedefinieerd’.
De situatie voor Maaslands aardewerk is echter nog complexer. Omdat er niet voldoende onderzoek
naar is verricht, is het voor dit aardewerktype nog steeds niet mogelijk af te lijnen welke producten
van welke productieplaats komen. Traditiegetrouw worden heel fijne, hardgebakken, zeer
dunwandige, wielgedraaide en inclusiearme (met hooguit een klein beetje kwarts) baksels aan de
Maasregio toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met het vormenspectrum dat gekend is uit
o.a. Andenne. Maar er bestaan ook een beetje tot veel ruwere baksels in min of meer hetzelfde
vormenspectrum die vaak ook onder deze groep worden ondergebracht. Niet omdat het bewezen is
dat ze uit dezelfde regio komen, maar omdat dit het beste in de buurt komt. Bij gebrek aan
voldoende onderzoek rond dit onderwerp en gebrek aan alternatief, is dit ook gebeurd voor het
aardewerk van het Fochplein. Vele Maaslands-aardewerk-achtige scherven werden aan het
Maaslands aardewerk toegeschreven, ook als de baksels wat grover of zandiger waren.
Soms zijn deze baksels zo zandig, dat het moeilijk wordt het te onderscheiden van het Pingsdorf-type
aardewerk. Dit is immers ook een witte, wielgedraaide bakselgroep gemagerd met zand. Het baksel
van Pingsdorf-type aardewerk is normaliter wel grover, maar het onderscheid is in praktijk niet altijd
duidelijk. Wederom duidt het woord type erop dat het niet enkel gaat om productie uit Pingsdorf
zelf, maar ook op vergelijkbare productie in die regio en de regio van Nederlands Zuid-Limburg. Het
94

In oudere publicaties wordt dit type aardewerk ook wel Andenneaardwerk genoemd, naar de eerst-bekende
productieplaats.
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Pers. comm. K. De Groote.
96
Want in het Deventer-systeem worden ook latere producten uit deze regio van na 1400 wm of rm genoemd.
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omvat zo het aardewerk dat ook wel “Rijnlands roodbeschilderd aardewerk” wordt genoemd naast
de productie die traditioneel wordt aangeduid met de term Brunssum-Schinveld (het best-gekende
productiecentrum in Nederlands-Zuid-Limburg, fig. 5.1). Het Pingsdorf-type aardewerk wordt
gedateerd voor 1225 en is “Irdenware”, dus aardewerk dat gebakken is op een temperatuur dat er
nog geen verglazing optreedt. Het wordt gedetermineerd op basis van vorm, baksel en beschildering,
hoewel dit laatste geen vereiste is. In sommige producties, onder andere in die van BrunssumSchinveld wordt het Pingsdorf-type aardewerk vanaf rond 1200 steeds harder gebakken, waardoor
het overgaat in S5-aardewerk, ook wel proto-steengoed genoemd.
Hoewel sommigen voor het Duitse steengoed enkel een onderscheid maken tussen proto-steengoed
en steengoed, wordt er in dit onderzoek vertrokken van de onderverdeling die ook het Deventersysteem maakt. Hierbij wordt het nog niet volledig versinterde steengoed als volgt opgedeeld in S5
(proto-steengoed) en S4 (bijna-steengoed)·. Wanneer de magering nog goed te herkennen is en het
baksel zacht genoeg om met een ijzeren voorwerp te bekrassen, wordt gesproken van protosteengoed. Bij bijna-steengoed is de magering al erg versmolten, maar wel nog zichtbaar. De scherf is
te hard om met ijzer te bekrassen. Is er sprake van een geheel versinterde gladde scherf, waarin geen
korrel meer zichtbaar is, dan is er sprake van echt steengoed.
Binnen het Duitse steengoed wordt volgens het Deventer-systeem vervolgens een onderscheid
gemaakt tussen S1 en S2. Letterlijk wordt S1 meestal gedefinieerd als steengoed zonder glazuur of
engobe en S2 als steengoed met glazuur en/of engobe. In concreto wordt het Siegburg steengoed tot
S1 gerekend (ook in de zeldzame gevallen dat er wel sprake is van glazuur) en wordt het andere
Duitse steengoed onder S2 geplaatst. Aangezien het voor de interpretatie van het aardewerk
belangrijker is de productie in Siegburg te onderscheiden van andere producties dan om er op te
focussen of een vorm nu wel of geen engobe heeft, wordt deze laatste onderverdeling ook in deze
studie gevolgd.
Over het algemeen zijn de volledig versinterde producten uit Siegburg te herkennen aan hun
opvallende witte tot lichtgrijze breuk, waarin soms kleine zwarte puntjes, ijzerconcreties, te
herkennen zijn 97. Voor veel andere Duitse steengoedproducten is het moeilijker de productieplaats
te bepalen. Sommige baksels worden karakteristiek geacht voor bepaalde productiecentra, zoals een
compacte, donkergrijze breuk met kleine zwarte puntjes voor de Raeren productie en een minder
compact baksel met een licht bruingrijze kleur, een donkerdere grijze kern en een
oppervlaktebehandeling met engobe voor producten uit Langerwehe. Ook de (meestal niet volledig
versinterde) baksels uit Brunssum-Schinveld en omgeving kunnen vaak wel onderscheiden worden.
De meeste baksels zijn echter moeilijk toe te kennen. Steengoed dat niet het Duitse Rijnland
afkomstig is werd onderverdeeld in een aantal groepen met S-nummers (tabel 5.1) waarbij dezelfde
categorieën werden gebruikt als in het Deventer-systeem.
Voor het grijze aardewerk met zijn grote (voorraad)vormen een grijs oppervlak met soms een iets
blauwige schijn en meestal een opvallende lichte breuk die soms iets gelaagd is, wordt de term
Elmpt-type aardewerk gebezigd. Dit is een synoniem voor de eveneens courante term blauwgrijs
aardewerk. Wederom wijst het gebruik van de toevoeging type erop dat het niet enkel gaat om de
productie in Elmpt-Brüggen zelf, maar ook om gelijkaardige productie uit de hele regio errond.
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Deze karakterisering van de productie te Siegburg wordt bevestigd door een ongepubliceerd macroscopisch
ceramiekonderzoek aangevuld met een slijpplaatjesonderzoek van een selectie van 150 baksels afkomstig van
vaatwerk gevonden in Siegburg: de Rue 2010. De slijpplaatjes van dit onderzoek worden bewaard in het
stedelijk museum van Siegburg: Stadtmuseum Siegburg.
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Voor de bakselonderverdeling tussen majolica en faience wordt de gangbare onderverdeling
gemaakt op basis van het gebruikte glazuur. Men spreekt van majolica wanneer een combinatie van
loodglazuur en tinglazuur wordt gebruikt, terwijl bij faience enkel tinglazuur wordt gebruikt. Op basis
van de decoratie kan vaak worden bepaald of het gaat om tinglazuuraardewerk uit de Lage Landen of
uit Spanje of Italië. 98
Bij porselein wordt een onderscheid gemaakt tussen Europees porselein, Japans porselein en Chinees
porselein, op basis van de vorm, het baksel, het glazuur en de decoratie.
5.1.2.4 Determinatie, datering en interpretatie
Wanneer men dit ceramiekverslag leest, moet men in het achterhoofd houden dat de determinatie,
datering en interpretatie geen feiten zijn, maar conclusies op basis van de nu beschikbare gegevens.
Voor de periodes die het Fochplein beslaat (van circa 1000 tot het heden), bestaan nog belangrijke
lacunes in de kennis. Sommige ceramieksoorten zijn simpelweg nog niet bestudeerd. Van anderen is
enkel de grote lijn beschikbaar, of is de beschikbare literatuur verouderd, of spreken verschillende
bronnen elkaar tegen.
De belangrijkste ceramiekgroepen voor het Fochplein waren:
- Maaslands aardewerk
- grijs aardewerk
- rood aardewerk
- wit aardewerk
- Pingsdorf-type aardewerk
- Elmpt-type aardewerk
- Duits steengoed en zijn voorlopers proto-steengoed en bijna-steengoed
- majolica, uit het mediterraan gebied of uit de Lage Landen
- faience
- porselein, uit China, Japan of Europa
- Engels steengoed
- industriële ceramiek, waaronder verschillende soorten
Sommige van deze ceramieksoorten hebben de productiecentra een kleine (lokale of regionale)
distributiecirkel. Van andere vindt men de producten in een veel groter gebied, dat verschillende
landen en soms zelfs werelddelen kan omvatten. De soorten met een grote distributiecirkel zijn
meestal goed gekend. Hiervan werd over het algemeen meer geproduceerd en men komt de
producten op zoveel plaatsen tegen, dat er vrij veel over gepubliceerd is. Dit is het geval voor Duits
en Engels steengoed, majolica, faience, porselein en industriële ceramiek. Deze zijn van groot belang
geweest voor de datering van assemblages van het Fochplein. Vanwege zijn grote aandeel binnen het
Leuvense vaatwerk en vanwege zijn lange looptijd, was vooral het Duits steengoed zeer belangrijk.
De andere speelden een minder grote rol. Het enige nadeel is dat deze ceramieksoorten allen pas vrij
laat ontstaan, met als eerste het ontstaan van het Duitse steengoed in de 13de eeuw.
Ook het Pingsdorf-type aardewerk en het Maaslands aardewerk kennen een grote distributiecirkel.
Deze vallen vroeger in de tijd en zouden daardoor de ideale aanvulling kunnen vormen op het latere
Duitse steengoed voor de vroegere middeleeuwse perioden. Maar bij deze twee wordt het beeld
vertroebeld door de verschillende productiecentra over een groot gebied en, zeker in het geval van
Maaslands aardewerk, de zeer beperkte studie die tot nu toe is gebeurd. Voor beide aardewerktypen
98
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en voor het proto- en bijna steengoed is het toekennen van datering en productiecentrum niet
eenvoudig en niet altijd mogelijk. Bovendien is de literatuur beperkt tot een dusdanig klein aantal
publicaties, dat het gevaar voor cirkelredeneringen ontstaat.
Voor Elmpt-type aardewerk, dat ook een redelijk grote distributiecirkel kent, is het probleem dan
weer dat de Elmpt-producten erg lang (enkele eeuwen) dezelfde karakteristieken blijven behouden,
waardoor ze als dateringscriterium erg weinig nut hebben.
Het grijze, rode en witte aardewerk, daarentegen, komt wel over een groot gebied en periode voor,
maar ieder individueel productiecentrum heeft maar een kleine distributiecirkel. Dit zorgt voor vele
lokale en regionale verschillen. Dateringen uit een ander gebied mogen daarom niet zomaar worden
overgenomen voor de Leuvense situatie. Zo moeten sommige karakteristieken van rood aardewerk
in Vlaanderen veel vroeger worden gedateerd dan in Nederland. Dit kan soms wel een eeuw of meer
verschillen 99. Ook zijn lang niet alle producties en hun producten gekend. Omdat het grijze, rode en
witte aardewerk van de streek van Leuven nog weinig bestudeerd werd, konden ze niet of amper
worden gebruikt als dateringscriteria. Dit is een van de redenen dat in paragraaf 5 wordt geprobeerd
een evolutie te schetsen van deze aardewerkcategorieën, gebruik makend van de dateringen van het
steengoed.
Over het algemeen kan men voor de volle en late middeleeuwen en de postmiddeleeuwse periode
van het Fochplein stellen dat hoe ouder de ceramiek is, hoe moeilijker het was om heel nauwkeurig
te dateren en te identificeren.
5.1.2.5 Tafonomie 100
Een pot doorloopt een hele cyclus, een heel leven, voor hij uiteindelijk in een archeologisch spoor
terecht komt. De pot komt allerlei fases en stappen tegen: productie, distributie, primair gebruik,
hergebruik, onderhoud, recyclage, afdanking, hergebruik na afdanking, etc. Als men zich bewust is
van al deze verschillende fases en de sporen die dit kan achterlaten, kan men soms stukjes van het
leven reconstrueren en antwoord geven op vragen als: Hoe werd de pot gemaakt? Waar was de pot
oorspronkelijk voor bedoeld? Werd de pot daar ook voor gebruikt of voor iets anders? Werd de pot
later nog voor iets anders gebruikt (secundair gebruik)? Werd de pot gerepareerd of aangepast? Zijn
er sporen te zien van kuisen of slijtage? Wat kan gezegd worden over de distributie? Waarom raakte
de pot uit buiten gebruik? Welke weg legde de pot af vanaf het buiten gebruik raken?
Deze laatste vraag is erg interessant in verband met de tafonomie. Vanaf het moment dat een pot
wordt afgedankt (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) kan er nog van alles met een pot gebeuren
voor deze 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. Daarom wordt bij de beschrijving van de ceramiekvondsten ook kort iets over de
tafonomie vermeld.
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
99
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pispot die in een beerput gevallen is, de voorraad 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
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 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 ‘rondslingerend afval’. 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.
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5.1.3 Datering van sporen en vondsten
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
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 vulling (en dus de 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 dateringen worden gegeven in
de derde kolom van tabel 5.5 tot en met 5.13. De breedte van de dateringsrange (bijvoorbeeld ‘11001300’, 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.
Het is in de meeste gevallen zeer moeilijk op basis van de datering van de vulling ook een datering
van de ingebruikname van een spoor te achterhalen. 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 helemaal niet
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meer te achterhalen is. Een datering van de ingebruikname van een spoor wordt daarom niet
gegeven in onderstaande tabellen.
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 de
zelfde tijd of iets later dan de jongste scherven in een assemblage. In het eerder aangehaalde
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 in de vierde kolom van de tabellen
5.5 tot en met 5.13.
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. Om
deze grote opgraving vlot te kunnen verwerken, werd de grens getrokken bij 10 fragmenten. Elk
spoor dat minder dan 10 scherven bevatte, werd dus geïnterpreteerd als niet dateerbaar en
verwezen naar de categorie ‘datering onbruikbaar’ 101. Er werd echter één uitzondering gemaakt:
wanneer individuele lagen minder dan 10 scherven bevatten, maar samen deel hadden uitgemaakt
van een grotere structuur, bijvoorbeeld een kuil, en dan samen meer dan 10 fragmenten bevatten,
kon soms alsnog een datering worden toegewezen. Dit kon enkel in het geval van een relatief snelle
opvulling.
Ondanks de problemen bij het dateren van een spoor, kan wel worden gesteld dat de looptijd van de
ceramiek in de meeste gevallen ongeveer gelijk zal lopen met de looptijd van andere vondsten 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. In het geval van het
Fochplein was dit vooral voor de studie van het bot relevant.
Om sporen en hun inhoud te kunnen vergelijken en te kunnen gebruiken in evolutieschetsen, werden
de dateerbare sporen onderverdeeld in 10 periodes (tabel 5.4). De afbakening van deze periodes is
organisch gegroeid uit de ceramiekdateringen. Die vertegenwoordigen daarom niet allemaal een
even lange periode. Als de datering erg ruim was (ofwel doordat het materiaal uit meerdere eeuwen
afkomstig was, ofwel doordat de ceramiek niet nauwer te dateren was), werden de sporen in de
laatste twee categorieën ondergebracht. Als er niet eens een onderscheid gemaakt kon worden
tussen middeleeuwen en de postmiddeleeuwse periode, was zowel voor de sporen als hun vondsten

101

Dit was het geval voor alle sporen waarin geen aardewerk werd aangetroffen en voor de sporen 67, 95, 145,
158, 225, 229, 368, 564, 566, 569, 571, 572, 575, 576, 578, 585, 597, 686, 767, 944, 946, 969, 974, 1001, 1010,
1058, 1077, 1078, 1089, 1108, 1111, 1116, 1131, 1184, 1187, 1196, 1202, 1217, 1231, 1243, 1252, 1270, 1272,
1344, 1349, 1355, 1368, 1372, 1391, 1393, 1398, 1394=1401, 1399, 1400, 1418, 1420, 1424, 1428, 1456 laag 2,
1469, 1470, 1479, 1501, 1518, 1522, 1526, 1532, 1534, 1544, 1546, 1549, 1550, 1554 t/m 1557, 1561, 1565,
1566, 1567, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1583, 1586, 1591, 1593, 1601, 1604, 1606, 1607, 1614, 1615, 1622,
1630, 1637, 1647, 1663, 1665, 1667, 1685, 1686, 1688, 1706, 1708 en 1709.
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een evolutieschets niet mogelijk en belandde het spoor alsnog in de categorie ‘datering
onbruikbaar’ 102.
Dateringsperioden
1000-1200 n. Chr.
rond 1200 n. Chr.
1200-1400 n. Chr.
1400-1600 n. Chr.
rond 1600 n. Chr.
1600-1700 n. Chr.
1700-1850 n. Chr.
de
ste
Einde 19 - begin 20 eeuw n. Chr. (de brand van Leuven in mei 1914 heeft deze contexten afgesloten)
Middeleeuwen (in praktijk 1000-1500 n. Chr.)
Postmiddeleeuwse periode (1500-1800)

Tabel 5.4: De gehanteerde dateringsperiode voor het Fochplein.

De dateringen van de dateerbare vondsten volgt in onderstaande tabellen waarbij iedere tabel één
van de periodes weergeeft (tabel 5.5 tot en met 5.13).
De eerste kolom geeft het spoornummer en de laatste de datering van het spoor. De tweede kolom
met de titel ‘context’ bevat korte opmerkingen over de context waarvan het spoor deel uit maakte.
In sommige gevallen horen verschillende spoornummers bij één context en vertegenwoordigen
bijvoorbeeld verschillende lagen.
Periode 1000-1200
Spoor
Context
S 813
Vulling insteek
waterput S 824
S 1365
Vulling van kuil S
1731
S 141
141 is de vulling van
kuil S 142
S 1128
Laag
S 1366
Vulling van laag van
kuil S 1383
S 1367
Vulling van een kuil
S 1384
S 1612
Vulling van kuil S
1613
S 1319, S
Lagen in kuil S 1320
1389, S 1390
S 1687
Vulling van kuil S
1761
S 1516
Laag op achtererf

Datering ceramiek = vondsten in de vulling
1075-1175

Datering eindfase opvulling
1075-1175 of iets later

1000-1200
1000-1200
1000-1200
1000-1200
1000-1200
1000-1200
Van voor het jaar 1000 (karolingisch fragment)
tot 1225, waarschijnlijk voor 1200,
de
12 eeuw of iets ruimer
de

de

1000-1300, 11 of 12 eeuw meest
waarschijnlijk

Tabel 5.5: De sporen uit de periode 1000-1200.
Periode rond 1200
Spoor

Context

S 1442

Vulling van S 1443

102

de

Waarschijnlijk 12 eeuw,
uiterlijk 1225
de
12 eeuw of iets ruimer
de

de

1000-1300, 11 of 12 eeuw
meest waarschijnlijk

Datering
ceramiek =
vondsten in de
vulling
1100-1250

Datering
eindfase
opvulling

Dit was het geval voor de sporen 69, 70, 160, 160-161-163-187-189-191, 231, 549, 563, 570, 606, 687, 696,
840, 1066, 1227, 1229, 1306, 1307, 1359, 1373, 1438, 1477, 1481, 1485, 1569 en 1584.
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S 1675 oudste laag

de

Lagen in kuil S 1740

S 1670 middelste laag
S 1672 jongste laag
S 1456
S 591, S 595, S 1144, S 1145, S 1146, S 1147, S
1148, S 1149, S 1150, S 1151, S 1152, S 1153, S
1154, S 1155, S 1156, S 1157, S 1158, S 1159, S
1160, S 1161, S 1162, S 1165, S 1166, S 1167, S
1168, S 1169, S 1170, S 1171, S 1173, S 1179, S
1180, S 1181, S 1182, S 1183, S 1369
S 1568 oudere kuil
S 1564 oudste laag oudere kuil
S 1563

Vulling binnen S 1715 in kuil S 1746
(ook lagen S 1716, S 1715 en S 1713
behoren tot die kuil)
Vulling van de kuilen S 1748, S 1749,
S 1750 en S 1751

Twee kuilen door elkaar. Spoor S
1567 = 1568 is de vulling van de
oudere kuil S 1758. De andere
sporen (van oud naar jong S 1564,
1563, 1562 en S 1353) zijn lagen in
jongere kuil S 1759.

S 1562
S 1353 jongste laag jongere kuil
S 1397 oudste laag
S 1317 jongste laag
S 1590

de

de

2 helft 12
eeuw of iets
ruimer

Lagen van kuil S 1318
(ook lagen S 1317, S 1395 en S 1396
behoren tot die kuil)
Vulling van kuil S 1589

S 1668 oudste laag
S 1666 middelste laag
S 1611 jongste laag

Vulling van insteek S 1755 van
waterput S 824

S 827
S 1472

Lagen in waterput S 824
Vulling van kuil spoor S 1473

de

2 helft 12
eeuw of
de
begin 13
eeuw

1000-1400
1000-1400
1075-1300

1075-1300

1100-1300

1100-1300

de

de

13 eeuw
mogelijk
ruimer
1000-1300
de
de
11 -13
eeuw
Bijna alles
1250-1350
1000-1400
1000-1300

13 eeuw
mogelijk
ruimer
1000-1300
de
de
11 -13
eeuw
ste
de
1 helft 14
eeuw

1000-1300

13 eeuw of
vroeger
de
13 eeuw

1150-1300
de

de

eind 11
eeuw tot circa
1300. Gehele
looptijd
1100-1300
1150-1300

de

13 eeuw
1225-1300

Tabel 5.6: De sporen uit de periode rond 1200.
Periode 1200-1400
Spoor
S 1403 en S 1472
S 1474
S 711
S 1308
S 1041
S 651, S 613, S 655,
S 817 en S 863
S 924 occupatielaag
S 925
S 926 of S 930 laag 7
S 927

Context
S 1403 = laag op achtererf
S 1472 = vulling van kuil S 1473 jonger dan laag S
1403
Vulling van kuil S 1475 op achtererf doorheen S 1472
Vulling van kuil S 712
Vulling van uitbraakspoor S 1760 van waterput S
1280
Vulling kuil S 1042, mogelijk keldertje
Vulling van beerput S 656
Lagen in profiel 2, tussen ‘oudste muur’ S 943 en
keldermuur S259
Stratigrafisch jonger dan ‘oudste muur’. Sporen in
volgorde van oud naar jong: S 923, S 924, S 925, S
926= S 930, S 927, S 928 en S 929
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Datering ceramiek =
vondsten in de
vulling
1000-1300

1225-1300

1150-1300
de
13 eeuw of iets
ruimer
de
de
13 en 14 eeuw

1150-1300
de
13 eeuw of iets
ruimer
de
14 eeuw

de

Datering eindfase
opvulling

de

14 eeuw
de
Midden 14 eeuw

14 eeuw
de
Midden 14 eeuw

1325-1425

1375-1425,
misschien een klein
beetje later
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S 929

Tabel 5.7: De sporen uit de periode 1200-1400.

Periode 1400-1600
Spoor
S 1297
S 1139 oudste laag
S 1124 middelste laag
S 1093 jongste laag
S 1254 en S 1264,
S 1265 en 1266
S 1212 (spoor S 1345, S
1346, S 1347 en S 1348)
horen erbij
S 1096
S 1710
S 598

Context
Vulling van kuil S 1780 onder vloer S
1296.
Lagen van vulling van beerkuil S
1094

Lagen in vulling van beerput sporen
S 1233, S 1235, S 1237 en S 1293.
Vulling beerput met spoornummers
S 1204, S 1206, S 1208 en S 1210
Vulling van kuil S 1763
Laag onder keldervloer, wordt
doorsneden door kuil S 1764
Vulling van kuil S 599

Datering ceramiek =
vondsten in de vulling
1350-1500

Datering eindfase
opvulling
de
15 eeuw

de

de

Midden 15 eeuw

Midden 15 eeuw

1475-1575,
waarschijnlijk 1500-1550
de
de
15 - begin 16 eeuw

1475-1575,
waarschijnlijk 1500-1550
de
de
15 - begin 16 eeuw

de

Eind 15 -begin 16
eeuw

de

de

Begin 16 eeuw

ste

de

1 helft 16 eeuw
ste
de
1 helft 16 eeuw

ste

de

1 helft 16 eeuw of
een klein beetje ruimer
de
Midden 16 eeuw

1 helft 16 eeuw
ste
de
1 helft 16 eeuw

S 1003

Vulling van beerput S 1458, S 1460
en S 1463.
Laag onder bakstenen keldervloer

1 helft 16 eeuw of
een klein beetje ruimer
de
1375 tot midden 16
eeuw
1400-1600

S 1669

Laag onder keldervloer

1400-1600

S 163
S 965

Vulling in kuil S 1762
Laag onder het vloerniveau
doorsneden door kuil S 1689
Vulling van kuil S 1076
Lagen in kelder met
kadasternummer 822 onder
bakstenen vloer

16 eeuw
de
16 eeuw

S 1462

S 1075
S 1623 en S 1624

de

de

16 eeuw
de
16 eeuw

ste

de

ste

de

de

de

16 eeuw
de
de
2 helft 16 eeuw (of
de
begin 17 eeuw)

Tabel 5.8: De sporen uit de periode 1400-1600.

Periode middeleeuwen
Spoor
context
S 144 en
onder S 144
S 1595
S 154
S 702
S 1062
S 1300
S 1524
S 1530
S 1610
S 1560 oudste
laag
S 1559 jongste

Laag op achtererf

Vulling van kuil S 155
Vulling van kuil S 703
Vulling kuil S 1063 onder muur
943.
Laag op achtererf
Vulling van kuil S 1525, ouder
dan kuil S 1354 (vulling S
1353).
Vulling van kuil S 1531, ouder
dan S 1354 (vulling S 1353).
Vulling van kuil S 1733
Vulling van S 1765

Datering ceramiek = vondsten in de
vulling
1000-1400
1000-1400 of nauwer
de
900-1400 of tot 17 eeuw?
1100-1400
1000-1400
1100-1500
1000-1400
1000-1400
1000-1400
1000-1300

Vulling van S 1765
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de

16 eeuw (of begin 17
eeuw)
de
de
2 helft 16 eeuw (of
de
begin 17 eeuw)
de
16 eeuw
de
16 eeuw

Datering eindfase opvulling

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

laag
S 1671

Vulling van kuil S 1745 op
achtererf
Vulling van kuil S 1744

S 1673
S 1596

1000-1400

1150-1400

1000-1400 Maar met een paar
recente fragmenten.
1000-1400

1150-1400

Eindfase 13 of 14 eeuw

Vulling van kuil S 1299

1000-1400 In ieder geval scherven uit
de
de
13/14 en 12 eeuw en voor 1200
1200-1600

Laag in kuil S 1439

1000-1500

Vulling van kuil S 1597 op
achtererf
Laag in profiel 5

S 1127
S 1298 onder S
598 laag 1
S 1438

de

de

13 of 14 eeuw
de

de

16 -eeuwse einddatum lijkt
vermengd met ouder materiaal
1300-1500

Tabel 5.9: De sporen uit de periode middeleeuwen.

Periode rond 1600
Spoor
Context

Datering ceramiek = vondsten in de
vulling
de

S 565

Vulling van afvalkuil S 575

Laatste kwart 16 eeuw

S 69 en S
70
S 1704
S 1705
S 1674

Lagen onder spaarboog

Rond 1600

Puinlaag in beerput S 1617 en S 1619
de
Laag onder 19 -eeuwse beerput spoor S 1706
Vulling van kuil S 1765

S 1700
oudste
laag
S 1707

Lagen in kuil S 1764 met lagen van oud naar jong S
1700, S 1703, S 1699, S 1707, S 1698, S 1697, S
1696, S 1702 en S 1676.

Rond 1600
Rond 1600
de
de
2 helft 16 eeuw en begin/eerste
de
helft 17 eeuw, met een beetje aan
oudere opspit
de
de
Eind 16 - begin 17 eeuw
de

Eind 16 eeuw
de

2 helft 16 eeuw

S 1702

16 eeuw

S 1676
jongste
laag
S 1697 en
S 1702
S 1678

2 helft 16 eeuw

S 1691

de

de

de

de

de

de

2 helft 16 tot begin 17 eeuw
de

de

Laag onder keldervloer

eind 16 -begin 17 eeuw

Vullingen in kuilen kuilencluster met muurtje S 1696
erdoor. Van oud naar jong: S 1692, S 1691, S 1695, S
1690, S 1694, S 1068 en S 989.

16 eeuw

de
de

16 eeuw
de

de

S 1690 en
S 1691
S 1690

16 tot 17 eeuw

S 1694

1550-1650

de

16 eeuw tot rond 1600

Datering
eindfase
opvulling
laatste kwart
de
16 eeuw
rond 1600
rond 1600
rond 1600
Eerste helft
de
17 eeuw
de

Begin 17
eeuw

Begin
de
17 eeuw
de
Begin 17
eeuw
de
Begin 17
eeuw
de
Begin 17
eeuw

de

S 1697

S 1692

de

de

Begin 17
eeuw
de
Begin 17
eeuw
de
Begin 17
eeuw
de
Begin 17
eeuw
de
Begin 17
eeuw
de
Begin 17
eeuw
de
Begin 17
eeuw

Tabel 5.10: De sporen uit de periode rond 1600.
Geen enkele context bleek in de periode 1600-1700 te vallen. Dit is opmerkelijk. Men moet echter in
het achterhoofd houden dat een aantal sporen in de periodegroep rond 1600 ook nog begin 17de129
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eeuws is en dat een aantal sporen dat ook 17de-eeuws materiaal bevat, in de groep
postmiddeleeuwse periode terecht is gekomen. De rest van de eeuw lijkt evenwel te ontbreken, in
ieder geval wat de ceramiek betreft.
Periode 1700-1850
Spoor

Context

S 1382

Puinlaag in waterbekken

S 1052 onderste
vulling
S 973 bovenste
vulling
S 833 en S 834

Vulling van beerput S 499, S 1766, S
1767 en S 1768

Rond 1750

Datering eindfase
opvulling
Rond het midden van de
de
18 eeuw
Rond 1750

Vulling van kuil S 836

Rond 1830

Rond 1830

Tabel 5.11: De sporen uit de periode 1700-1850.

Postmiddeleeuwse periode
Spoor Context
S 179
S
1628
S 227

Puinlaag in kelder
Vulling van kuil S 1629 onder
bakstenen keldervloer
Puinlaag tussen kelders

S 570
S
1662
S
1711
S 60

Vulling kuil S 580 op achtererf.
Puinlaag onder spaarboog scheve
kelder
Laag onder keldervloer

S 61
S 62

Datering ceramiek = vondsten
in de vulling
de
Eerste helft 18 eeuw

Puinlaag in postmiddeleeuwse
kelder
Puinlaag in postmiddeleeuwse
kelder
Puinlaag in postmiddeleeuwse
kelder

Datering ceramiek = vondsten in de
vulling
Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws

Datering eindfase opvulling

Vermengd materiaal 1500 tot rond
1900
Postmiddeleeuws
de
de
17 of 18 eeuw. Een scherf zeker
de
begin 17 eeuw
de
de
16 -17 eeuw met twee oudere
Andenne fragmenten
ste
Eind 19de – begin 20 eeuw en
postmiddeleeuws materiaal
ste
Eind 19de – begin 20 eeuw en
postmiddeleeuws materiaal
ste
Eind 19de – begin 20 eeuw en
postmiddeleeuws materiaal

Rond 1900

Postmiddeleeuws
Postmiddeleeuws

Postmiddeleeuws
de
de
17 of 18 eeuw. Een scherf zeker
de
begin 17 eeuw
de
de
16 -17 eeuw met twee oudere
Andenne fragmenten
ste
Begin 20 eeuw
ste

eeuw

ste

eeuw

Begin 20
Begin 20

Tabel 5.12: De sporen uit de postmiddeleeuwse periode.

de

ste

Periode eind 19 - begin 20 eeuw
Spoor Context
S 22
Puinlaag op vloer S 23
de
S 58
Puinlaag in 19 -eeuwse kelder
de
S 64
Puinlaag in 19 -eeuwse kelder
de
S 66
Puinlaag in 19 -eeuwse kelder
de
S 91
Puinlaag in 19 -eeuwse kelder
de
S 92
Puinlaag in 19 -eeuwse kelder
S 568 Vulling van rioleringssleuf 579
S 685

de

Puinlaag in 19 -eeuwse kelder

Datering ceramiek = vondsten in de vulling
de
ste
Eind 19 – begin 20 eeuw
de
ste
Eind 19 – begin 20 eeuw
de
ste
Eind 19 – begin 20 eeuw
de
ste
Eind 19 – begin 20 eeuw
de
ste
Eind 19 – begin 20 eeuw
de
ste
Eind 19 – begin 20 eeuw
de
ste
Eind 19 – begin 20 eeuw
de

ste

Eind 19 – begin 20

eeuw

Datering eindfase opvulling
ste
Begin 20 eeuw
ste
Begin 20 eeuw
ste
Begin 20 eeuw
ste
Begin 20 eeuw
ste
Begin 20 eeuw
ste
Begin 20 eeuw
ste
Begin 20 eeuw
ste

de

Tabel 5.13: De sporen uit de periode eind 19 -begin 20

Begin 20

ste

eeuw.

eeuw

5.1.4 Belangrijke ceramiekvondsten
In dit deel worden de belangrijkste ceramiekvondsten van het Fochplein besproken. Ze worden in
chronologische volgorde behandeld, onderverdeeld in de in 5.1.3 uiteengezette perioden. Sommige
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vondsten komen uit een niet gedateerd spoor, maar zijn toch van belang. Zij worden aan het einde
van deze paragraaf besproken. Soms zijn slechts enkele voorwerpen het bespreken waard, in andere
gevallen is een analyse van de gehele context op zijn plaats. Het spoornummer wordt gegeven en
indien van toepassing ook de contextomschrijving, de datering (voor meer uitleg, zie 5.1.3), de
tafonomie (voor meer uitleg en definitie van de gebruikte termen, zie de paragraaf ‘methodologie’),
de beschrijving van de vondsten en de interpretatie ervan. In sommige gevallen is voor de
duidelijkheid de profieltekening van het betreffende spoor toegevoegd en wordt de stratigrafie kort
uiteengezet. Wanneer relevant, worden bij de sporen ook lijstjes weergegeven met de Deventertypes en hun aantallen. De contexten waarvoor dit mogelijk was, zijn opgenomen in een aantal
tabellen dat een overzicht geeft van de bakselverhoudingen en aantallen. Deze tabellen zijn terug te
vinden in bijlage 6. De tellingen per bakselgroep worden weergegeven in het aantal scherven, het
MAE (Maximaal Aantal Exemplaren) en een weergave van het MAE in percentages.
Zoals reeds uiteengezet in de paragraaf ‘methodologie’ zijn de resultaten van het ceramiekonderzoek
geen feiten maar interpretaties op basis van de nu voor handen zijnde kennis. Over het algemeen
wordt determinatie, datering en interpretatie moeilijker naarmate men verder teruggaat in de tijd.
De uiteenzetting in deze paragraaf is voornamelijk beschrijvend.
5.1.4.1 Periode 1000-1200
Spoornummer: S 813
Contextomschrijving: Vulling van insteek van waterput S 824. Aan de andere kant van een recentere
keldermuur (S 197) loopt het spoor door en heeft daar spoornummer 160. Van dit laatste spoor
werden 403 fragmenten in gezameld, maar dit materiaal dusdanig met recenter materiaal vermengd
geraakt, dat het geen zin meer heeft het te bestuderen. Daarom wordt enkel het materiaal uit S 813
behandeld.
Datering: 1075-1175
Tafonomie: De aangetroffen ceramiek (fig. 5.2) betreft waarschijnlijk rondslingerend, secundair afval.
Het meeste materiaal was fragmentair. Enkele potten waren echter veel completer. Zij zijn
waarschijnlijk vrij snel geïntegreerd in het pakket. Het kan zijn dat de incompleetheid van de vormen
mede beïnvloed is doordat enkel de vondsten uit het deel van S 813 konden worden
geïnventariseerd, maar gezien het karakter van de vondsten zal die invloed slechts beperkt zijn
geweest. Gezien het hier secundair afval betreft, moet worden uitgaan van een vrij lange looptijd van
het materiaal eerder dan een momentopname.
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Fig. 5.2: De ceramiek van S 813.
Beschrijving: Deze context is op het vlak van de ceramiek erg belangrijk voor de opgraving. Het is het
oudste dateerbare spoor van het hele Fochplein. Bovendien gaat het hier om een vrij groot aantal
ceramiekfragmenten: 288 van maximaal 174 individuen. Het betreft bijna alleen maar losse scherven
van verschillende individuen. Van drie individuen (inv. nr. 2010-303-0769-14, 2010-303-0769-15 en
2010-303-0769-16) werden echter tientallen scherven gevonden. Deze waren (bijna) archeologisch
compleet (cat. nr. 5, 7 en 9). De context geeft een interessant beeld van het vormenspectrum in deze
vroege periode (tabel 5.14). Doordat de scherven afkomstig zijn van zo veel verschillende individuen
geeft de context bovendien een mooie doorsnede van de baksels die op dat moment in gebruik zijn.
De datering van dergelijk oude sporen is niet zo eenvoudig, voornamelijk doordat er in deze periode
nog geen steengoed of proto/bijna-steengoed is. Hierdoor wordt het Maaslands aardewerk het
belangrijkste middel voor datering. Dit gebeurt aan de hand van de publicatie van Borremans en
Warginaire op basis van het baksel, de decoratie en glazuur, de vormen en de randen 103.
Er werden 273 fragmenten Maaslands aardewerk gevonden. Daarnaast werden nog 1 fragment
Pingsdorf-type aardewerk en 2 fragmenten grijs aangetroffen. Van het Maaslands aardewerk zijn 235
scherven in een wit of bijna wit baksel. Hiervan zijn 24 fragmenten heel licht oranje of roze gekleurd
en 8 fragmenten zijn in een heel hard baksel, maar er werden geen fragmenten aangetroffen in een
oranje baksel (bijlage tabel 6.2).

103

Borremans & Warginaire 1966.
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Het percentage Maaslands aardewerk in verhouding met de rest is uitzonderlijk groot (99 percent)
ook als men er rekening mee houdt dat de lichtgekleurde scherven door hun grotere zichtbaarheid
tegen de donkere bodem beter werden ingezameld dan het grijs aardewerk (en evt. Elmpt-type
aardewerk). Mogelijk is het witte Andennebaksel iets oververtegenwoordigd, omdat de vrij complete
potten met tientallen fragmenten het beeld iets verschuiven. Maar telt men het aantal individuen in
plaats van het aantal fragmenten, dan nog overheerst het Andenne-aardewerk sterk (bijlage tabel
6.2).
Binnen het Maaslands aardewerk waren 13 individuen potten en één kom (fig. 5.6). Voor de rest van
de scherven kon de vorm niet worden vastgesteld. Omdat van zo weinig individuen de vorm kon
worden vastgesteld, kan over de functieverhouding niet veel worden gezegd. 11 randen waren
manchetranden. Dit wijst op een datering in de 2de helft van de 12de eeuw 104. Eén rand houdt het
midden tussen een blokrand en een sikkelrand. Sikkelranden zijn nog wat vroeger dan
manchetranden en dateren uit de 10de, 11de of begin 12de eeuw 105. Verder waren er nog een blokrand
en een onverdikte komrand.
Onder de potten bevonden zich drie kleine potten, waarvan 1 zonder (cat. nr. 2) en 2 met horizontale
ribbels (2010-303-0769 en 2010-303-0769-12). Onder de 10 grote potten bevonden zich twee van
het Deventer-type wm-pot-2 (waarvan er 1 in ieder geval een tuit had) en één pot wm-pot-4. In twee
andere gevallen kon het precieze type niet worden herkend, de resterende 5 waren van een type dat
niet gekend in binnen het Deventer-systeem.
De pot van het type wm-pot-4 heeft een wit Andennebaksel en is archeologisch compleet (cat. nr. 7).
De vorm is vrij bol en gedrongen met een iets ondersneden sikkelrand met een lichte dekselgeul en
heeft een lesvormige bodem zonder standlobben. De pot heeft geen glazuur of decoratie. De meest
waarschijnlijk datering is eind 11de eeuw tot 1175 106. Rand 2010-303-0769-05 (cat. nr. 11) is
gelijkaardig maar is spaarzaam bedekt met loodglazuur.
Rand 2010-303-0769-11 (cat. nr. 6) is waarschijnlijk van een pot en houdt het midden tussen een
blokrand en een sikkelrand. Pot 2010-303-0769-14 (cat. nr. 5) is een erg bolle tuitpot met
manchetrand en vrij lange lintoren, roodbruine stippen in het glazuur en een lensvormige bodem
zonder standlobben. Dergelijke potten zijn eerder vroeg en deze dateert waarschijnlijk van vóór
1200 107.
2010-303-0769-13 is de tuit van een geglazuurde pot (fig. 5.3). De tuit lijkt vroeg van vorm, met een
naar binnen gebogen randje. Aan de tuit, die wit van kleur is, zit ook rode, meer ijzerhoudende klei
die lijkt te zijn gebruikt om de tuit vast te zetten aan de pot. De combinatie van rode met witte klei
lijkt te wijzen in de richting van een grote pot met 3 lintoren en barbotinedecor zoals Borremans &
Warginaire 108 beschrijven voor periode I.

104

Verhoeven 1998: 68.
Verhoeven 1998: 68.
106
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
107
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
108
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
105
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Fig. 5.3: Tuit in Maaslands aardewerk met een combinatie van rode en witte klei (Inv. nr. 2010-303769-13).
De rand van kom 2010-303-0769-03 lijkt van een eerder vroeg type, waarschijnlijk periode I of IIa van
Borremans 109. De rand (cat. nr. 3) staat iets naar buiten en maakt een knik met de wand, die
ongeveer verticaal loopt. De rand is onverdikt en loopt wat puntig uit. Vlak onder de rand is
loodglazuur aangebracht, dat eerder vroeg lijkt en nog niet erg helder is.
Wat betreft de decoratie is vooral de vrij grote hoeveelheid radstempelversiering opvallend. Het gaat
om ongeveer 14 fragmenten (fig. 5.5). Hiervan hebben 12 stuks banden met wafelmotief (dit is een
ruitachtige vorm) in diagonale formatie. De rest van de fragmenten toont een patroon van
rechthoekjes. Drie van de gedecoreerde stukjes zijn waarschijnlijk van hetzelfde individu en hebben
een bruin glazuur met wat donkere stipjes. Een fragment heeft een decoratie van gestempelde
concentrische cirkels (fig. 5.4).

109

Borremans & Warginaire 1966: 86-91.

134

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

Fig. 5.4: Fragment in Maaslands aardewerk met decoratie van gestempelde concentrische cirkels.

Fig. 5.5: Veertien fragmenten Maaslands aardewerk met radstempelversiering.
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Vier fragmenten grijs aardewerk en 7 fragmenten Maaslands aardewerk vertoonden roetsporen en
werden naar alle waarschijnlijkheid gebruikt als kookpot.
Verder is het nog vermeldenswaardig dat één bodem een slordig aangebrachte kleistrip had op de
overgang tussen bodem en wand en in twee gevallen een of meer vingerindrukken op een scherf
werden aangetroffen.
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Fig. 5.6: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek in S 813.

Vorm
Aantal
Vorm
Aantal

Niet gekend
158
wm-pot-4
1

S 813
Datering: 1075-1175
g-pot1
wm-bek1

wm-kom-?
1
wm-pot-2
2

wm-pot-?
2
wm-pot6

Tabel 5.14: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 813.
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Spoornummer: S 141
Contextomschrijving: Vulling van kuil S 142
Datering: 1000-1200
Tafonomie: Het gaat om secundair afval, mogelijk rondslingerend afval. Er is een middellange tot een
lange tijdspanne tussen het afdanken en de definitieve depositie van de ceramiek. Er is dus sprake
van een grote fragmentatiegraad. De individuen worden vertegenwoordigd door 1, hooguit 2
scherven.
Beschrijving: In deze context werden 11 fragmenten aardewerk aangetroffen van maximaal 10
individuen (bijlage tabel 6.3). Het gaat om 5 fragmenten grijs aardewerk, waaronder minstens 1
fragment van een grijze pot die handgevormd lijkt, 4 fragmenten Maaslands aardewerk en 2
fragmenten van 1 individu Pingsdorf-type aardewerk met beschildering. De datering kon niet heel
nauwkeurig worden vastgesteld, maar de aanwezigheid van een manchetrand bij het Maaslands
aardewerk doet toch in ieder geval 12de-eeuws materiaal vermoeden en de rest van de ceramiek past
in dit beeld 110.
Door de grote fragmentatiegraad kan van slechts 3 exemplaren (30%) de vorm worden
geïdentificeerd. Dit maakt een analyse van voorkomende vormen en functie moeilijk. Er waren in
ieder geval een grijze, handgevormde pot, een kan en een pot. Dit wijst in de richting van
huishoudafval, maar meer conclusies kunnen niet worden getrokken.
Spoornummers: S 1366 en S 1392
Contextomschrijving: kuil S 1383 op achtererf (fig. 5.7)
Datering: 1000-1200

Fig. 5.7: De profieltekening van kuil S 1383 met twee lagen: S 1366 en S 1392.
Tafonomie: Van ieder individu is er maar één scherf. Het gaat hier bijgevolg om secundair materiaal,
mogelijk rondslingerend materiaal. Er is een donkere vulling te herkennen, die rijk is aan organisch
materiaal.
Beschrijving: Er werden 38 fragmenten aardewerk van 38 individuen gevonden. Het betrof twee
fragmenten grijs aardewerk, waarvan één beroet en waarschijnlijk gebruikt als kookpot en twee
110

Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
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fragmenten Pingsdorf-type aardewerk. De rest (34 stuks) bestond uit Maaslands aardewerk. Er
konden 7 stukken worden herken als delen van potten (o.a. cat. nr. 23 en 24). Hiervan waren er 6
met sporen van roet, die waarschijnlijk boven het vuur gebruikt (fig. 5.9, tabel 5.15). Ook werd een
deel van een rammelaar (type wm-ram-1) in Maaslands aardewerk (fig. 5.8) aangetroffen (cat. nr.
25).

Fig. 5.8: Deel van een rammelaar in Maaslands aardewerk in S 1366 en S 1392.
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Fig. 5.9: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1366.

S 1366
Datering: 1000-1200
Vorm

Niet gekend

wm-pot-?

wm-ram-?

Aantal

30

7

1

Tabel 5.15: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1366.
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Spoornummers: S 1319, S 1389 en S 1390
Contextomschrijving: Lagen in een rechthoekige, goed afgelijnde kuil S 1320 op achtererf met een
donkere vulling (fig. 5.10).
Datering: Vóór 1225, einddatering waarschijnlijk in de 12de eeuw.

Fig. 5.10: Profieltekening van kuil S 1320 met S 1319, S 1389 en S 1390.
Tafonomie: In de opvulling van de kuil zijn verschillende vrij dikke pakketten donkere vulling te
onderscheiden. De wanden van de kuil zijn vrij scherp afgelijnd en zijn zeer verticaal. Langzame
inspoeling van losliggend afval in de omgeving is dus onwaarschijnlijk. Het gaat eerder om het
intentioneel volgooien met minstens drie ladingen afval of grond die afval bevat. Het betreft dus
secundair afval en intentionele dump. De ceramiekvondsten bevestigen dit beeld, met enkel losse
scherven en geen meerdere fragmenten van hetzelfde individu. Deze tafonomie houdt in dat de
vulling gemakkelijk ouder kan zijn dan de kuil en ook materiaal van een lange looptijd kan bevatten.
In dit geval dateert dus de recentste ceramiek de kuil, die waarschijnlijk ergens in de 12de eeuw werd
opgevuld.
Beschrijving: In de vulling van de kuil werden tijdens de opgraving drie verschillende lagen
onderscheiden, die apart werden ingezameld. Stratigrafisch is S 1390 het oudste met daarboven S
1389 en bovenaan S 1319. In S 1390 (tabel 5.16) werden 8 fragmenten ceramiek aangetroffen.
Hieronder bevonden zich 2 fragmenten grijs aardewerk, beiden met roetaanslag aan de buitenzijde,
waaronder één rand (cat. nr. 32). Daarnaast werden er ook 5 wandfragmenten aangetroffen in
Maaslands aardewerk. Een interessante vondst uit dit spoor is een randfragment van een
reliëfbandamfoor met radstempel (fig. 5.11, cat. nr. 33). Dit fragment is ouder dan de meeste andere
scherven uit dit spoor en stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de 10de eeuw 111. Dit type van
aardewerk is in de eerste plaats een transportcontainer en werd als dusdanig o.a. aangetroffen in
handelsnederzettingen en emporia, zoals Dorestad en Haithabu. Dergelijke amforen worden
normaliter niet leeg vervoerd, maar als recipiënt voor de handelswaar, en wijzen dus op
handelsactiviteit (in een andere sector dan aardewerk). Reliëfbandamforen werden vervaardigd in
111

Vandervelde e.a. 2007: 50-51.
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het Vorgebirge, de streek in het Duitse Rijnland waar ook het Duitse Pingsdorf-type aardewerk werd
vervaardigd en later ook het Duitse steengoed112. De containers kunnen echter ook hergebruikt zijn,
waardoor niet kan worden bepaald waar de handelswaar van afkomstig is geweest.

Fig. 5.11: Randfragment van een reliëfbandamfoor uit S 1390.
In S 1389 (tabel 5.16) werden 16 ceramiekfragmenten aangetroffen die dateren uit de 12de tot 13de
eeuw. In de bovenste laag 1319 werden 54 scherven aangetroffen met een datering tussen 1075 en
1225, die waarschijnlijk vóór 1200 ligt. Er was één wandscherf Pingsdorf-type aardewerk en 11
fragmenten grijs aardewerk waarvan 5 fragmenten handgevormd leken. De 42 overige fragmenten
zijn Maaslands aardewerk. Van 25 daarvan werd de bakselkleur genoteerd. Het betrof slechts 2
oranje fragmenten. De rest was in een wit baksel. Elmpt-type aardwerk, proto-/bijna steengoed en
rood aardewerk werden niet aangetroffen. Er werd 1 stukje geglazuurd steengoed van latere datum

112

Verhoeven 1998: 176.
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aangetroffen, maar dat is waarschijnlijk later in de context terecht gekomen, mogelijk doordat de kuil
wordt doorsneden door een keldermuur uit het einde van de 16de eeuw.
Het is opvallend dat het Maaslands aardewerk bijna alleen uit witte baksels bestaat (bijlage tabel
6.7), wat een vroeg kenmerk is (periode I of II van Borremans, dus vóór 1225) 113. De twee oranje
fragmenten zijn waarschijnlijk van het zelfde stuk, bovendien hebben ze veel ijzerspikkels. Normaal
wordt een oranje baksel gezien als een kenmerk dat pas later in de ontwikkeling van het Maaslands
aardewerk ontstaat, maar de ijzerspikkels maken een vroege datering toch aannemelijker. De
glazuurkleuren zijn over het algemeen niet erg helder, met hier en daar nog enkele ijzerspikkels. Ook
dit lijkt te wijzen op periode I of II 114. Het ontbreken van proto-/bijna steengoed, toch een typisch
13de eeuw fenomeen, lijkt deze datering te bevestigen 115.
Van veruit de meeste Maaslands fragmenten kon de vorm niet worden vastgesteld. Er was een rand
van een kan (2010-303-699-05), die getekend werd (cat. nr. 29). Deze rand heeft duidelijke
draairibbels op de hals en spaarzaam loodglazuur. De rand staat iets uit en is onverdikt, de hals is
cilindrisch, ook dit past in periode I of II, voordat de kanhalzen meer uitstaand worden 116. De overige
3 randen waren manchetranden van potten (cat. nr. 30 en 31). Een van de grijze fragmenten was een
uitstaande, iets verdikte potrand (cat. nr. 28). Alle grijze fragmenten leken afkomstig van potten en
allen hadden roetaanslag, wat wijst op gebruik als kookpot.
Van het overgrote deel van de scherven kon de functie niet worden achterhaald (fig. 5.12). Het kleine
deel waarvoor dit wel mogelijk was, lijkt overwegend gebruikt om te koken of voor de
voedselbereiding.
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Fig.5.12: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1319 en S 1390.
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S 1319 en S 1390
Datering: vóór 1225, einddatering waarschijnlijk in de 12de eeuw
Vorm

Niet gekend

g-pot-?

Reliëfbandamfoor

wm-kan?

wm-kom-?

Aantal

84
10
1
1
2
Tabel. 5.16: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1319 en S
1390.

5.1.4.2 Periode rond 1200
Spoornummers: S 1670, S 1672 en S 1675
Contextomschrijving: Lagen in kuil S 1740
Datering: 2de helft 12de eeuw of iets ruimer
Tafonomie: Er is slechts 1 scherf per individu aanwezig. Waarschijnlijk gaat het om secundair afval,
rondslingerend materiaal.
Beschrijving: Al het aardewerk (32 stuks) dat werd aangetroffen in spoor 1675 is Maaslands
aardewerk (bijlage tabellen 6.10, 6.11 en 6.12). Slechts van 2 fragmenten kon de vorm worden
vastgesteld (fig. 5.15, tabel 5.18). Dit betrof een kan, waarvan het precieze type niet kon worden
bepaald, en een manchetrand van een pot (cat. nr. 40). 2010-303-0706-03 (cat. nr. 42), is een scherf
met een decoratie van concentrische geïnciseerde cirkels (fig. 5.13).

Fig. 5.13: Scherf met decoratie van concentrische gestempelde cirkels van S 1675.
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Spoor 1672 (fig. 5.14 en tabel 5.17), een laag uit dezelfde kuil, bevatte 30 fragmenten in Maaslands
aardewerk en 1 fragment grijs aardewerk. Slechts 1 van de 31 fragmenten uit dit spoor kon worden
toegeschreven aan een vorm. Het betrof een pot waarvan het precieze type niet kon worden
bepaald.
Uit spoor 1670 (fig. 5.16 en tabel 5.19), eveneens een laag in kuil 1740, kwamen 19 fragmenten
aardewerk. Hiervan waren er 18 in Maaslands aardewerk en er was een fragment grijs aardewerk.
Uit dit spoor kon van slechts 1 fragment de vorm worden herkend. Het ging om een rammelaar in
Maaslands aardewerk (wm-ram-1).
De drie lagen van kuil 1740 geven dus een vergelijkbaar beeld. Er werd bijna alleen Maaslands
aardewerk aangetroffen met daarnaast twee fragmentjes grijs aardewerk. Andere bakselgroepen,
zoals Elmpt-type aardewerk, rood aardewerk, of proto- of bijna steengoed komen in het geheel niet
voor. Dit wijst in de richting van een vroege datering, vóór de 13de eeuw.
Ook opmerkelijk is de zeer grote fragmentatiegraad. Het gaat duidelijk om secundair afval. Door de
fragmentatiegraad kon van slechts 4 van de 82 scherven de vorm worden vastgesteld. Daardoor is
een interpretatie van functie en gebruik niet mogelijk, maar aangezien er 2 potten, een kan en een
rammelaar konden worden herkend, lijkt huishoudafval het meest waarschijnlijk.
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Fig. 5.14: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1672.

Spoor 1672
Datering: 2de helft 12de eeuw of iets ruimer
Vorm
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Aantal
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1
Tabel 5.17: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 813
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Fig. 5.15: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1675.

Spoor 1675
Datering: 2de helft 12de eeuw of iets ruimer
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Tabel 5.18: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1675.
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Fig. 5.16: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1670.
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Spoor 1670
Datering: 2de helft 12de eeuw of iets ruimer
Vorm
Niet gekend
wm-ram-1
Aantal
18
1
Tabel 5.19: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1670.
Spoornummers: S 1456, S 1713, S 1714, S 1715 en S 1716
Contextomschrijving: Rechthoekige kuil (S 1746) met lichtgrijze zandlemen vulling (S 1713), die
oversneden wordt door een ondiep bewaarde, rechthoekige kuil (S 1747) met een grijze lemige
vulling (S 1716) en die beide doorsneden worden door een cirkelvormige kuil (S 1715) met een
bewaarde, houten rand (S 1715) en een donkergrijze lemige vulling (S 1456). (fig. 5.17)
Datering: 1075-1300

Fig. 5.17: Profieltekening van kuil S 1746, S 1747 en S 1715.
Tafonomie: Het lijkt te gaan om een mix van oud en jonger materiaal. Het is waarschijnlijk secundair
afval, rondslingerend materiaal.
Beschrijving: Er zijn in totaal 34 fragmenten aardewerk. Het lijkt te gaan om een mix van vroeg en
wat later materiaal dat te dateren valt tussen 1075 en 1300. Van de 34 fragmenten betrof het 22
Maaslands fragmenten (bijlage tabel 6.13). Hiervan waren er 10 in een wit baksel, 4 in een oranje
baksel en 8 in een hard baksel. Een fragment Maaslands aardewerk had radstempelversiering en in
één geval was er sprake van ijzervlekjes in het glazuur. Verder werden er 1 scherf Pingsdorf-type
aardewerk, 2 scherven Elmpt-type aardewerk, 3 fragmenten proto/bijna-steengoed en 6 scherven
grijs aardewerk aangetroffen. Er werd een fragment gevonden van een spaarpot in Maaslands
aardewerk.
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Spoornummer: S 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1181, 1182, 1183, 591, 1182, 595, 1144, 1145, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1167,
1168, 1169, 1170, 1171, 1173, 1179, 1180 en 1181.
Contextomschrijving: Vulling van de kuilen S 1748, 1749, 1750 en 1751 (fig. 5.18).
Datering: 1100-1300

Fig. 5.18: Profieltekening van de kuilen S 1748, 1749, 1750 en 1751.
Tafonomie: vier kuilen die elkaar doorsnijden. Ze bevatten secundair huisafval.
Beschrijving: Kuil S 1748 is de oudste kuil, met onderaan een leempakket waarin enkel laagjes
konden worden onderscheiden (S 1162, S 1166 en S 1165). Op dit pakket lag een laag licht-grijsgele
zandleem (S 1164) en daarboven een pakket homogenere grijze zandleem (S 1163). Deze kuil werd
doorsneden door kuil S 1749 met een donkergrijze vulling (S 591). Doorheen deze beide kuilen gaat
een kuil (S 1750) die ca. 1 m diep bewaard bleef, met een rechte wand en een vlakke bodem met een
homogeen lichtgrijze vulling (S 1157). Deze kuil wordt nogmaals doorsneden door de stratigrafisch
recentste kuil (S 1751). De vulling bestaat uit een bruine, lemige laag (S 1159) onderaan, gevolgd
door een tiental verschillende zeer dunne laagjes 117.
Door een dubbele nummering van spoornummer 1181 en 1182 is het niet duidelijk welke vondsten
van deze nummers bij welke kuil horen. Bovendien hoort ook S 1369 bij een van deze kuilen, maar
het is niet duidelijk bij welke. Daarnaast is een groot deel van de vondsten niet ingezameld bij één
spoornummer, maar bij een groep van spoornummers, die achteraf soms van verschillende kuilen
leken te zijn. Bij bestudering van de vondsten waarvan de kuil wél zeker is, leek er geen
noemenswaardig verschil te bestaan tussen het materiaal uit de drie kuilen, noch in datering, noch in
ceramieksoorten of -vormen. Daarom werd uiteindelijk besloten de vier kuilen als één context te
behandelen.
Zowel de vondsten (284 botfragmenten en 597 fragmenten aardewerk) als de donkere, humeuze
grond wijzen op een vulling van afval. De vele dunne laagjes, in ieder geval voor de kuilen S 1748 en S
1751 wijzen op een geleidelijke opvulling, die mogelijk niet intentioneel was. Er kan worden
aangenomen dat de kuilen langzaam werden opgevuld met afval en grond uit de onmiddellijke
omgeving van de kuil, zoals rondslingerend afval en aarde van het erf. De fragmentatiegraad van het
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aardewerk onderschrijft dit, met 597 fragmenten van 555 MAE (bijlage tabel 6.14), hoewel de
ceramiek iets completer is dan in de andere, meeste kleinere, oude afvalkuilen op de achtererven.
Het grootste gedeelte van de ceramiek bestaat uit Maaslands aardewerk, namelijk 426 MAE, wat
ruim 76% van het MAE is. Van 127 MAE werd het Maaslands aardewerk niet verder gedefinieerd.
Van het overige Maaslands aardewerk (338 MAE) is ruim de helft (195 MAE) in een oranje baksel. Het
oranje baksel komt pas op vanaf het midden van de 12de eeuw 118 en het grote aandeel doet een nog
wat latere datering vermoeden. Er zijn 22 MAE in een hard baksel. Dit baksel komt pas vanaf 1225
voor, wat de einddatering voor deze context hierna plaatst 119. Er zijn echter ook vijf fragmentjes met
ijzervlekjes in het glazuur. Dit is eerder een vroeg kenmerk, maar het betreft maar een klein aantal,
wat ofwel 2de helft 12e eeuw zou moeten betekenen, of een bredere datering met een vermenging
van oud en jonger materiaal.
Een vrij groot deel van de scherven in Maaslands aardewerk, zeker waar het stukken van de onderste
helft van potten betreft, is beroet, wat een functie als kookpot doet vermoeden (fig. 5.19 en tabel
5.21).
Een indruk krijgen van het vormenspectrum is moeilijk, omdat het materiaal nogal gefragmenteerd
is. Er werd wel een klein aantal herkenbare randfragmenten aangetroffen dat enig inzicht kan geven.
Er werd een rand van een kan in Maaslands aardewerk met cilindrische hals en een blokrand (2010303-687-01 tekening 214) gevonden 120. Dit zou periode Ib tot IIb (1ste helft 12de eeuw tot 1225) doen
vermoeden121. Er werden ook vier manchetranden (o.a. cat. nr. 52 en 58) van potten aangetroffen,
die volgens Verhoeven tussen 1150 en 1200 geplaatst moeten worden 122. Er werden echter ook 4
sikkelranden (o.a. cat. nr. 47 en 60) aangetroffen, die volgens Verhoeven tussen de 10de en begin 12de
eeuw gedateerd worden123. Een rand is iets naar buiten gebogen en verdikt en is mogelijk van een
kan, maar de datering ervan is niet helemaal duidelijk. Er werd ook twee randen van een vroege kom
in Maaslands aardewerk aangetroffen, typisch voor periode I van Borremans & Warginaire (cat. nr.
59 en 62) 124. 2010-303-0676-03 (cat. nr. 63) en 2010-303-0677-01 (cat. nr. 59) waren bodems van
grote potten in oranje baksel met standlobjes.
Enkele fragmenten toonden een decoratie van driehoekige opgelegde banden, die normaal
gesproken tussen 1100 en 1225 dateren. In latere periodes ontbreekt die decoratie normaliter 125.
Het grijs aardewerk bestond uit ruim 18 MAE % en 103 MAE. Veel fragmenten waren aan de
buitenzijde beroet, wat een kookfunctie doet vermoeden (fig. 5.23 en tabel 5.21). De grijze randen
zijn allemaal van potten en hebben een rechte, uitstaande rand die verdikt is en soms een lichte
dekselgeul lijkt te hebben (o.a. cat. nr. 49 en 57). Er zijn verschillende randtypes. De baksels zijn vrij
hard met een magering van zand. Het gaat waarschijnlijk om kookpotten.
Naast het Maaslands en grijs aardewerk werden ook twee fragmenten Elmpt-type aardewerk
aangetroffen, wat een erg laag percentage is (0.36 MAE %). De 6 aanwezige scherven Pingsdorf-type
aardewerk moeten tussen 900 en 1225 worden gedateerd. Ook dit is een laag percentage. Er werd 1
proto-steengoed rand teruggevonden in de Brunssum-Schinveld traditie die aan de hand van het
typische hekvormige, of ‘gittermuster’, decor in roodbruine engobestrepen op de schouder strak te
dateren is in het eerste kwart van de 13de eeuw 126 (cat. nr. 55). Verder werden nog 10 fragmenten
118

Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
120
Zie ook Verhoeven 1998: 68.
121
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
122
Verhoeven 1998: 67-69.
123
Verhoeven 1998: 67-69.
124
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
125
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
126
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van 8 MAE bijna-steengoed gevonden. Deze zijn iets jonger te dateren, ergens tussen 1225 en 1300.
Vroeg rood aardewerk ontbreekt geheel in deze context.
Wat betreft de datering kan geconcludeerd worden dat de context zowel 12de als 13de-eeuw
materiaal bevat, dus tussen 1100-1300 met de jongste dateerbare fragmenten in het midden of het
einde van de 13de eeuw. De afsluiting van de sporengroep is dus waarschijnlijk ergens het midden of
het einde van de 13de eeuw geweest.
Zoals bij de meeste vroege sporen van het Fochplein, was het ook nu weer moeilijk een goede indruk
te krijgen van het vormenspectrum. Van de 555 MAE konden er maar 27 worden toegekend aan een
vorm. Het betrof 24 potten, 1 kom en 1 kop. Hoewel natuurlijk maar aan een heel klein deel een
vorm kon worden toegekend, lijkt het alsof een groot deel van het assemblage afval is van gebruik
voor koken en voedselbereiding.
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Fig. 5.19: Grafiek met functieverhoudingen van de ceramiek van de kuilen S 1748, 1749, 1750 en
1751.
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Vulling van de kuilen S 1748, S 1749, S 1750 en S 1751
Datering: 1100-1300
Vorm

Niet gekend

g-pot-?

g-pot-

pi-pot-?

wm-kan-?

Aantal

528

10

2

1

1

Vorm
Aantal
Vorm

wm-kom-?

wm-kop-?

1
wm-pot-1

wm-pot-?

1
wm-pot-2

3

wm-pot- cfr. ba-pot-1
1

wm-pot-4

Aantal
1
4
2
Tabel 5.21: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1748, S 1749,

S 1750 en S 1751.

Spoornummers: S 1353, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567 en 1568
Contextomschrijving: vullingen van kuil S 1757 (S 1565), kuil S 1758 (S 1567, 1568 en 1566) en kuil S
1759 (S 1564, 1563, 1562, 1561, 1560 en 1353).
Datering: oudste deel: 13de eeuw. Nieuwste deel: rond 1300.
Tafonomie: Het grootste deel van de vondsten is erg gefragmenteerd, met vaak maar 1 scherf per
individu. Daarom is secundair afval het meest waarschijnlijk. Mogelijk gaat het om rondslingerend
materiaal. Enkele individuen zijn echter vrij compleet en mogelijk primair afval, of afval dat maar heel
kort aan het oppervlak heeft gelegen.
Beschrijving: De kuilen S 1757, 1758 en 1759 zijn drie diepe kuilen die door de ondiepe, oudere
kuilen S 1525 en 1352 gaan. De oudste van deze drie kuilen (S 1757) heeft een vulling van lichtbruine
zandleem (S 1565). Deze kuil wordt doorsneden door een kuil (S 1758) met een vulling die uit twee
lagen lijkt te bestaan (oudere laag S 1567 (= S 1568) en jongere laag S 1566). De recentste kuil (S
1759), tenslotte, bestaat uit zes lagen (van ouder naar jonger: S 1564, S 1563, S 1562, S 1561, S 1560
en S 1353). Uit de drie kuilen kwamen 217 scherven ceramiek.
Kuil S 1757 (S 1565)
21 fragmenten uit spoor 1565 maken deel uit van hetzelfde stuk: een kruik (wm-kru- ) in oranje
Maaslands aardewerk (cat. nr. 65). De vorm doet denken aan Romeinse kruikamforen, met een bol
lichaam en een kleine opening met twee kleine oren aan. Deze vorm, met lensvormige bodem en
(dubbele) standlobben, is gekend voor de productie in Andenne·. De kruik (fig. 5.20) is archeologisch
compleet en kan gedateerd worden in periode IIIa, dit is tussen 1225 en 1300 127. De compleetheid
van het stuk maakt het waarschijnlijk dat dit het recentste fragment van de kuil. Het stuk is
waarschijnlijk te dateren in de 13de eeuw, proto- of bijna-steengoed om deze hypothese kracht bij te
zetten ontbreekt evenwel.
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Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
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Fig. 5.20: Kruik in Maaslands aardewerk (inv. nr. 2010-303-270).
Kuil S 1759 (S 1564, 1563, 1562, 1561, 1560 en 1353)
S 1564
Uit de oudste laag van kuil S1759, spoor 1564, kwamen 17 fragmenten aardewerk in grijs en
Maaslands aardewerk (bijlage tabel 6.13). Verder bevatte het nog een zeer opmerkelijke vondst: een
klein beestje uit aardewerk (cat. nr. 66). Het moet op basis van de context uit het begin van de 14de
eeuw of vroeger dateren. Welk beest het voorstelt is niet geheel duidelijk, maar het gaat om een
viervoeter (fig. 5.21 5,1x3,1x8,0 cm). Het is hol en heeft ter versiering aan de rugzijde en flanken
opgelegde kleistrips waarin lichtjes vingerindrukken staan. Ook de kop is hol en open. Het diertje is
gevormd als een koker, met een licht uitgeknede snuit en twee kleine indrukken bij wijze van ogen.
De klei is donkerbruinachtig met een grijszwarte kern. Het oppervlak vertoont sporen van spaarzaam
loodglazuur, dat iets te heet gebakken is. Het baksel is niet echt rood, eerder bruingrijs en vrij grof.
Dat er loodglazuur op het beest zit, betekent dat een oxiderende bakking de intentie was. Dat het
loodglazuur een beetje verbrand is doet vermoeden dat de bakking niet helemaal naar verwachting
verliep en iets roder bedoeld was. Gebaseerd op de andere contexten van het Fochplein, ontstaat in
de 14de eeuw een vroeg rood baksel dat vrij bruin is en slechts in kleine hoeveelheden wordt
aangetroffen. Mogelijk valt dit beest in dezelfde prille roodbakkende traditie te plaatsen.
Voor de functie van het beest zijn drie opties. Het zou kunnen gaan om een deel van een pot,
bijvoorbeeld als tuit. De vorm lijkt hier echter niet echt voor aangewezen, bovendien is het beest vrij
ruw om als potversiering bedoeld te zijn. Een olielampje zou kunnen, maar er werden geen
roetsporen aangetroffen. Het kan ook om een stuk speelgoed gaan, maar dan kan men zich afvragen
waarom het beest hol is. Dit kan echter gedaan zijn, omdat de vorm dan beter droogt en bakt. Het
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meest waarschijnlijk gaat het hier om een speelgoeddier. Dergelijke dieren zijn goed gekend en
komen vaker voor in middeleeuwse contexten128.

Fig. 5.21: Beestje in rood aardwerk.
S 1563
Spoor 1563 bevatte 36 fragmenten die te dateren zijn tussen de 11de en het begin van de 14de eeuw.
S 1562
In laag S 1562 werden 41 scherven van 28 individuen aangetroffen (fig. 5.22, tabel 5.22 en bijlage
tabel 6.16). Het bevatte een oor van heel grote 14de-eeuwse teil en een Langerwehe-fragment (bijnasteengoed) uit het begin van de 14de eeuw. Ook waren er enkele fragmentjes Maaslands aardewerk
en vooral veel grijs aardewerk. Er werden een oor van een grote grijze kan en delen van een kleine
grijze kan gevonden. Deze typische dunwandige, kleine, grijszwarte kannen lijken te moeten worden
gedateerd in de 14de eeuw. Er werd ook een fragment van een bakpan met loodglazuur en
kookaanslag teruggevonden. Verder waren er nog twee fragmentjes Pingsdorf, die dus ouder zijn,
van vóór 1225. Tenslotte een opvallende scherf van Elmpt-type aardewerk met een rode breuk. Een
dergelijke rode kern komt niet vaak voor, maar is wel gekend voor Elmpt-type aardewerk 129.

128
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Willemsen 1998: 70-73.
Pers. comm. J. Thijssen.
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Fig. 5.22: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1562.

Spoor 1562
Datering: 1ste helft 14de eeuw
Vorm

Niet gekend

g-kan-?

g-pot-?

r-bak-?

s4-kan-?

Aantal

21
2
3
1
1
Tabel 5.22: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1562.

S 1353
Uit de jongste laag van deze kuil, laag 1353, kwamen 63 fragmenten (fig. 5.24, tabel 5.23 en bijlage
tabel 6.17). Hiervan waren 21 scherven in Maaslands aardewerk, afkomstig van 18 individuen. Het
betrof onder andere een stuk rand van een wm-pot-2 (cat. nr. 72) die hoogstwaarschijnlijk stamt uit
de eerste helft van de 12de eeuw, een lensvormige bodem van een pot met dubbele standlobben
(cat. nr. 73) die uit 1225-1300 130 dateert en verder nog een fragment van een open vorm met dik
glazuur aan de binnenkant en kooksporen. Er waren ook twee fragmenten (een bodem- en een
wandfragment) Elmpt-type aardewerk aanwezig. In grijs aardewerk werden 23 fragmenten van 5
individuen gevonden. Aan één kan (mogelijk type g-kan-9, Cat. nr. 75) konden 17 fragmenten worden
toegewezen. Het betreft een heel grote (water)kan met een worstoor en op de schouder een
golvende kamversiering in minstens twee rijen en opgelegde banden met vingerindrukken (fig. 5.23).
Verder konden onder het grijs aardewerk nog twee potfragmenten en het oor van een kan worden
herkend. Ook bevatte het spoor nog een zestal Pingsdorf-type fragmenten, waaronder één pot (Cat.
nr. 71). Er werd ook een fragment van een vetvanger in rood aardewerk aangetroffen.
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Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
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Fig. 5.23: Grote grijze kan gedecoreerd met golvende groeflijnen en opgelegde kleistrips met
vingerindrukken (inv. nr. 2010-303-704-01).
Tenslotte werd er in spoor 1353 nog een opmerkelijke vondst (Cat. nr. 74) gedaan. Het betrof een
recipiënt in zeer dikwandig roodbruin aardewerk met een van de rest van het rood aardewerk
afwijkend roodbruin baksel met loodglazuur in een afwijkende groene kleur en glans. Het betreft
waarschijnlijk een fragment van een Zuid-Spaanse olijfolieamfoor, mogelijk uit Sevilla. Het fragment
kan hebben toebehoord aan een wortelvormige amfoor Type C zoals weergegeven door Hurst 131.

131

Hurst ea. 1986: 65-66.
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Fig. 5.24: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1353.

Spoor 1353
Datering: 1000-1400
Vorm

Niet gekend

g-kan-?

g-kan-9?

g-pot-?

pi-pot-?

Aantal
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1

Tabel 5.23: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1353.

De drie kuilen bevatten redelijk wat oud materiaal, maar gezien de fragmentatiegraad, is dit ook
tenminste gedeeltelijk ouder materiaal in een nieuwere context. De kruikamfoor in spoor 1565 (de
vulling van de oudste kuil S 1757) is vrij compleet en zit daarom waarschijnlijk dicht bij de einddatum
van de opvulling van de kuil. Het stamt uit de periode 1225-1300, wat de einddatum van de context
in de 13de eeuw plaatst. De jongere lagen bevatten, in tegenstelling tot het oudere, ook scherven
Elmpt, bijna-steengoed en rood aardewerk, wat past bij de verwachte iets latere datering. In
combinatie met de eerder 14de-eeuwse grijze kan, is een datering rond 1300 of het begin van de 14de
eeuw hier het waarschijnlijkst.
De vormen die geïdentificeerd konden worden voor deze sporen laten een wat breder spectrum zien
dan voor de oudere sporen. Naast de reeds uit oudere periodes gekende drinkkannen, kommen en
potten, zijn er nu ook een vetvanger, kannen voor opslag, een bakpan, een kruik en mogelijk een
speelgoedbeest. Het lijkt net als voor de andere sporen om huishoudafval te gaan, maar het beeld
verandert. Dit is een van de oudste contexten waar functie van opslag door ceramiek wordt vervuld.
Daarnaast ontstaan er meer verschillende vormen voor de functie van koken/voedselbereiding.
Spoornummer: S 1317, S 1395, S 1396 en S 1397
Contextomschrijving: Vulling van kuil S 1318 op achtererf (fig. 5.25).
Datering: 1100-1400
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Fig. 5.25: Profieltekening van kuil 3 met S 1317, S 1387, S 1393, S 1394, S 1395, S 1396 en S1397.
Tafonomie: Van ieder individu werd maar één scherf aangetroffen en het materiaal heeft een lange
looptijd: secundair afval, waarschijnlijk rondslingerend afval.
Beschrijving: Spoor 1317 bevatte 48 scherven van evenveel individuen, waarvan 40 in Maaslands
aardewerk. Het betreft bijna evenveel oranje als wit baksel en is dus niet heel vroeg. Er werden 6
randen aangetroffen en dat waren allemaal manchetranden. In dit spoor werden ook 6 grijze
scherven aangetroffen, waarvan er 1 mogelijk 14de-eeuws zou kunnen zijn. Er werden ook twee
fragmenten Elmpt-type aardewerk aangetroffen, wat voor het Fochplein toch eerder een laat teken
lijkt te zijn. Maar sommige fragmenten vertonen ijzerspikkels die vroeg lijken. Er werd geen
proto/bijna-steengoed en geen Pingsdorf-type aardewerk gevonden, wat het dateren bemoeilijkt.
Meest waarschijnlijk is het materiaal afkomstig uit een vrij lange periode, die loopt van rond 1100 tot
1400. Spoor 1397 bevatte 22 fragmenten van 22 MAE. Hiervan waren 13 fragmenten Maaslands
aardewerk, 4 grijs aardewerk, 2 Pingsdorf-type aardewerk en 3 stuks proto/bijna-steengoed. Dit lijkt
te wijzen op een gelijkaardige datering als spoor 1317. Het plaatst de einddatering in de 13deeeuw of
later.
Spoornummer: S 1590 en eronder
Contextomschrijving: Kuil S 1589 op achtererf, ouder dan insteek waterput S 824
Datering: 1000-1300
Tafonomie: losse fragmenten, secundair materiaal, mogelijk rondslingerend materiaal.
Beschrijving: 10 fragmenten waarvan 9 in Maaslands aardewerk. Een fragmentje is van Pingsdorftype aardewerk en dateert vóór 1225. Van het Maaslands aardewerk zijn er 5 in een wit baksel en 4
in een erg hard baksel. Harde baksels komen volgens Borremans pas vanaf periode IIIa voor, dus na
1225 132. Het is dus waarschijnlijk dat de einddatering ergens in de 13de eeuw ligt, maar dit is op basis
van deze 10 fragmenten onzeker te zeggen.
Spoornummers: S 1611, S 1665, S 1666, S 1667 en S1668
Contextomschrijving: Insteek S 1755 van waterput S 824 (fig. 5.26).
Datering: Eind 11de eeuw tot 2de helft 13de eeuw.

132

Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
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Fig. 5.26: Profieltekening van de insteek van waterput S 824.
Tafonomie: secundair afval, rondslingerend materiaal
Beschrijving: In drie lagen (S 1611, S 1666 en S 1668) uit de insteek van waterput S 824 werd
ceramiek gevonden. Enkel laag S 1611, stratigrafisch de jongste, werd in detail bestudeerd. In deze
laag werden 36 aardewerkfragmenten aangetroffen. Hiervan waren er 25 in Maaslands aardewerk
(bijlage tabel 6.21). De rest bestond uit 2 fragmenten proto/bijna-steengoed, 8 scherven grijs
aardewerk, waaronder zeker 3 handgevormd, en een fragmentje dat misschien Pingsdorf-type
aardewerk is. Enkele van de grijze fragmenten vertonen roetsporen, wat wijst op gebruik boven vuur.
Eén fragmentje lijkt proto-steengoed met engobe, dat 13de-eeuws zou moeten zijn, van vóór 1280 133.
Van de 25 fragmenten in Maaslands aardewerk hadden er 4 rode ijzerspikkels, wat volgens
Borremans & Warginaire zou wijzen op periode I en/of II 134. Een groot gedeelte van het glazuur was
ook wat vuil van kleur. Dit zou ook een eerde vroeg teken zijn want het glazuur word puurder naar
periode Ib en II toe 135. Er is een geval van een platte, opgelegde band met vingerindrukken die
typisch is voor periode IIIa 136. Er waren 3 manchetranden bewaard, wat typisch is voor de 12de eeuw
of iets later 137. Ook werden er vrij veel (7) hardgebakken scherven gevonden. Dat is vaak wat later, in
ieder geval na 1225.
Het lijkt dus een context waarvan het materiaal een wat langere looptijd kent. Waarschijnlijk van
eind 11de eeuw tot ergens in de tweede helft van de 13de eeuw, met een einddatering van het spoor
in de 13de eeuw. Het materiaal van de sporen S 1666 en S 1668 was iets moeilijker dateerbaar, maar
lijkt de datering van S 1611 te bevestigen. Ook de datering van de twaalf scherven die werden
aangetroffen in de lagen in de waterput (S 827, coupe S 1661 – S 1590) komt overeen, met 12de-en
13de-eeuws materiaal en een einddatering in de 13de eeuw.

133

Bartels 1999: 43.
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
135
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
136
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
137
Verhoeven 1998: 67-69.
134
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Spoornummer: S 827
Contextbeschrijving: Lagen in waterput S 824
Datering: 12de - 13de eeuw
Beschrijving: In de lagen in waterput S 824 werden 21 scherven aardewerk aangetroffen. Het lijkt te
gaan om een vergelijkbaar beeld als dat van de andere oude sporen: een gefragmenteerd
assemblage dat voornamelijk uit Maaslands aardewerk bestaat met daarnaast enkele fragmenten
grijs aardewerk (bijlage tabel 6.22). Op basis van de verhouding tussen de verschillende Maaslandse
baksels (6 wit, 5 oranje en 5 hard) kan, met enige voorzichtigheid, het assemblage in de 12de tot 13de
eeuw geplaatst worden 138.
Spoornummers: S 1472, S 1559, S 1560
Contextomschrijving: Vulling van kuil S 1473 op achtererf (fig. 5.27).
Datering: 1150-1300

Fig. 5.27: Profieltekening van kuil S 1473 met S 1559 en S 1560. Deze kuil bevindt zich onder kuil S
1473 (vulling S 1472).
Tafonomie: Secundair huishoudelijk afval
Beschrijving: Spoor S 1472 bevatte meer materiaal dan de meeste andere vroege contexten, 97 MAE
in totaal (bijlage tabel 6.23). De stukken zijn iets completer dan in veel andere oudere contexten.
Waarschijnlijk was er dus tussen het gebruik en de depositie een kortere tijd.
Het grootste deel van het assemblage (64,95%) bestaat uit Maaslands aardewerk. Hiervan zijn er 44
scherven in een wit, 16 in een oranje en 3 in een hard baksel. Eén van de potten in Maaslands
aardewerk, cat. nr. 83, was uitzonderlijk klein. Het lijkt om een miniatuurpotje te gaan. Verder waren
er een rand en een bodem in Maaslands aardewerk van twee kommen (cat. nr. 78 en 79) met een
geknepen standring, een duidelijke hoek in de wand en een iets naar binnen buigende rand. Dit type
lijkt te dateren uit periode IIIa van Borremans, tussen 1225 en 1300.
Daarnaast werden er twee fragmentjes Pingsdorf-type aardwerk gevonden die moeten dateren van
vóór 1225. Ook werden er twee stuks bijna-steengoed (s4-kan-? en s4/5-kan-?) aangetroffen, beiden
kannen. Eén ervan, cat. nr. 79, komt gezien het baksel uit Brunssum-Schinveld of omgeving en
dateert uit periode II of III, wat betekent tussen 1200 en 1280. De andere kan, ook uit Brunssum138

Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
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Schinveld, dateert uit periode IV (1280-1350(?)) 139. Er werden ook 17 fragmenten Elmpt-type
aardewerk aangetroffen van 4 dolia en 1 voorraad-/waterkan. Het assemblage past dus qua
ouderdom redelijk goed bij elkaar en kan gedateerd worden tussen 1150 en 1300, met een
einddatum ergens in de tweede helft van de 13de eeuw.
In wezen lijken de bakselverhoudingen van deze context op die van S 1748. Alleen is er in dit spoor
relatief meer Elmpt-type aardewerk en minder grijs. Wat betreft de randen lijken de contexten ook
wel op elkaar, met een aantal manchetranden, een blokrand, een uitstaande afgeronde rand (cat. nr.
85) en het totaal ontbreken van sikkelranden.
De volledigheid van de potten was redelijk, waardoor van 25 stukken de vorm kon worden
achterhaald (tabel 5.24). Binnen de functiegroepen zijn de functies drinken en
koken/voedselbereiding vertegenwoordigd (fig. 5.28). Maar daarnaast is ook de categorie
opslag/vervoer aanwezig. Het is de vroegste context van het Fochplein waarbij ceramiek deze functie
vervult. Gezien de spreiding van vormen en functies, betreft het hoogstwaarschijnlijk normaal
huishoudafval.
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Fig. 5.28: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1472.
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2
Tabel 5.24: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1472.

Vorm
Aantal

5.1.4.3 Periode 1200-1400
Spoornummer: S 1474
Contextomschrijving: Kuil op achtererf doorheen S 1472 (en dus stratigrafisch jonger dan S 1472)
Datering: 1150-1300
Tafonomie: secundair huishoudafval, mogelijk rondslingerend materiaal, hoewel het ook enkele
grotere fragmenten Elmpt-type aardewerk bevatte.
Beschrijving: In deze kuil werden 38 aardewerkfragmenten aangetroffen die behoorden tot 31 MAE
(tabel 5.25, bijlage tabel 6.24). Dat is in verhouding iets minder MAE dan meestal het geval is voor de
oude kuilen op het achtererf. Dit komt doordat er een aantal grote Elmpt-vormen tussen zitten
waarvan meerdere scherven per pot waren. Dit kan iets te maken hebben met een verschil in
brekingsindex van dergelijke grote, dikwandige potten in vergelijking met bijvoorbeeld Maaslands
aardewerk of grijs aardewerk.
Bijna de helft van de scherven (18 stuks) bestond uit losse fragmentjes Maaslands aardewerk. Meer
dan de helft hiervan was in een wit baksel, maar er waren ook 2 fragmenten in een oranje en 6 in
een hard baksel. Binnen het Maaslands aardewerk waren één kan en twee fragmenten van kommen
te herkennen. Eén van de kommen (cat. nr. 93) heeft een erg helder glazuur en lijkt van een laat type
kom uit periode III of IV van Borremans, dus tussen 1225 en 1400 140. Ook werd er een late
manchetrand aangetroffen, die waarschijnlijk van het laatste kwart van de 12de eeuw dateert. Van de
rest van de Maaslandse fragmenten kon de vorm niet worden gereconstrueerd.
Er werden 11 Elmpt-type fragmenten gevonden, die waren terug te brengen tot 5 individuen. Het
betrof één kan, één pot van het type bg-pot-4 en drie individuen waarbij niet uit te maken viel of het
een pot of kan betrof. Het grijs aardewerk werd vertegenwoordigd door 5 fragmenten van 5
individuen. Er konden een bodem van een kan (cat. nr. 92) en een kom worden herkend. De kan is
met zijn standvlak van een ander type dan de (waarschijnlijk 14de-eeuwse) zwartgrijze kannen met
een ring van standlobben. Verder werden er 3 fragmenten van 2 individuen Pingsdorf-type
aardewerk gevonden, die van vóór 1225 moeten dateren.
Tenslotte werd er een rand met ooraanzet van een proto-steengoedkan aangetroffen, waarschijnlijk
afkomstig uit Brunssum-Schinveld of omgeving. Het stuk is te dateren in periode 2 of 3, dus tussen
circa 1200 en 1280 141.
Op basis van de dateerbare elementen kan gesteld worden dat deze context ouder is dan beerput S
656 (die rond 1350 werd gedateerd) en spoor 1308, maar misschien een klein beetje later dan de
meeste andere vroege kuilen op het achtererf. Het lijkt te gaan om een spoor met materiaal uit de
periode 1150-1300, met een einddatering ergens in de 13de eeuw.
De aanwezigheid van kannen (zowel in steengoed als in grijs), kommen en Elmpt-opslagpotten laat
een normale mix aan huishoudafval zien (fig. 5.29), waarbij vaatwerk voor opslag goed
vertegenwoordigd is.

140
141

Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
Bruijn 1964: 354-356.
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Fig. 5.29: Grafiek met vorm- en functiegroepen van de ceramiek van S 1474.
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Tabel 5.25: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1474.

Spoornummer: 1308
Contextomschrijving: Puin in uitbraakspoor waterput S 1280
Datering: 13de en 14de eeuw, einddatering in de 14de eeuw
Tafonomie: Rondslingerend secundair huishoudelijk afval
Beschrijving: In deze context werden 60 fragmenten aardewerk aangetroffen die konden worden
teruggebracht tot 47 MAE (fig. 5.30, tabel 5.26, bijlage tabel 6.25). Het materiaal was vrij
gefragmenteerd met 1 à 2 scherven per individu, maar de scherven waren vrij groot. Het gaat
waarschijnlijk om secundair huishoudelijk afval. In de meeste gevallen (30 van de 47) kon de vorm
van de individuen worden bepaald.
In deze context is duidelijk de overgang te zien van het proto- en bijna-steengoed naar het S1- en S2steengoed. Het S2-steengoed overheerst hierbij. De context bevat dus zowel 13de als 14de eeuw
materiaal, maar wat betreft het steengoed lijkt de 14de eeuw te overheersen. De einddatering van de
context ligt dus hoogstwaarschijnlijk in de 14de eeuw. Aangezien het hier het uitbraakspoor van een
waterput betreft, levert dit tevens datering voor de uitbraak van waterput S 1280, die dus ergens in
de 14de eeuw moet hebben plaatsgevonden.
De meeste vormen lijken ook typisch 14de-eeuws, met de grijszwarte kannetjes op een ring van
lobben en de typische Langerwehekannen (s2). Dit beeld lijkt erg op dat van beerput S 656, zeker
aangezien er ook twee individuen konden worden herkend van dezelfde late Maaslandse kommen
met uitstaande rand. Er zijn echter ook verschillen. Zo werden er in deze context 9 MAE aangetroffen
van vroeg rood aardewerk. Dit aardewerk ontbrak in beerput S 656. Ook werden er in spoor 1308
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drie grapen aangetroffen, die in beerput S 656 niet voorkwamen. Aangezien alle drie de grapen in
rood aardewerk waren, zijn deze twee verschillen mogelijk allebei het gevolg van een verschil in de
aanwezige functiegroepen, want in beerput S 656 ontbreekt de functiegroep koken totaal. Echte
opslagwaar is dan weer niet aangetroffen in spoor 1308.
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Fig. 5.30: Grafiek van de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1308.
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Tabel 5.26: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1308.
Spoornummer: S 1041
Contextomschrijving: Vulling van kuil S 1042 (fig. 5.31)
Datering: 14de eeuw

Fig. 5.31: Profieltekening van S 1041.
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Tafonomie: huishoudelijk afval, vanwege compleetheid waarschijnlijk primair afval of primaire
gebruikscontext. Uitzonderlijk: geen enkel los fragmentje.
Beschrijving: Enkel het onderste deel van deze kuil was nog bewaard. In deze onderste laag werden
233 scherven ceramiek gevonden. Het uitzonderlijke aan deze ceramiek is dat deze scherven
toebehoorden aan slechts 5 MAE, in tegenstelling tot bij de meeste andere kuilen waar ook nog altijd
wat kleine, losse scherven gevonden worden, die soms het resultaat van restjes van oudere,
verwijderde vullingpakketten of van secundair afval zijn. Ook zijn de stukken uitzonderlijk compleet,
zeker aangezien het grootste deel van de kuil verloren is gegaan. Waarschijnlijk is hier dan ook
sprake van primair afval of een primaire gebruikscontext (bijlage tabel 6.26).

Fig. 5.32: Een grote kan (s2-kan-23) uit steengoed met ijzerengobe, afkomstig uit Langerwehe (inv.
nr. 2010-303-695-02).
Er zijn 88 fragmenten die toebehoren aan één enkel dolium in Elmpt-type aardewerk van een type
dat in het Deventer-systeem nog niet gekend is en die waarschijnlijk voor 1350 gedateerd moet
worden. Het stuk is voor ongeveer 1/3 bewaard. De bovenkant met de rand is compleet, evenals een
groot deel van bodem. De pot vertoont afgesprongen stukjes, die het gevolg zijn van vorst 142. Dit
wijst er op dat het dolium gebruikt werd in een omgeving waar het regelmatig vochtig was en vroor.
Een achtererf is dan het meest waarschijnlijk. Daarnaast zijn er nog 55 fragmenten gevonden die
afkomstig zijn van één grote voorraad- of waterkan uit Langerwehe van het type s2-kan-23 (fig. 5.32,
cat. nr. 87). De kan is voor circa 75% bewaard en archeologisch compleet. Dit type, met zijn
142

Pers. comm. K. De Groote.
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ondersneden dakpanrand en radstempelversiering op de rand en schouder kan gedateerd worden in
de 2de helft van de 14de eeuw. De resterende 80 fragmentjes waren delen van 3 kleine grijze kannen
op een ring van standlobben, die voor het Fochplein ook typisch iets voor de 14de eeuw lijken te zijn.
Dergelijke kannen komen ook in de regio Oudenaarde voor, maar worden daar door De Groote in
13de eeuw gedateerd143. Een van de kannetjes is archeologisch compleet (cat. nr. 90), van een ander
was enkel de bodem bewaard (cat. nr. 89).
Het feit dat het hier waarschijnlijk gaat om primair afval, samen met het gegeven dat de stukken zo
volledig zijn, zou een dergelijke context ideaal maken voor een vorm- en functieanalyse. Echter, met
enkel 5 individuen is de representativiteit erg klein. Zowel het dolium als de steengoedkan verwijzen
naar een opslagfunctie niet ver van de kuil. De grijze kannetjes werden gebruikt bij het drinken. Het
betreft dus waarschijnlijk afval van een huishouden vlakbij. Omdat er geen losse fragmentjes werden
gevonden, is het mogelijk dat hier sprake was van een eenmalige gebeurtenis, waarbij een paar
potten tegelijk werden weggegooid. Naar de reden hiervoor kan men enkel gissen.
Spoornummers: S 655, 817, 862 en 863 (fig. 5.33)
Contextbeschrijving: Vulling van beerkuil S 656
Datering: midden 14de eeuw

Fig. 5.33: Profieltekening beerput S 656 met S 655, S 817, S 862 en S 863.
Tafonomie: Snelle opvulling van beerkuil nadat de kuil buiten gebruik raakte. Primair afval met
opvallend vormenspectrum, mogelijk van drinkgelegenheid.
Beschrijving:
Deze kuil (S 656) is een rechthoekige beerkuil met afgeronde hoeken. De vulling bestond uit drie
lagen, met een redelijk homogene donkergrijze lemige laag (S 863) onderaan, gevolgd door een
eveneens donkergrijze laag leem (S 817) met houtskool en grote fragmenten hout (S 862) en
tenslotte een bruine laag zandleem (S 655) met houtskool, witte kalkmortel en baksteenbrokken.
143

De Groote 2008: 179.
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Enkel de ceramiek uit de sporen S 655 en S 863 is in detail bestudeerd (fig. 5.34, tabel 5.27, bijlage
tabel 6.27). De 17 fragmenten uit S 817 zijn enkel vluchtig bekeken. Dit materiaal was gelijkaardig
aan dat van de rest, maar bestond uit kleine losse fragmenten. Uit spoor 862 kwamen geen
ceramiekvondsten. De andere sporen bevatten in totaal 150 scherven afkomstig van 48 MAE.
In zowel spoor 655 als spoor 817 werden botten en scherven gevonden. Spoor 817 is stratigrafisch
het oudste en bevat slechts een zeer kleine hoeveelheid vondsten: een handvol botten, drie stukken
gecorrodeerd ijzer en 13 scherven, afkomstig van maximaal 6 recipiënten. De ceramiek bestaat uit
kleine fragmentjes die ongeveer 10% of veel minder van het totale voorwerp uitmaken. Er werden
enkele scherven Maaslands aardewerk aangetroffen in wit en lichtroze baksel. Een grote,
grotendeels geglazuurde witte scherf Maaslands aardewerk had een versiering van een verticale,
opgelegde strip. Verder was er een scherf met beige baksel met fijn zand en chamotte en een
gespikkeld donkerbruin loodglazuur, zowel inwendig als uitwendig. Ook werd er een rood fragment
gevonden met een grijze kern en een paar spetters loodglazuur. Mogelijk is dit een vroeg fragment
rood aardewerk. Steengoed ontbreekt. De kleine hoeveelheid scherven en de beperkte bewaring
wijst in de richting van een eerdere gedeeltelijke ruiming of opkuis van de beerput.
De rest van de S 655 en 863 bevatte zeer veel ceramiek. Het gaat om 150 vaak grote scherven die
kunnen worden teruggebracht tot 48 MAE. De compleetheid is opmerkelijk. Velen zijn half bewaard,
een enkele bijna volledig, hoewel van sommige potten ook slechts 1 of een handvol scherven over is.
Het patroon is totaal anders dan onder in de beerput. Er is minder beer, veel meer ceramiek en wat
fragmenten van puin. Alles duidt dus op een snelle, definitieve opvulling van een put die uit gebruik
raakt. De ceramiekvondsten uit deze beerput kunnen dus worden gezien als een momentopname te
dateren rond het uit gebruik raken van de put. De ceramiek kan een beetje ouder zijn en de kuil is
ook zeker al vroeger in gebruik geweest.
De best-vertegenwoordigde bakselgroep binnen deze context is het s2 (steengoed met glazuur of
engobe) met 81 scherven van maximaal 25 individuen. Van het grijs aardewerk waren er 19
fragmenten en 9 MAE. Het Maaslands aardewerk wordt door 25 scherven van 5 individuen
vertegenwoordigd en er waren 13 fragmenten in rood aardewerk van 6 MAE. Er waren ook 14
scherven steengoed uit Siegburg (s1) aanwezig van 3 individuen.
Het gros van de ceramiek komt van een aantal steengoedkruiken afkomstig uit Langerwehe, met de
kenmerkende roodpaarse tot roodbruine ijzerengobe, radstempelversiering op de ondersneden rand
en schouder, een stevig lintoor (in één geval met een decoratie van vingerindrukken, cat. nr. 98) en
duidelijke draairillen. Het gaat om zeker 13 van dergelijke exemplaren van type s2-kan-23 144. Eén
ervan is vrij klein, met een hoogte van circa 30 cm, en was dus echt bedoeld voor op tafel. Enkele zijn
middelgroot, maar minstens 2 zijn van heel grote afmetingen, met een maximale doormeter van
rond de 30 cm. De grotere exemplaren hebben waarschijnlijk gediend als waterkruik of voor opslag.
Verder zijn er nog minstens 4 steengoedkannen die waarschijnlijk ook uit Langwehe komen, maar
zoutglazuur hebben in plaats van een engobe. Ook deze kannen hebben draairillen. Drie van deze
kannen zijn eerder tafelwaar (cat. nr. 95 en 97), maar één is een opslagkruik met duidelijke
draairillen op het bovengedeelte van de pot.
Het Siegburg steengoed (s1) bestaat uit twee niet al te grote kannen voor gebruik op tafel 145 en een
beker. Eén kan kon uit 11 fragmenten worden hersteld en was zo goed als compleet. Het gaat om
144

Inv. nr., 2010-303-0122-03, 2010-303-0122-04, 2010-303-0122-05, 2010-303-0122-06, 2010-303-0122-10,
2010-303-0122-12, 2010-303-0122-13, 2010-303-0122-18, 2010-303-0122-19, 2010-303-0122-21, 2010-3030122-22, 2010-303-0122-28 en 2010-303-0122-30. Deze vorm kent een parallel bij Hurst e.a. 1986: 185 figuur
de
91.272 en wordt hier gedateerd in de 14 eeuw. Dit komt overeen met de datering die wordt gegeven in
Bartels 1999: 51-52.
145
Deze vorm kent een parallel bij Hurst e.a. 1986: 178-179 figuur 88.260 en wordt hier gedateerd tussen 1350
en 1450.
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een wat bolle kan met een cilindrische hals en een geknepen standring (s1-kan-18). De andere kan
was slechts gedeeltelijk bewaard, waardoor het type niet bepaald kon worden. De beker met een vrij
ruw baksel had een open, bolle vorm met horizontale ribbels en een vrij onregelmatig geknepen
standring en vertoonde een duidelijke blos (s1-bek-6 cat. nr. 94) 146.
Bij het Maaslands aardewerk bestonden 4 van de 5 vormen uit bijna identieke kommen in een zeer
wit baksel met loodglazuur aan de binnenzijde, een horizontale rand en kleine standlobjes. Eén van
de kommen is misbakken. De kom heeft een grijszwarte kern en een te heet geworden loodglazuur
dat blazen vertoont. Dit type kom (cat. nr. 110) is typisch voor periode IIIb en IV van Borremans en
dus vóór de 14de eeuw 147. Het is tevens de populairste Maaslandse vorm op het Fochplein gedurende
de 14de eeuw, wanneer het belang van het Maaslands aardewerk in het assemblage duidelijk
afneemt ten voordele van het steengoed. Een opmerkelijke vondst uit deze beerkuil is een late
Maaslandse kan met een bol lichaam, een cilindrische hals en een ribbel vlak onder de rand met een
zeer hard baksel (wm-kan-4, cat. nr. 108). De kan, op basis van Borremans wederom in de 14de eeuw
te plaatsen 148, is zeer hard gebakken. De baktemperatuur was zo hoog, dat het baksel lichtjes
versinterd is en er een scheur is ontstaan in de rand, alsof er werd gepoogd het in die periode zo
populair wordende en concurrerende steengoed te imiteren.
Het grijs aardewerk was vrij fragmentair en kon daardoor niet altijd gereconstrueerd worden tot hele
vormen, maar het gaat om minstens 4 individuen. Hieronder bevindt zich een grote kan met
worstoor, die als waterkan of kan voor opslag moet hebben gediend, en twee vrij kleine kannen (cat.
nr. 106). De bodems in grijs aardewerk hebben standlobben. Sommige scherven zijn zwart
aangeslagen. Eén pot heeft een poederig baksel dat een beetje doet denken aan Elmpt-type
aardewerk. Het rood aardewerk was zo gefragmenteerd dat er geen types herkend konden worden.
Aan de hand van de types in het steengoed en Maaslands aardewerk kan deze context gedateerd
worden in het midden van de 14de eeuw 149.
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Fig. 5.34: Grafiek van de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van beerkuil 6.

146

Deze vorm kent een parallel bij Beckmann s.d.: 270.
Borremans & Warginaire 1966: 52, 86-91.
148
Borremans & Warginaire 1966: 86-91.
149
Borremans & Warginaire 1964. Pers. comm. J. Thijssen en K. De Groote.
147

165

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal

Niet gekend
11
s1-kan
1
s2-kan-23
9

Spoor 651, 655, 653 en 863
Datering: midden 14de eeuw
g-kan-?
g-kom?
r-pis-?
3
1
1
s1-kan-18
s2-kans2-kan-?
1
1
7
s2-kan-23?
s2-kan-54 s2-kan-59
4
2
1

s1-bek-6
1
wm-kan-?
1

wm-kom-?
4
wm-kan-4
1

Tabel 5.27: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 651, S 655, S 613 en
S 863.
Het vormenspectrum van deze context is duidelijk zeer verschillend van dat in de andere contexten.
Doordat het om een beerput gaat, zijn de potten veel completer, waardoor van een veel groter
aandeel de vorm kon worden bepaald. Waar in de meeste gevallen van secundair afval de vorm in
minder dan een derde van de gevallen kon worden achterhaald, is van deze context in 37 van de 48
MAE de vorm gekend. Het is heel opvallend dat in deze beerput de functie koken niet overheerst. De
functie drinken is verreweg in de meerderheid met een zeer groot aantal kannen. Een aantal van de
kannen is zo groot, dat het moet gaan om opslag. Naast de grote verzameling kannen (uit
verschillende materialen en productiecentra) en een beker (die ook binnen de functiegroep drinken
valt), werd er slechts één andere vorm gevonden: 4 identieke kommen in Maaslands aardewerk. Dit
soort kommen hoeft niet noodzakelijkerwijs in de keuken te zijn gebruikt, maar kan ook eerder
tafelwaar zijn geweest. Dit betekent dat er helemaal geen bewijs is voor keukenwaar, want zowel
kookpotten/grapen, als grote kommen of teilen, als bakpannen en vetvangers ontbreken. Ook is er
geen enkel individu met roet. Bovendien is de aanwezigheid van zeker 13 kannen van het type s2kan-23 opvallend, want het zijn wel erg veel gelijkaardige kannen voor een enkel huishouden. Men
moet natuurlijk voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, maar het afval van een
drinkgelegenheid zou een zeer plausibele verklaring voor dit patroon kunnen zijn.
5.1.4.4 Periode 1400-1600
Spoornummers: S 1124, 1139 en 1093
Contextomschrijving: Lagen van de vulling van beerkuil S 1094
Datering: S 1124 en 1139: midden 15de eeuw, S 1093: 1475-1575 waarschijnlijk 1500-1550
Tafonomie: Beerkuilcontext. Gezien de compleetheid betreft het in ieder geval gedeeltelijk primair
afval. Het hoge aandeel pispotten lijkt ook te maken te hebben met de functie als beerput en bevindt
zich daardoor in wezen in een primaire gebruikscontext.
Beschrijving:
De onderste laag van de vulling van beerkuil S 1094 was een dun laagje bruine zandleem (1139).
Daarboven bevond zich een laag licht grijsgroene zandleem (S 1124). Omdat 18 van de 23 scherven
van laag S 1124 aan die van S 1139 bleken te passen en een gelijk karakter hebben, werden deze
lagen geïnterpreteerd al één geheel en werd de ceramiek samen bestudeerd (fig. 5.36, fig. 5.38, tabel
5.28, tabel 5.29, fig. 5.37). Boven laag 1124 bevond zich een donkergrijze laag zandleem. Deze laag is
veel puiniger en bevat secundair afval. Vanwege het verschil in karakter wordt deze laag apart
beschreven.
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S 1124 en 1139
Het bruine steengoed in deze context heeft enkel geknepen standringen en nog geen standvoeten of
balustervoeten. Er werden twee puntneusbaardmankannen aantroffen met rozetten op de wangen
van de gezichtjes, die waarschijnlijk in Raeren gemaakt zijn (fig. 5.35) 150. Verder werden er nog
enkele Langerwehekannen aangetroffen, waaronder een kan met een bol lichaam en een enigszins
hoekig naar binnen geboren rand (s2-kan-50) met radstempel op de rand en hals. Op basis van deze
steengoedvormen kan het complex in het midden van de 15de eeuw gedateerd worden.

Fig. 5.35: Fragment van een puntneusbaardmankan uit Raeren.
Verreweg de belangrijkste bakselgroep van deze context is het rood aardewerk, met 582 stuks van
104 MAE (bijlage tabel 6.28 en 6.29). Op de tweede plaats komt het steengoed, met 56 fragmenten
van 16 MAE. Daarnaast zijn er nog 1 fragmentje Siegburg steengoed en twee fragmentjes Elmpt-type
aardewerk. Het Elmpt-type aardewerk is mogelijk ouder aardewerk in een nieuwere context.
Dat er zo veel rood aardewerk in deze context zit, heeft te maken met de aanwezigheid van een
grote hoeveelheid pispotten. In totaal konden er 35 pispotten worden geïdentificeerd. Velen daarvan
vertoonden urineaanslag aan de binnenzijde. Die 35 individuen worden vertegenwoordigd door 245
fragmenten. De meeste pispotten zijn half-bewaard tot bijna volledig.
Wat de functiegroepen betreft, valt het op dat de categorieën drinkgerei en koken/voedselbereiding
(normaal gesproken de best-vertegenwoordigden in deze periode) een kleiner deel uitmaken van het
assemblage dan normaal is voor een context met algemeen huishoudafval. Een groter deel dan
normaal wordt door de pispotten ingenomen, die daarenboven ook nog completer zijn. Uit de rest
van de ceramiek blijkt echter dat er ook ander (huishoud)afval in terecht kwam. Ook sommigen van
150

Een parallel is gepubliceerd door Van Hees. Die puntneusbaardman wordt toegeschreven aan Raeren en
gedateerd tussen 1475 en 1550. (Van Hees 2002: figuur 10) enkele andere parallel kunnen worden gevonden in
Von Bock 1986: 263-264.
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die stukken zijn vrij compleet, alsof het daarbij ook om primair afval gaat. In andere gevallen gaat het
slechts om losse scherven.
Het grote aantal pispotten levert een mooi beeld op van de variatie in pispotvormen voor deze
periode. Verschillende types met verschillende randen en bodems waren in gebruik. De meesten
hiervan zijn niet gekend binnen het Deventer-systeem. Dit komt doordat het gaat om lokale of
regionale productie. Standvinnen zijn populair, maar standvlakken met een holle ziel komen ook veel
voor (cat. nr. 134 en 135).

Fig. 5.36: Overzicht van de voornaamste keramiek in S 1139.
Naast pispotten werden er ook bekers, kannen, grapen en kommen aangetroffen. De kommen zijn
vrij grote, soms iets scheefgetrokken teilen met twee horizontale oren en een schenklip. Ze zijn aan
de binnenzijde met geelwitte slib bedekt en geglazuurd (cat. nr. 131). Zowel standvinnen als
geknepen standring komen voor. Dit is de vroegste context van het Fochplein waarin dergelijke teilen
werden teruggevonden.
Ook grapen en kannen werden aangetroffen. Er was een uitzonderlijke kan bij met een tuit, die
daardoor ongeveer het model krijgt van een moderne koffiepot die waarschijnlijk uit de 14de eeuw of
later dateert 151( cat. nr. 130).
Het materiaal van deze context wijst op een bloeiende productie van rood aardewerk in deze
periode. De meeste vormen zijn gedeeltelijk geglazuurd met loodglazuur. Het aardewerk is redelijk
goed van kwaliteit. Blijkbaar voldoet de waar, want ondanks de toegang tot goede kwaliteit
steengoed komen zelfs kannen in rood aardewerk voor. Er zit redelijk wat variatie in de vormen en
151

Een parallel is te vinden De Groote 2008:266-267. Dat exemplaar is afkomstig van de abdij van Ename en
de
wordt door De Groote gedateerd in de 14 eeuw. Vlaamse exemplaren uit lokaal aardewerk zijn volgens hem
de
enkel gekend vanaf de 14 eeuw.

168

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

het is opvallend dat verschillende bodemtypes voortdurend door elkaar gebruikt worden. Het zou
kunnen dat dit verschil het gevolg is van verschillende producties. De andere kenmerken van de
vormen zijn echter redelijk consistent en variëren niet in dezelfde mate. Op het eerste zicht lijkt het
bovendien te gaan om één enkel baksel 152. Het lijkt dus waarschijnlijker dat het één productietraditie
betreft. Het is mogelijk dat het gaat om een chronologische trend.
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Fig. 5.37: Grafiek met de vormverhoudingen van de ceramiek van S 1139.

Vorm
Aantal

Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal

Niet gekend
1

Spoor 1124
Datering:
g-gra-?
1

r-kan?
1

s1-bek-2
1

Tabel 5.28: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1124.

Spoor 1139
Datering: midden 15de eeuw
Niet gekend bg-kom- r-bekr-bek-?
57
1
1
1
r-kan-?
r-kan?
r-kanr-kom?
3
5
3
1
r-pis-?
r-pis- s1-bek-2 s2-kan-puntneusbaardman
31
3
1
2
s2-kan-50 w-gra-?
1
1

r-grar-gra-6
1
1
r-kom-2 r-kom-6
1
1
s2-kan-? s2-kan-34
9
1

Tabel 5.29: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1139.

152

De kleur rood van het baksel is iets lichter, of toch niet zo fel rood, als in spoor 1212, maar ook niet de
vreemde roze kleur die voor spoor 1700 normaal lijkt.
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Fig. 5.38: Grafiek met de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1139 en S 1124
S 1093
Tafonomie: gefragmenteerd materiaal, secundair huishoudafval dat mogelijk een tijd aan het
oppervlak heeft gelegen, met hier en daar wat ouder afval er doorheen. Deze jongste vulling is dus
totaal anders van karakter dan de oudste twee lagen. Bij de oudere lagen heeft men primair afval
weggegooid. In dit spoor gaat het om een puinige laag met secundair afval. Waarschijnlijk was deze
bedoeld om de beerput definitief vol te storten en af te sluiten.
Beschrijving: Dit spoor bevatte 191 fragmenten ceramiek van 177 individuen. Van verreweg het
grootste deel van de individuen is slechts 1 scherf bewaard. De fragmentatiegraad is dus groot. Het
betreft secundair huishoudafval. Het materiaal moet gedateerd worden tussen 1475 en 1575, meest
waarschijnlijk tussen 1500 en 1550.
De grootste bakselgroepen, die bovendien ook iets meer scherven per individu hebben en dus
mogelijk iets minder lang aan het oppervlak hebben gelegen, zijn het rode aardewerk (106 scherven,
98 MAE) en het s2 steengoed (71 scherven, 66 MAE) (bijlage tabel 6.30). Daarnaast werden er kleine
aantallen S1 en grijs aardewerk aangetroffen en 2 fragmentjes Maaslands aardewerk. Mogelijk zijn
deze laatste bakselgroepen wat ouder en met recenter materiaal vermengd geraakt, bijvoorbeeld als
rondslingerend afval aan het oppervlak. Een gedeelte van het rode aardewerk was voorzien van een
witte slib of van een witte slib in combinatie met kopergroen.
De functiegroepen en voorkomende vormen (fig. 5.39, tabel 5.30) wijken niet zo veel af van het
beeld dat spoor 1212 ons geeft (zie verder). Naast een vrij groot aandeel waarvan de vorm en functie
niet kon worden achterhaald, neemt hier, net als in spoor 1212, het drinkgerei een zeer belangrijke
plaats in. Binnen het drinkgerei komen naast 63 kannen, ook een beker, een drinkschaaltje en twee
trechterbekers voor. Ook de categorie koken/voedselbereiding is redelijk goed vertegenwoordigd.
Het is te zien dat rond de eerste helft van de 16de eeuw steeds meer verschillende vormen voor in de
keuken bestaan. Het vormenspectrum wordt steeds preciezer toegespitst op een bepaalde functie,
met grapen, kommen, bakpannen (4 of 5, het aandeel is groter dan in spoor 1212) en nu voor het
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eerst ook een scheplepel in aardewerk. In de beerkuilvulling S 1212 wordt de functiegroep opslag
vooral gevormd door materiaal dat ouder was dan de laatste fase, waardoor de hoeveelheid
opslagmateriaal dat dateert van rond 1500 heel beperkt moet zijn geweest. In dit spoor komt
helemaal geen opslagceramiek voor, hoewel het altijd mogelijk blijft dat enkele van de kannen die
onder drinkgerei werden ingedeeld eigenlijk voor opslag werden gebruikt.
Pispotten zijn, net als in spoor 1212, vertegenwoordigd in rood aardewerk. Opmerkelijk aan dit spoor
is dat het het vroegste spoor is van het Fochplein waarin borden voorkomen. Het gaat om twee
stuks, één in rood aardewerk en één in faience. De faience lijkt echter, ook op basis van het baksel,
jonger dan al de rest van het materiaal. Het is waarschijnlijk abusievelijk in deze context terecht
gekomen. Maar het rode bord lijkt wel degelijk in deze periode te horen en is daarmee een van de
vroegste borden van het Fochplein.
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Fig. 5.39: Grafiek met de functieverhoudingen van S 1093.
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Spoor 1093
Datering:1475-1575 waarschijnlijk 1500-1550
Niet gekend f-bor-?
g-kanr-bak/kom-?
r-bak-?
r-pis-?
72
1
1
1
1
11
r-bak-1
r-bak-21
r-bak-24
r-bor-?
r-deks1-dri-1
1
1
1
1
1
1
r-gra-?
r-kanr-kan, cfr. r-kan-38
r-kom-?
r-kom-40 s1-tre-4
13
4
1
4
1
1
s1-tre-7
s2-beks2-kan-?
s2-kan-9
s2-kan-34 s2-kan-45
1
1
48
5
1
2
s2-spb-4
1

Tabel 5.30: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1093.
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Spoornummers: S 1254 en S 1264, S 1265 en S 1266 (samen ingezameld)
Contextomschrijving: Lagen in vulling van beerput met spoornummers S 1233, S 1235, S 1237 en S
1293 (fig. 5.40)
Datering: 15de - begin 16de eeuw

Fig. 5.40: Profieltekening van de beerput met de sporen S 1254, S 1264, S 1265, S 1266, S 1267 en S
1268.
Tafonomie: onduidelijk
Beschrijving: Bij deze beerput werden de verschillende lagen niet apart ingezameld, waardoor de
beschrijving van deze lagen gezamenlijk moet gebeuren. In totaal werden 28 fragmenten aardewerk
ingezameld van 18 MAE (bijlage tabel 6.31). Dit is een klein aantal voor een beerput, maar de
stukken waren over het algemeen wel erg compleet. Mogelijk gaat het hier om een beerput met
beerlagen in, in plaats van een puin- of opvullingslaag met veel afval. Er werden 6 fragmenten
Maaslands aardewerk aangetroffen, waaronder een manchetrand. Ook werden er 2 scherven Elmpttype aardewerk aangetroffen. Er waren 6 fragmenten grijs aardewerk die konden worden
teruggebracht tot 4 MAE. De grootste bakselgroep werd gevormd door het Siegburgsteengoed (s1),
met 10 stuks van 4 individuen. Tenslotte waren er nog 4 s2 steengoedscherven van 3 MAE.
Vooral het steengoed was erg compleet, met onder andere 4 Siegburgdrinkschaaltjes van het type
s1-dri-2 en een s2-kan-31. Dit steengoed kon gedateerd worden in de 15de tot het begin van de 16de
eeuw. Het lijkt er op dat er ouder materiaal (Elmpt-type, Maaslands, grijs aardewerk) vermengd is
geraakt met het jongere steengoed.
Het drinkgerei was zeer goed vertegenwoordigd in deze beerput (fig. 5.41, tabel 5.31). Omdat er een
aantal sporen samen is ingezameld, moet men erg voorzichtig zijn met de interpretatie hiervan. Maar
het is niet onmogelijk dat het hier gaat om het afval van een drinkgelegenheid gaat.
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spoor 1254, 1264, 1265, 1266, 1267 en 1268
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Fig. 5.41: Grafiek met de functieverhoudingen van de sporen S 1254, S 1264, S 1265, S 1266, S 1267
en S 1668.
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Aantal

1

1

Tabel 5.31: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1254, S 1264, S
1265, S 1266, S 1267, S 1268.

Spoornummers: S 1212, S 1345, S 1346, S 1347 en S 1348
Contextomschrijving: Vulling van beerput met spoornummers S 1204, S 1206, S 1208 en S 1210 (fig.
5.42)
Datering: einde 15de- begin 16de eeuw
Tafonomie: Het gaat hier om met puin vermengd secundair huishoudafval. Er zit een kleine
hoeveelheid ouder, herwerkt materiaal tussen de ceramiek van rond 1500.
Beschrijving: In deze beerput werden 5 lagen aangetroffen. Enkel uit de bovenste laag, spoor 1212,
kwamen ceramiekvondsten. Dit contrast met de overige lagen betekent waarschijnlijk dat spoor
1212 een puin- of afvallaag was die bedoeld was om de beerput op te vullen en af te sluiten op het
einde van zijn gebruik. De context bevat ceramiek uit het einde van de 15de en het begin van de 16de
eeuw, wat de einddatering van de context in het begin van de 16de eeuw plaatst.
In spoor 1212 werden 981 fragmenten ceramiek aangetroffen, een vrij groot aantal. Deze scherven
konden worden teruggebracht tot 345 MAE (bijlage tabel 6.32). Dit is een verhouding van rond de 3
scherven per individu. Gecombineerd met slechts 8 archeologisch complete individuen betekent dit
een vrij incompleet assemblage voor een beerput. Dit komt in ieder geval deels doordat de
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bovenkant van de beerput niet bewaard was. Maar daarnaast komt het ook doordat er hier sprake is
van secundair afval, want spoor 1212 is een puinpakket met een mengeling van puin en
huishoudafval. Mogelijk is dit omvangrijke puinpakket afkomstig van de afbraak van een pand. Het
puin bestond voornamelijk uit vrij complete bakstenen en mortel. Dakbedekking ontbrak.
Wat betreft de bakselverhoudingen (bijlage 6 tabel 6.32) werd er vooral veel grijs en rood aardewerk
aangetroffen en daarnaast redelijk wat S2 steengoed. Het Maaslands aardewerk, Elmpt-type
aardewerk, Pingsdorf-type aardewerk, S5 proto-steengoed, S4 bijna-steengoed en S1 steengoed
zonder glazuur (Siegburg) zijn slechts door een klein aantal scherven vertegenwoordigd. Het is
opvallend dat dit (op het S1 steengoed zonder glazuur (Siegburg) na) juist de oudere categorieën zijn.
Als het aantal scherven wordt vergeleken met het aantal MAE valt bovendien op dat de groepen
Elmpt-type aardewerk, Pingsdorf-type aardewerk, S5 proto-steengoed, S4 bijna-steengoed en S1
steengoed zonder glazuur (Siegburg) bijna uitsluitend uit losse scherven bestaan. Op basis hiervan
kunnen we aannemen dat in ieder geval het Elmpt-type aardewerk, het Pingsdorf-type aardewerk,
het S5 proto-steengoed en het S4 bijna-steengoed ouder, herwerkt materiaal is en het Maaslands
aardewerk is dit naar alle waarschijnlijkheid ook. Deze bakselgroepen zijn typisch van vóór 1400. Het
herwerkte materiaal van vóór 1400 vertroebelt het beeld van rond 1500. Om een goed beeld te
krijgen van de afsluitingsperiode is het weglaten van de vroege bakselgroepen echter niet afdoende.
Immers, er bestaat vóór 1400 ook rood aardewerk, grijs aardewerk en S2. Het uitfilteren van het
jonge materiaal is dus niet echt mogelijk. Gelukkig neemt het oudere materiaal in ieder geval slechts
een klein deel van het assemblage in beslag, zodat de grote lijnen voor de periode rond 1500 toch
naar voren komen.

Fig. 5.42: Profieltekeningen van beerput (S 1233, 1235, 1237 en 1293) met de vullingen S 1212, S
1345, S 1346, S 1347, S 1348.
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Fig. 5.43: Bovenaanzicht van de beerput (S 1233, 1235, 1237 en 1293).
Van 153 stuks aardewerk kon de vorm niet worden bepaald (tabel 5.32). Voor een beerputcontext is
dit een vrij groot deel. De functiecategorie (fig. 5.45) drinken is ruim vertegenwoordigd en er is
redelijk wat aardewerk in de koken/voedselbereidingcategorie. Er is ook wat opslagceramiek
aanwezig, maar het gaat om kleine aantallen. En een groot deel hiervan is in Elmpt-type aardewerk
en maakt dus geen deel uit van de laatste fase. Een verrassing vormt de functiegroep hygiëne, met
31 pispotten. Het aantal pispotten is vrij hoog. Voor een beerputcontext is dat normaal gesproken
niet vreemd. Wel kan men zich afvragen waarom er zoveel pispotten in een puinvulling worden
teruggevonden. In deze beerput hebben 7 van de 14 pispotten een vlakke bodem of een standvlak
met ziel. De andere helft van de pispotten bestaat uit 4 pispotten met standvinnen en 3 met
geknepen standring. De betekenis hiervan is op het eerste zicht niet meteen duidelijk. De baksels
lijken niet te wijzen op verschillende productietradities.
Hoewel het soms moeilijk te bepalen is welke vormen typisch zijn voor tafelwaar, lijkt de functie eten
nog bijna geheel te ontbreken en de typische tafelwaarvormen komen nog amper voor. Dit is
opmerkelijk, omdat er al zo veel en zo een variatie aan drinkvormen aanwezig is en dat is toch ook
tafelwaar. Ofwel waren borden en papkommen rond 1500 nog niet in zwang, ofwel werd een ander
materiaal, zoals metaal of hout, gebruikt voor deze categorie. Eén van de aangetroffen kommen
vormt een uitzondering. De kom heeft een gelobde rand en ziet er decoratief uit. Deze kom had wel
een tafelfunctie. Dergelijke kommen komen niet vaak voor in publicaties, maar er zijn meer dan 100
van deze gelobde kommen gekend uit de archeologische opgraving van het BP-terrein in Mechelen
(niet gepubliceerd) 153.
Het vormenspectrum vertoont een duidelijke toename in vergelijking met de oudere sporen. Niet
alleen neemt het aantal vormen toe, maar ook de verscheidenheid aan types binnen een vorm. Naast
de kannen, die al langer veelvuldig in gebruik waren, komen voor het eerst ook trechterbekers,
153

Pers. comm. M. Smeets.
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bekers 154 en drinkschaaltjes in Siegburg steengoed (s1) voor en tevens een beker in grijs aardewerk.
Binnen de categorie koken/voedselverwerking is eveneens een steeds grotere verscheidenheid aan
vormen te zien, met potten, grapen, deksels en bakpannen, alsof ook hier de ceramiekvormen steeds
meer toegespitst raken op een specifieke functie.

Fig. 5.44: Kan in rood aardewerk.
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O.a. types gelijkaardig aan het type dat kan worden teruggevonden in Beckmann s.d.:293 plaat 81.11.
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Tabel 5.32: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1212.
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Fig. 5.45: Grafiek met de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1212.
Spoornummer: 598
Contextomschrijving: Vulling van kuil S 599 (bovenste laag in uitbraakspoor waterput S 1280)
Datering: 1ste helft 16de eeuw of een klein beetje ruimer
Tafonomie: Secundair huishoudafval
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Beschrijving: In deze context werden 119 scherven gevonden. Het zijn allemaal losse scherven van
verschillende individuen (fig. 5.47, tabel 5.33), met uitzondering van een bijna-half-complete pispot
waarvan 20 fragmenten bewaard waren. Het materiaal dateert uit de eerste helft van de 16de eeuw,
wat het graven van de uitbraak van de waterput ook in deze periode of een beetje later plaatst.
In de context zat verder nog een interessante vondst. Het gaat om een klein Sint Barbara-beeldje in
pijpaarde (hoogte min 8,3 cm)(fig. 5.46). Het hoofd van het beeldje ontbreekt, maar de heilige is te
herkennen aan de toren die ze draagt in de linkerhand. Het beeldje is gevormd uit een mal in twee
delen. Het werd massief gegoten, maar voor het bakken werd met een puntig mes of een staafje een
gedeelte van de kern verwijderd via de onderzijde. Dit verkleinde de kans dat het beeldje zou barsten
of kapot springen tijdens het bakken. De mal was redelijk zorgvuldig gevormd, maar aan het
wegsnijden van de gietnaden van het beeldje is vrij weinig zorg besteed. Pijpaarde is een goedkope
grondstof en het gaat hier waarschijnlijk om een vrij goedkoop heiligenbeeldje dat in serie werd
geproduceerd. Thuisdevotie kan een functie zijn geweest, maar een souvenir of aandenken aan een
heilige plaats of bedevaart is ook mogelijk.
Pijpaarde werd vaker gebruikt voor het vervaardigen van figurines en in ieder geval in Keulen werden
dergelijke beeldjes geproduceerd 155. Het was niet ongebruikelijk mallen uit twee delen te gebruiken
voor het vervaardigen van gedecoreerde pijpen. Deze werden in hetzelfde materiaal vervaardigd. Het
zou niet vreemd zijn als dergelijke beeldjes in pijpenmakerijen werden geproduceerd.
De heilige Barbara is niet een van de meest aanbeden heiligen in Leuven, toch in ieder geval niet in
het midden van de 15de eeuw en het is ook niet een vaak-gebruikte naam of gekende patroonheilige
in Leuven 156.

Spoor 598
Datering: 1ste helft 16de eeuw of een klein beetje ruimer
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Niet gekend

r-kom-?

r-pis-?
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3

11

4
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s2-kan-14

s2-kan-33

s4-kan-?

Heiligenbeeldje
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1

1

1

1

155
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Tabel 5.33: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 598.

Pers. comm. J. Thijssen.
Van Uytven 1998: 57-76.
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Fig. 5.46: Beeldje in pijpaarde van Sint Barbara.
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Fig. 5.47: Grafiek van vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 598.
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Spoornummer: 1462
Contextomschrijving: Vulling van de beerput met spoornummers S 1462, S 1460 en S 1463
Datering: 1375 tot midden 16de eeuw, einddatering midden 16de eeuw
Tafonomie: De ceramiek bestaat uit vrij compleet materiaal, dat een lange periode omvat. De jongste
ceramiek is completer dan de oude. Het gaat om primair huishoudafval, maar de pispotten hangen
samen met de functie van de beerput en bevinden zich mogelijk in primaire gebruikscontext. Helaas
is het vondstmateriaal vermengd geraakt met een kleine hoeveelheid materiaal uit een jonger riool.
Beschrijving: Helaas is een klein aantal fragmenten uit een recenter riool vermengd geraakt met de
inhoud van deze beerput en kan er niet meer van worden gescheiden. Vermoedelijk gaat het vooral
om kleine fragmenten. Het aandeel van deze rioolinhoud beslaat gelukkig slechts een klein aantal
fragmenten, dat het beeld van de beerput slechts een weinig stoort.
Spoor 1462 is de vulling van een beerput. Het bevatte veel ceramiek (bijlage tabel 6.34, tabel 5.34):
616 fragmenten van 78 MAE. Het springt meteen in het oog dat er uitzonderlijk veel fragmenten in
rood aardewerk zijn: 366. Deze behoren toe aan 40 individuen. Daarnaast valt op dat dit een van de
oudste contexten is waarin ook wit aardewerk wordt aangetroffen. Het gaat om 69 fragmenten van
de 7 MAE.
Zoals al blijkt uit het zeer grote verschil tussen aantal fragmenten en het MAE bij het rood
aardewerk, zijn de stukken relatief compleet. Er werden enkele bijna-complete stukken en nog iets
meer half-complete stukken teruggevonden. Daarnaast waren er redelijk wat losse scherven. Het
karakter van deze beerput is daarmee heel anders dan bijvoorbeeld de beerputvulling S 1052.
Doordat de stukken incompleter zijn en er veel delen van pispotten werden teruggevonden, kan deze
beerput beter vergeleken worden met beerputvulling S 1212.
Wat betreft de datering is het opvallend dat het steengoed erg uiteen loopt in ouderdom. Het oudste
exemplaar is een kleine trechterbeker s1-tre-1 uit Siegburg van een vrij oud type (1375-1400 of een
beetje ruimer) 157. Een fragment van een kleine Keulse kan s2-kan-71 met rozenranken en uil dateert
echter uit het tweede kwart van 16de eeuw 158. Enkel andere fragmenten, bijvoorbeeld een s2-bek-2
en een s2-kan-83, moeten gedateerd worden in het midden van de 16de eeuw. Een aantal van de
overige scherven, zoals een fragment van een conische beker en een fragment van een latere grote
trechterbeker, vallen hier qua datering tussen in. In totaal is er dus een range van anderhalve eeuw.
Voor het andere aardewerk is dit dus ook waarschijnlijk het geval. Bij het steengoed zijn de latere
stukken completer. De kleinere, oudere stukjes zouden dan resten zijn van eerdere gebruiksfases
waarna de beerput niet volledig werd geleegd. Dit zou betekenen dat de beerput in het einde van de
14de eeuw in gebruik werd genomen, een of meerdere keren tussentijds werd geleegd en zijn laatste
fase kende rond het midden van de 16de eeuw.
Dit patroon, met kleinere fragmenten uit vroegere fases en completere stukken uit de eerste helft
van de 16de eeuw, moet ook voor ogen worden gehouden als het rood aardewerk onder de loep
wordt genomen. Het completere materiaal van het rood aardewerk komt goed overeen met de
ceramiek uit beerputvulling 1212, die eind 15de tot begin 16de eeuw werd geschat en dus bijna
dezelfde periode omvat als de eindfase van spoor 1462 (de vulling van de beerput S 1458, S 1460 en
S1463), maar iets eerder eindigt. De bijna complete pispotten hebben allemaal een standvlak met
een ziel. Een van de incomplete exemplaren heeft standvinnen. Mogelijk is hier sprake van een
chronologisch verschil, met een overgang van standvinnen naar de latere holle standvlakken. Binnen
de functiegroep verzorging/hygiëne (fig. 5.49) valt het grote aandeel aan pispotten op, 19 in totaal.
Dit houdt hoogstwaarschijnlijk verband met de functie als beerput. Dat het een dergelijk groot aantal

157
158

Parallellen werden gepubliceerd in Beckmann s.d.: 301 plaat 83.5 en Hähnel s.d.: 208 figuur 306.
Unger s.d.: 441.
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is, wijst ook op een zekere tijdsspanne van de laatste gebruiksfase. Het gaat niet om een ‘event’achtige volstorting, maar om een geleidelijke opvulling.
Binnen de groep van verzorging/hygiëne werd ook een zalfpotje in rood aardewerk (cat. nr. 223)
aangetroffen (r-zal-3). Uiteraard betekent de term zalfpot niet noodzakelijkerwijs dat het potje echt
voor zalf werd gebruikt, een tal van andere opties zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor het bewaren van
kruiden. In dat geval valt het eerder onder de categorie koken. Spoor 1462 is de oudste context van
het Fochplein waarin deze vorm voorkomt, wat opnieuw de geleidelijke uitbreiding van het
vormenspectrum toont.
Binnen de functiegroep koken/voedselverwerking (fig. 5.49) werden grapen, kommen, potten, een
vetvanger en een lekschaal aangetroffen. Onder de kommen bevond zich een archeologisch
complete teil, 2010-303-24, van het type r-kom-39. Het is een in het Deventer-systeem gekend type.
Dit is opmerkelijk, want het meeste rode vaatwerk dat op het Fochplein werd aangetroffen, is nog
niet gekend in dit systeem. De teil heeft een rood baksel dat rijk is aan mica. Verreweg het meeste
vaatwerk van het Fochplein is dat niet, maar sommige bouwmaterialen en de vijzel uit spoor 1075
die later nog aan bod komt, waren ook micarijk. Het is nog maar de vraag of het hier gaat om een
andere klei en/of een ander productiecentrum. Ook een bodem van een grote pot met standlobben
heeft een baksel dat rijk is aan (muscoviet/witte) mica. De standlobben zijn een beetje vreemd. Ze
zijn gladgestreken, als om de duimhalen weg te werken, maar het is erg vluchtig en rommelig
gebeurd.
Ook werden delen aangetroffen van een lekschaal (dit is een ondiep vergiet) in een wat rozer baksel
dan standaard. Verder werden er nog delen van grapen en kommen in wit of lichtroze baksel
aangetroffen dat een witte sliblaag had. Soms was er sprake van standvinnen. Een van de grapen is
opmerkelijk compleet en heeft een ijzerengobe. Op basis van het meer beige baksel, de meer op
metalen grapen gebaseerde vorm en de totale bedekking met ijzerengobe lijkt het te gaan om een
ander productiecentrum. De compleetheid van deze grape wordt verklaard door de urineaanslag aan
de binnenzijde, die wijst op een secundair gebruik als pispot.
Voor het rood aardewerk uit deze context konden al zeker 4 verschillende baksels worden
onderscheiden: rood, wit tot licht rood, beigerood, rood met mica. Verder werden er ook fragmenten
wit en een grape met afwijkende vorm en duimimpressiebloemdecoratie aangetroffen. Een parallel
hiervan werd aangetroffen in Nijmegen 159. Waarschijnlijk is hier dus sprake van verschillende
productiecentra en een ingewikkeldere productie- en/of handelssituatie dan in oudere periodes het
geval was.
De functie opslag/vervoer wordt in deze context vertegenwoordigd door laat grijs aardewerk. Er
werd een archeologisch complete, zeer grote grijze kan (cat. nr. 206) gevonden die voor opslag of als
waterkan gediend moet hebben (fig. 5.48). De bovenste helft van de kan is decoratief geribd en het
oor is versierd met opgelegde kleistrips met vingerindrukken die vertrekken vanaf de aanzet van het
handvat over de kan. Eveneens archeologisch compleet is een enorme voorraadpot (cat. nr. 207) met
twee horizontale handvatten en opgelegde verticale banden met vingerindrukken en grote
vingerafdrukken onder de rand, een variatie op type g-pot-6.

159

Thijssen 1991.
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Fig. 5.48: Grote kan in grijs aardewerk (g-pot-6).
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Fig. 5.49: Grafiek met de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1462.
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Tabel 5.34: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1462.

Spoornummer: 1003
Contextomschrijving: Laag onder bakstenen keldervloer S 513, in kelder De Hane
Datering: rond 1600
Tafonomie: Eén pot in deze context is primair afval. De rest van de ceramiek is secundair afval.
Beschrijving: In dit spoor werden 32 fragmenten aardewerk aangetroffen van 8 MAE (bijlage tabel
6.35, tabel 5.35). Van deze scherven behoorden er 22 toe aan één archeologisch complete
Langerwehe voorraadpot (s2 steengoed). Deze voorraadpot was ongeveer voor driekwart bewaard
(fig. 5.50). Het is een type met twee horizontale oren en een ingezette bodem met geknepen
standlobben. De voorraadpot is grijs van kleur met grote delen in bruin door engobe. De rand van de
pot heeft een dekselgeul. Kleine onregelmatigheden in het glazuur van de dekselgeul tonen dat
tijdens het bakken een gelijkaardige pot met geknepen standring bovenop deze voorraadpot werd
gezet. Deze pot moet gedateerd worden rond 1600 160. De rest van het materiaal bestaat uit losse
fragmentjes rood aardewerk, die moeilijk te dateren zijn, een steengoedscherf die waarschijnlijk
15de-eeuws is en een complete hals in grijs aardewerk van een waterkruik. Dergelijke waterkruiken
zijn voor deze opgraving gekend voor de 16de eeuw, onder andere in vulling van de beerput met
spoornummers S1458, 1460 en 1463.
De einddatering van dit spoor is dus waarschijnlijk in de 16de eeuw, maar bevat ook wat ouder
materiaal. De compleetheid van de voorraadpot doet primair afval vermoeden. De rest van het
materiaal lijkt eerder secundair.

160

Op basis van een gedateerde parallel in Mayen 1967: 184-186.
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Fig. 5.50: Voorraadpot in steengoed, Langerwehe.
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Tabel 5.35: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1003.
Spoornummer: S 163
Contextomschrijving: Vulling van kuil S 1762
Datering: 16de eeuw
Tafonomie: Secundair huisafval
Beschrijving: Van enkele exemplaren in dit spoor zijn meerdere scherven bewaard, maar het grootste
deel van het assemblage bestaat uit losse scherven. Het materiaal uit deze kuil bevatte onder andere
steengoed en rood aardewerk. Binnen de categorie rood aardewerk werden twee kommen
aangetroffen van het type dat men vaak beschrijft met de term papkom. Dit zijn vrij kleine kommen
met een of twee horizontale handvatjes. Beide hebben een witte sliblaag aan de binnenzijde en bij
één exemplaar is dit gecombineerd met kopergroen. Het baksel van deze kommen is felrood van
kleur. Dergelijke kommen hebben een tafelfunctie en zijn typisch vanaf de 16de eeuw. In deze tijd
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ontwikkelt zich de tafelcultuur voor het eerst en tafelwaar krijgt nu ook een representatieve functie.
Dit verklaart de kleurrijke afwerking.
De grapen die in deze context werden aangetroffen zijn veel lichter van kleur: wit of van wit tot licht
rood. Ook is het baksel veel zachter. Het lijkt om een verschillende kleisoort te gaan. Er is ook een
deel van een grape waarvan het baksel door verhitting zwart gekleurd is, maar waarschijnlijk was het
oorspronkelijk wel een rood exemplaar.
Aangezien zowel steengoed (wat gebruikt wordt voor drinken en soms voor opslag), grapen (typisch
gebruikt voor koken) als papkommen (tafelwaar) werden aangetroffen, gaat het hier
hoogstwaarschijnlijk om huishoudafval.
Spoornummer: 1075
Contextomschrijving: Kuil onder bakstenen keldervloer S 513, in kelder De Hane
Datering: 16de eeuw
Tafonomie: secundair huishoudafval
Beschrijving: In deze kuil werden 24 aardewerkfragmenten aangetroffen van 12 MAE (bijlage tabel
6.36, tabel 5.36). Het meeste zijn losse fragmenten. Vaak is dit ouder materiaal, zoals Elmpt-type
aardewerk, Maaslands aardewerk en grijs aardewerk. Enkel het rood aardewerk is iets completer. De
einddatering van dit spoor is waarschijnlijk 16de-eeuws, maar er zitten oudere fragmenten bij.
De opvallendste vondst uit deze context is een grote vijzel in rood aardewerk (fig. 5.51). De vijzel is
vrij ruw, onversierd en handgevormd. Het stuk heeft dikke wanden in een ruw rood baksel met
stukken chamotte en steentjes. De pot is circa 24 cm hoog en heeft een externe doormeter van 37
cm. De bodem is vlak en de tot 2,5 cm dikke wand staat slechts licht uit. De rand is onverdikt. Er bleef
een uitsteeksel bewaard dat dienst deed als handvat. Waarschijnlijk waren er oorspronkelijk twee.
Het uiteinde van het handvat is afgesleten, maar de onderzijde niet. De onderkant van het handvat
heeft men vóór het bakken bijgesneden tot de gewenste vorm.
De pot is zwaar en niet geschikt om vaak te verplaatsten. De onderkant van de bodem is sterk
afgesleten, wat duidt op een veelvuldig gebruik en schuiven op een vlak oppervlak.
De randen en de geglazuurde binnenzijde van de pot vertonen duidelijke sporen van slijtage van het
gebruik van een stamper. Een scherf van dezelfde vijzel werd gevonden in het aangrenzende spoor
1010, wat doet vermoeden dat er een verband bestaat tussen deze twee sporen.
De vijzel, die ongeveer voor de helft bewaard was, is een stuk completer dat de rest van de context.
Dit komt waarschijnlijk doordat het zo’n robuuste, dikwandige pot is. Toch is de pot verre van
compleet, zodat ook dit waarschijnlijk secundair afval betreft.

Vorm
Aantal
Vorm
Aantal

S 1075
Datering: 16de eeuw
Niet gekend g-pot- r-bak-? r-bor-6 r-vijzel7
1
1
1
1
r-kop-?
1

Tabel 5.36: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1075.
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Fig. 5.51: Binnenzijde van de vijzel met duidelijk zichtbare slijtagesporen van het gebruik van een
stamper.
Spoornummers: S 1623 en S 1624
Contextomschrijving: Lagen onder bakstenen vloer (S 237) van kelder Den Hert
Datering: 16de eeuw met einddatering in de tweede helft van de 16de eeuw
Tafonomie: Deze context bevat gefragmenteerd secundair huishoudafval
Beschrijving: Wederom betreft het een spoor met secundair huishoudafval. Het gaat om 205
scherven ceramiek die konden worden teruggevoerd tot 117 MAE (bijlage tabel 6.37). Door deze
aantallen lijkt het alsof er van een groot aantal individuen meerdere scherven werden
teruggevonden. In realiteit is dit niet het geval. Het beeld wordt vertekend door enkele recipiënten
die veel completer zijn dan de rest van het assemblage. Mogelijk zijn deze de meest recente stukken.
Zo is er een rode kom (r-kom-58, cat. nr. 237) uit spoor 1623. De kom bestaat uit 22 scherven en is
archeologisch compleet. Het heeft een open vorm met een heel korte vlag en een standring (niet
geknepen). De binnenzijde ervan is bedekt met een oranje loodglazuur, dat op sommige plaatsen
olijfgroen verkleurd is. De kom heeft een afwijkend baksel met rode ijzerrijke lenzen. Een ander stuk
is een archeologisch complete grape die lijkt op type r-gra-75 (spoor 1624, cat. nr. 244).
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Fig. 5.52: Een overzicht van enkele vondsten uit S 1623 en S 1624.
Het grootste deel van dit assemblage bestaat uit rood aardewerk, met 154 scherven van 81 MAE.
Daarna volgt het S2 steengoed met 43 scherven van 28 MAE. Van het Elmpt-type aardewerk, het
Maaslands aardewerk, het wit aardewerk en de majolica zijn steeds 2 scherven van 2 MAE. De
aanwezigheid van het veel oudere Elmpt-type aardewerk en Maaslands aardewerk toont dat ouder
aardewerk vermengd zit met 16de-eeuws materiaal. Het gaat dus waarschijnlijk om materiaal dat lang
aan het oppervlak heeft gelegen.
Het aangetroffen s2 steengoed werd gebruikt voor de datering van het spoor. Er werden enkel
kanfragmenten aangetroffen. Deze waren allemaal te dateren in de 16de eeuw. De productiecentra
Keulen, Frechen en Raeren waren vertegenwoordigd. Het ging over het algemeen om kannen met
ijzerengobe en zoutglazuur. Westerwaldachtige kannen (met een grijze breuk, grijs zoutglazuur en
meestal een kobaltblauwe decoratie), die vanaf de 17e eeuw populair worden, kwamen niet voor.
Sommige kannen hebben een geknepen standring, anderen hebben een ballustervoet of standvlak
(een eerder laat fenomeen van de 16de eeuw). Zowel het begin als het einde van de 16e eeuw was
vertegenwoordigd, met meer late vormen dan vroege. De ceramiek (op enkele oudere fragmentjes
na) heeft dus de 16de eeuw als looptijd, met een einddatering rond 1600.
Deze context is een van de vroegste waarin majolica wordt aangetroffen. Het gaat om een fragment
van een bord (cat. nr. 247) en een fragment (cat. nr. 248) met kobaltblauwe beschildering waarvan
het tinglazuur een groene schijn heeft (fig. 5.54).
Aan veel fragmenten kon geen vorm of functie worden toegekend (fig. 5.55, tabel 5.37). Dit is het
gevolg van de grote fragmentatie. Het grootste deel van het assemblage hoort thuis in de
functiecategorie koken/voedselbereiding, met bakpannen, grapen, kommen en een steelkom. Het is
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de oudste context waarin de bakpannen de grapen kunnen bijbenen wat aantal betreft. Het lijkt een
meer-gebruikte vorm te worden. Dit is tevens een van de vroegste contexten waarin er een duidelijk
aandeel van borden is en daarmee ook van tafelwaar. De borden zijn in rood aardewerk en majolica.
Fragment 2010-303-1070 (fig. 5.53) is een deel van een uitzonderlijk bord in een onbekend rozewit
baksel. Deze witte scherf is bedekt met een rode slib met daarin scraffito-versiering. Het loodglazuur
is ook iets afwijkend van normaal. Aan de buitenzijde is het vrij schraal, maar aan de binnenkant is
het dikker, met een olieachtige glans. Deze versieringstechniek en afwerking zijn dus anders dan
gewoonlijk, hoewel het uiteindelijke kleureffect hetzelfde is als bij normale slibversierde borden in
rood aardewerk. Ook de vorm is afwijkend. Het productiecentrum van dit stuk is niet gekend,
alhoewel J. Thijssen vermoedt dat het wel in de Nederlanden geproduceerd werd 161.

Fig. 5.53: Scherf in wit aardewerk met rode slib en scraffito-decoratie (inv. nr. 2010-303-1070).

Fig. 5.54: Fragment met kobaltblauwe beschildering en tinglazuur.

161

Pers. comm. J. Thijssen.
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S 1623 en S 1624
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Fig. 5.55: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van S 1623 en S 1624.

S 1623 en S 1624
Datering:16e eeuw met einddatering in de tweede helft van de 16e eeuw
Vorm Niet gekend
m-bor-?
r-bak-? r-bak? r-bak-38 r-bor-?
Aantal
48
1
5
6
1
2
Vorm
r-borr-bak-? Cfr. R-bak-38 r-gra-? r-kan-? r-kom-? r-kom-58
Aantal
1
1
12
1
7
1
Vorm
r-pis-?
r-gra- Cfr. R-gra-75 r-stk? s?-bek? s2-kan-? s2-kan-12
Aantal
1
1
1
1
22
1
Vorm s2-kan-17
s2-kan-64
w-borAantal
1
2
1

Tabel 5.37: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1623 en S 1624.
5.1.4.5 Middeleeuwse periode
Spoornummer: S 1438
Contextomschrijving: Laag in kuil S 1439 (fig. 5.56)
Tafonomie: fragmentair bewaard secundair afval
Beschrijving: Van dit spoor werden 18 scherven ingezameld van 14 MAE. De context bevat redelijk
wat Maaslands aardewerk, onder ander fragmenten versierd met rode barbotineversiering. Ook
werd er wat rood aardewerk aangetroffen (Fig. 5.57), waaronder een stuk van een klein bol
spaarpotje in rood aardewerk (type r-spa-6) 162. De precieze datering van het spoor is moeilijk te
geven, maar is in ieder geval middeleeuws. Een datering in de 14de eeuw lijkt het meest plausibel 163.
Het opvallendste aan deze context is de aanwezigheid van een Romeinse geverfde scherf in Mayenbaksel (cat. nr. 382).
162

Paralellen in Bartels 1999: 718-719; Verhaeghe 1989: 75 (parallel uit Brugge); Hurst e.a. 1986: 141-142.
de
Dit komt overeen met Hurst e.a. 1986: 141-142. Hurst schrijft dat de spaarpotten aanvangen in de 14
eeuw.
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Fig. 5.56: Profieltekening van de sporen S 1438 en S 1476.

Fig. 5.57: Spaarpot in rood aardewerk.
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5.1.4.6 Periode rond 1600
Spoornummer: S 565
Contextomschrijving: Vulling van afvalkuil S 575 (fig. 5.58).
Datering: laatste kwart 16de eeuw

Fig. 5.58: Profieltekening van S 565.
Tafonomie: Een afvalkuil met secundair afval dat vermengd is met ouder, zeer fragmentair materiaal
dat vermoedelijk lange tijd aan het oppervlak gelegen heeft.
Beschrijving: Spoor 565 was een afvalkuil met, naast een groot aantal mosselschelpen, ook veel
ceramiek. Er werden 316 scherven ingezameld afkomstig van 112 MAE. Het gros van het aardewerk
bestaat uit rood aardewerk, s2-steengoed en wit aardewerk (voor aantallen: bijlage tabel 6.38).
Daarnaast werden er ook kleine aantallen Maaslands aardewerk, grijs aardewerk, bijna-steengoed
(s4) en Siegburgsteengoed (s1) aangetroffen. De aardewerkgroepen die in kleinere aantallen werden
aangetroffen zijn allemaal ouder dan het aardewerk dat in grote getalen werd aangetroffen. Dit
oudere materiaal bestaat uit losse scherven, terwijl het jongere aardewerk vrij compleet is.
Waarschijnlijk is ouder afval dat al lange tijd aan het oppervlak had gelegen of opspit vermengd
geraakt met afval dat op het moment van het vullen van de afvalkuil recent was. Ook het recentere
aardewerk is nooit compleet. Vaak is slechts een kwart bewaard. Het betreft dus secundair afval.
Het meeste steengoed heeft een ijzerengobe onder het zoutglazuur, hetgeen resulteert in de voor de
16de eeuw typische tinten bruin en beige (vooral voor de Keulse productie). Vaak is dit bruin
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gemengd met grijs, soms in de richting van een ‘pantermotief’ (dat waarschijnlijk in Raeren werd
ontwikkeld maar later het kenmerk van Frechen zou worden) 164. Naast de gebruikelijke
productiecentra Keulen en Raeren werd ook een randfragment (cat. nr. 252) van een kan uit Trier
(Speicher) aangetroffen. De rand is onverdikt en min of meer cilindrisch. Onder de rand bevinden
zich twee horizontale ribbels. De productieplaats is te herkennen aan het gelige, niet volledig
verglaasde baksel.
In de loop van de 16de eeuw vindt de overgang van geknepen standvoeten naar standvlakken en
ongeknepen standvoeten (oa. de zogenaamde balustervoet) plaats 165. Slechts 2 van de 7 bewaarde
steengoedbodems hebben een geknepen standring. Een van de standringen is van een kleine, 15deeeuwse trechterbeker uit Siegburg (cat. nr. 253), de andere is een kleine bolle steengoedkan met drie
oren uit Raeren (s2-kan 58, cat. nr.256, fig. 5.59). Het meeste materiaal lijkt dus uit het midden van
de 16de eeuw of later te dateren. De bolle Keulse kanvorm met een korte cilindrische hals, die typisch
is voor de eerste helft van de 16de eeuw, vooral voor het 2de kwart, is afwezig. Een aangetroffen
steengoedkan met engobe en glazuur met een veel vloeiender profiel, twee ribbels op de schouder
en een ronde applique met een gehelmd mannenhoofd is te dateren in het midden van de 16de eeuw
(s2-kan-17, cat. nr. 255). Een andere kan (cat. nr. 257) is met zijn rijke decoratie van gutswerk,
stempelwerk en appliques duidelijk van latere datum, rond 1700. Deze grote kan is niet helemaal
rond, maar lichtjes vervormd tot een veelhoek en heeft een balustervoet. Er werd één klein
fragmentje Westerwald (herkenbaar aan zijn grijze kleur met kobaltblauwe beschildering)
aangetroffen. Het Westerwaldsteengoed wint vanaf circa 1600 aan populariteit. De einddatum van
context kon op basis van het aanwezige steengoed worden gedateerd ergens rond het begin van de
17de eeuw en het meeste materiaal lijkt te dateren uit het de periode midden 16de eeuw tot rond
1600.

Fig. 5.59: Het schilderij ‘De boerenbruiloft’ van Pieter Bruegel uit 1568 (Kunsthistorisches Museum,
Wenen) toont in het midden een parallel voor de kan uit Raeren met drie oren. Op de tafel is ook een
kan uit Siegburg te zien.

164
165

Bartels 1999: 59.
Bartels 1999: 61.
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Een gedeelte van de ceramiekvormen is gemaakt in een baksel dat zeker ouder is dan de afsluitende
fase. Om een beter beeld te krijgen van het vormenspectum van de laatste fase, zijn in tabel 6.39
(bijlage) alle individuen in Siegburgsteengoed, Maaslands aardewerk en grijs aardewerk verwijderd.
De kannen nemen een belangrijk deel van het assemblage in, waardoor ook functiegroep drinken
talrijk is. Ook de functiecategorie koken/voedselbereiding is goed vertegenwoordigd (fig. 5.62),
voornamelijk door grapen, maar ook door een vrij breed scala aan andere vormen (tabel 5.38). Zo
werden er 5 kommen, 2 lekschalen/vergieten, 1 pot, 1 steelkom en 2 vetvangers aangetroffen. Er
werd geen ceramiek in de categorie opslag/vervoer aangetroffen, maar wel twee pispotten. Het is
interessant om te zien dat in deze afvalkuil de pispotten slechts zo’n klein deel innemen in
vergelijking met de hoge aantallen die in de beerputcontexten werden teruggevonden.

Fig. 5.60: Boek in ceramiek uit S 565.
De opmerkelijkste vondst uit deze context, is een boek gemaakt uit aardewerk (fig. 5.60 en 5.61, cat.
nr. 276). Het boek heeft een hoogte van 10 cm, is 5 cm dik en 7,3 cm breed. Het is beschadigd, maar
wel archeologisch compleet. Opvallend is de nauwkeurige, natuurgetrouwe weergave, met de kaft
geverfd in zwart of donkerbruin en de verdikkingen van het binden op de rug. Zelfs de bladzijdes
werden met zorg weergegeven. Het boek is van boven open en heeft een gaatje in de bladzijde-kant
(fig. 5.64) dat voor het bakken is aangebracht en waarschijnlijk bedoeld is om het boek te kunnen
ophangen. Het is wel vreemd dat, als het de intentie was het boek aan de muur op te hangen, men
toch de moeite heeft genomen de onzichtbare achterkant af te werken. De functie van het boek is
niet duidelijk. Een wijwaterhoudertje is een mogelijkheid. Dergelijke boeken komen niet veel voor,
hoewel er voorbeelden gekend zijn uit de omgeving van de Weser166. Hähnel bespreekt een
gelijkaardig boek met een open bovenkant, hoewel verschillend in stijl en baksel. Dit boek wordt
166

Pers. comm. J. Thijssen.
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door de auteur geïnterpreteerd als drinkgerei 167. Het boek is vervaardigd in een beigeachtig baksel,
dat voor de rest nergens op de site voorkomt. Het gaat om een importproduct.

Fig. 5.61: Boek in ceramiek uit S 565.
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Fig. 5.62: Grafiek met vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 565.
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Hähnel s.d.: 212.
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Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal

S 565
Datering: laatste kwart 16de eeuw
Niet gekend r-dek-?
r-borr-gra-?
r-gra?
r-gra53
1
1
8
1
1
r-gra-94
r-kom-?
r-kom?
r-kom
r-kom-40 r-kom-51
1
1
1
1
1
r-kop-38
r-pis-?
r-pisr-kom-6 variatie
r-stkr-vet1
1
1
1
1
1
r-vet?
s1-tre-4 s2-kan-?
s4-kan-? Trier
s2-kan- s2-kan-14
1
1
16
1
1
1
s2-kan-27? s2-kan-28 w-bors2-kan-86 variatie w-gra-?
w-gra1
1
1
1
3
3
w-lek/ver-? w-lek-6 wm-kan-?
wm-pot-2
w-dekboek
1
1
1
1
1
1

Tabel 5.38: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1623 en S 1624.

Spoornummer: 70
Contextomschrijving: Lagen onder spaarboog in muur S 128.
Datering: rond 1600
Tafonomie: secundair afval
Beschrijving: Onder de spaarboog van muur S 128 werd een concentratie aardewerk aangetroffen.
Het gaat om secundair afval, met 211 fragmenten van circa 140 individuen (bijlage tabel 6.40). Meer
dan de helft van het aardewerk bestond uit rood aardewerk. Het merendeel hiervan betreft grapen.
Er komen grapen voor met een grote diameter, maar ook veel kleinere grapen. De kleine recipiënten
hebben de maat van een eenpersoonsportie. Vier fragmentjes zijn van kleine koppen om uit te eten
met een of twee horizontaal geplaatste oren, een vorm die ook wel papkom wordt genoemd. Twee
fragmenten vertonen een afwerking met witte slib en kopergroen aan de binnenzijde.
Verder werden er enkele randjes teruggevonden die mogelijk van kannen afkomstig zijn. Ze zijn niet
of slechts een weinig verdikt en hebben een steile wand. Daarnaast is er een individu dat eveneens
een steile wand heeft, maar waarvan de rand omgeslagen is. Het zou kunnen gaan om een kan, maar
de diameter van de hals is daar wel vrij groot voor. Er werden fragmenten aangetroffen van twee
vergieten in rood aardewerk met loodglazuur aan de binnenzijde. De randen zijn verdikt en vertonen
aan de buitenzijde enkele horizontale groeven. De vergieten zijn aan de binnenzijde geglazuurd en
hadden waarschijnlijk horizontale oren. Een van de twee heeft vlak onder de rand twee rijen
doorboringen, maar daaronder geen. Omdat de voet van het vergiet niet bewaard is, is het niet
geweten of daar wél doorboringen waren. Er werden ook bodems met geknepen standringen
gevonden van twee vrij grote kommen met loodglazuur aan de binnenzijde.
Daarnaast werden er in rood aardewerk ook drie individuen, twee borden en een beker, gevonden
met een decoratie van witte slib. Van een van de twee borden zijn slechts 5 scherven bewaard. Het
gaat om een vrij diep bord zonder duidelijke vlag. De rand is verdikt en lijkt hierdoor aan de
buitenzijde een horizontaal bandje te vormen. De binnenzijde is bedekt met loodglazuur, maar ook
de buitenzijde vertoont sporen van glazuur. De slibdecoratie is aangebracht met ringeloortechniek.
Centraal is een spiraal van slib aangebracht. Daarbuiten, aan de binnenzijde van de rand waar men
normaal de vlag zou verwachten, loopt een fries met daar binnen golflijnen.
Het tweede (cat. nr. 280) bord is kleiner van afmetingen en heeft wel een duidelijke vlag. Het is een
in het Deventer-systeem onbekend type. Het bord is archeologisch compleet. De rand is ongeveer
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hetzelfde als bij het eerder beschreven bord. Het bord heeft een standring. Centraal is met
ringeloortechniek een vogel afgebeeld met gespreide vleugels. Op de vlag staan diagonale strepen.
Ook de archeologisch complete beker (cat. nr. 279) is van een type dat niet bekend is in het
Deventer-systeem. De beker heeft een volle standvoet, een bijna cilindrische kelk en een uitstaande
korte lip. De binnenzijde en het grootste deel van de buitenzijde is bedekt met loodglazuur. Een
diagonaal lopend veld van de buitenzijde van de kelk is bedekt met witte slib.
Naast het rood aardewerk werd ook wit aardewerk aangetroffen. Het gaat hierbij onder andere om
fragmenten van lokaal wit van grapen en een kom, maar er werd ook aardewerk uit Frechen
aangetroffen. Dit aardewerk is herkenbaar aan het uitzonderlijk helderwitte baksel. De scherven uit
deze context vertonen daarenboven allemaal kopergroen loodglazuur. Van een gedeelte van de
scherven was de vorm niet meer te achterhalen, maar er was minstens een intern geglazuurde
teilachtige kom met manchetrand en een geheel geglazuurd vergiet met standvinnen en vrij
onregelmatig geplaatste doorboringen.
Tenslotte werden er ook nog 20 steengoedfragmenten aangetroffen. Deze waren terug te brengen
tot 14 individuen. Hieronder bevonden zich twee humpen in steengoed uit Siegburg. Een ervan was
bedekt met een dun zoutglazuur, de andere met een secundair aangebracht loodglazuur. Ook waren
er twee fragmenten van steengoedkannen met een geribbelde cilindrische hals en een donkerbruine,
erg glimmende en iets gevlekte engobe met zoutglazuur. Mogelijk gaat het om fragmenten van het
type S2-kan-64. De kannen hebben waarschijnlijk een balustervoet gehad. Er werd één klein
Westerwaldfragmentje teruggevonden, waarvan de vorm niet achterhaald kon worden. Verder
werden er nog fragmenten van minstens 3 pispotten (cat. nr. 277) in steengoed aangetroffen. De
pispotten zijn bedekt met engobe en loodglazuur. Mogelijk gaat het om producten uit Keulen. De
pispotten hebben een vrij brede, uitstaande en iets holle rand, die typisch is voor pispotten, maar de
randen wijken af van de types die gekend zijn in het Deventer-systeem. De pispotten zijn vrij bol en
hebben een horizontale groeflijn ter hoogte van de grootste diameter. De potten lijken nog het
meest op Deventer-type s2-pis-6.
Ook een deel van een spinschijfje uit steengoed is het vermelden waard. Het spinschijfje is bedekt
met engobe en zoutglazuur. Op basis van het baksel komt dit stuk mogelijk uit Keulen. Dergelijke
schijfjes werden bevestigd aan een stokje dat gebruikt werd om te spinnen en fungeerden zo als een
klein vliegwiel. Parallellen in hetzelfde materiaal zijn onder andere te vinden in het British
Museum 168. Het is interessant dat dit het enige spinschijfje is dat op de gehele opgraving werd
aangetroffen. Nog interessanter is dat het in combinatie werd aangetroffen met fragment van een
flesje voor spinolie. Het betreft een zeer klein flesje in steengoed met zoutglazuur. Het flesje is
waarschijnlijk circa 6 cm hoog geweest. In de flesjes werd spinolie bewaard, die werd gebruikt om de
wol tijdens het spinnen in te smeren voor een beter resultaat·.
Het assemblage moet ongeveer van rond 1600 dateren. Waarschijnlijk vond de eindfase van de
opvulling van het spoor plaats in het begin van de 1700.
Spoornummers: S 1702, S 1676, S 1697, S 1700 en S 1707
Contextomschrijving: Lagen in kuil S 1764 onder keldervloer S 237 in Den Hert. Laag S 1676 is
stratigrafisch het jongste (fig. 5.63).
Datering: tweede helft 16de - begin 17de eeuw
Tafonomie: dik pakket gefragmenteerd secundair huishoudafval
Beschrijving: onder één van de oude bakstenen kelders aan de Tiensestraat, Den Hert, werd een
grote kuil gevonden. De kuil strekte zich uit over een grote oppervlakte en bevatte veel ceramiek en
andere vondsten. Deze kuil S 1764 bestond uit een groot aantal laagjes. De context die het meeste
168

Gaimster 1997: 248-250.
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materiaal bevatte is laag S 1700. De laagjes werden individueel gedateerd. Alle sporen bleken binnen
de periode 2de helft 16de eeuw - begin 17de eeuw te vallen. De ceramiek uit deze kuil is erg
gefragmenteerd en incompleet, met bijna enkel losse scherven (bijlage tabel 6.41, 6.42, 6.43, 6.44 en
6.45). Het gaat om secundair afval dat lang aan de oppervlakte heeft gelegen. In combinatie met het
karakter van de kuil, met al zijn laagjes, lijkt het te gaan om een geleidelijke opvulling met
oppervlaktemateriaal te gaan. Aangezien er op het vlak van datering geen onderscheid te maken viel
tussen de verschillende laagjes in de kuil en alle lagen buiten S 1700 te weinig materiaal bevatten om
een duidelijk individueel beeld te kunnen geven, werden de ceramiekvondsten van al deze lagen
samen geanalyseerd. Doordat het materiaal zo gefragmenteerd is, kon aan een zeer groot aandeel
van de ceramiek geen vorm worden toegeschreven. Anderzijds biedt deze context wel een mooie
doorsnede van de ceramiek die in die periode in gebruik was.

Fig. 5.63: Profieltekening van de sporen S 1676, S 1696, S 1697, S 1698, S 1699, S 1700, S 1701, S
1702 en S 1703.

Fig. 5.64: Siegburg-Schnelle met applique-versiering met een afbeelding van Alexander de Grote en
het jaartal 1589.
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S 1678, S 1676, S 1697, S 1700, S 1702 en S 1707
1200
1000
800
600

3

1036

400

koken

12

3
kan/pot

hygiëne(niet gekend)

Tabel 5.65: Grafiek met de vorm- en functieverhoudingen van de S 1678, S 1676, S 1697, S 1700, S
1072 en S 1707.

Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm
Aantal
Vorm

S 1700 + S 1707+ S 1702 + S 1697 + S 1678
Datering: tweede helft 16het - begin 17de eeuw
Niet gekend
f-bor-?
g-kan-?
m-bor?
m-bor-9
1036
1
1
1
1
r-bak-?
r-bak?
r-bekr-bor/kom?
r-bor-?
15
2
4
10
7
r-dek-?
r-gra-?
r-gra?
r-grar-kan-?
3
280
2
2
7
r-kom?
r-kom-5
r-kom/bor-?
r-kop-?
r-kop-45
1
1
2
16
1
r-pis?
r-pot-?
r-pot?
r-stk?
r-stk-?
1
5
3
1
1
r-vets1/s2-kan-?
s1-dri-2
s1-kan-?
s1-kan2
1
2
2
1
s2-bek-11
s2-bek-2
s2-fle-?
s2-kan-?
s2-kan-49
1
1
2
60
1
s2-kan-55
s2-kan-60
s2-pis-?
s2-pis-1
s2-pot-?
1
6
6
1
15
w-gra-?
w-gra?
w-kan/pot-?
w-kan-?
w-kom-?
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(niet gekend)

17

bord/kom

1

pispot

15

vetvanger

2

vergiet

bakpan

eten overig

27

steelkom

smeltkroes

2

pot

18

kom

1

grape/steelkom

17

grape

12

kop

kan

fles

drinken

3

bord

drinkschaal

2

snelle

2

beker

0

84

6

25

331

deksel
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m-kom?
1
r-bor-1
1
r-kom-?
20
r-pis-?
5
r-ver-?
12
s1-sne-1
3
s2-kan-5
1
w-bor-16
1
w-pis-?
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Aantal
9
38
3
1
3
4
Vorm
w-pot-?
w-ver-?
r-gra-8
m-bor-?
r-bakr-gra/stk?
Aantal
2
3
1
1
1
2
Vorm
r-smes2-kan-7
r-kom-13
S2-kan
Aantal
1
1
1
1
Tabel 5.39: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1700, S 1707, S
1702, S 1697 en S 1678.
Wat betreft de bakselverhouding van deze kuil, valt het meteen op dat het aandeel rood aardewerk
enorm is (bijlage tabel 6.41, 6.42, 6.43, 6.44 en 6.45). Het wordt gevolgd door een veel kleiner
aandeel s2-steengoed, een daarna door een relatief bescheiden aandeel wit aardewerk. De rest van
het materiaal is kleine aantallen oudere bakseltypes die met het jongere materiaal vermengd geraakt
zijn, zoals Maaslands aardewerk, grijs aardewerk en s1-steengoed.
In vergelijking met oudere contexten is er relatief veel wit aardewerk. Ook is een groot deel van het
assemblage in een wit tot licht rood baksel, dat veel lichter van kleur is dan het rood in de
voorafgaande periodes. Een klein aandeel van het witte aardewerk is spierwit van baksel en heeft
vaak een kopergroen glazuur. Dit aardewerk kan geïdentificeerd worden als aardewerk uit Frechen.
Het betreft dus import. Een voorbeeld hiervan is een fragment uit laag S 1700 van een w-bor-16 met
kopergroen glazuur en de typerende golvende kamversiering op de vlag. De spierwitte baksels uit
Frechen zijn goed te onderscheiden van de rest, maar bij de rest van het rood en wit aardewerk lijkt
er een graduele overgang van wit over roze naar rood te zijn, alsof het gaat om één enkele productie
met een kleibron waarvan het ijzerpercentage fluctueert. Het baksel van het rode aardewerk is
daarmee heel anders dan in vroegere contexten.
Al het wit- en roodbakkende aardewerk uit deze context is geglazuurd. De overgrote meerderheid is
zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde geheel bedekt met loodglazuur. Regelmatig is aan het
glazuur voor de buiten- en of binnenkant van de pot mangaan of ijzer toegevoegd, wat het glazuur
een bruin tot zwarte kleur heeft. De overige kleuren zijn reductiegroen (olijfgroen), oranje en geel, in
een zeldzaam geval met witte slibversiering of sliblaag. Uitzonderlijk is deze slib gecombineerd met
koper, voor een kopergroen effect.
Binnen het s2-steengoed zijn vooral de Duitse productiecentra Keulen/Frechen en Raeren/Aken
vertegenwoordigd. Bij het oudere materiaal dat ertussen zit, zit uiteraard ook Langerwehesteengoed.
En er is één vondst van Altenrath (cat. nr. 306). Het meeste steengoed heeft een bruine engobe of
een ‘pantermotief’, het gevlekt-bruine oppervlak dat zo kenmerkend is voor Frechen. In heel kleine
aantallen komt ook Westerwald voor, te herkennen aan het grijze zoutglazuur met kobaltblauw.
De vormen hebben een ballustervoet of standvlak en geen geknepen standlobben. Het grootste deel
van het steengoed is onversierd, maar er zijn ook een aantal stukken, vooral kannen, met een
Raeren-achtige versiering in ribbels en gutswerk en hier en daar een kamstreek. In minder grote
aantallen komen ook appliques voor, onder andere in de vorm van leeuwenkopjes, wapenschilden en
bloemen. Er zijn ook verschillende voorbeelden van ‘boerendans’-decoraties, die zo kenmerkend zijn
voor Raeren. Ook decoratie in de vorm van ‘federendes blättchen’ 169 komt voor. In een geval is er
een deel van een Siegburg-Schnelle bewaard met applique-versiering waarop Alexander de Grote
wordt afgebeeld met vermelding van het jaartal 1598 (fig. 5.64).
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Dit is een vorm van decoratie waarbij een verend blad tegen de pot gehouden wordt terwijl deze draait op
het pottenbakkerswiel. Het blad ‘stuitert’ tegen de pot, waardoor het op regelmatige afstanden kleine ‘hapjes’
uit de pot wegneemt.
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Qua vormen in deze grote afvalkuil, is de grape de best-vertegenwoordigde groep (tabel 5.39). Maar
er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat deze groep iets oververtegenwoordigd
is, doordat de vorm wat gemakkelijker te herkennen is, zeker als er sprake is van roetsporen. Als
tweede vorm volgt de kan, met 83 individuen.
Vooral de categorieën koken/voedselbereiding en drinken zijn goed vertegenwoordigd (fig. 5.65),
niet alleen in aantal, maar ook in vormvariatie. Vooral bij de categorie koken/voedselbereiding blijkt
het voordeel van het bestuderen van een heel grote afvalcontext, want nu komen ook de minder
talrijke vormen aan bod. Kommen, potten, vergieten en bakpannen komen redelijk veel voor, maar
in kleine aantallen ook steelkommen, vetvangers/braadsledes en deksels. Het vormenspectrum van
de keukenwaar is dus vrij breed.

Fig. 5.66: Detailfoto van de breuk van de smeltkroes.
Zoals bij de meeste contexten die uit de 16de eeuw of later dateren, is ook een klein aandeel van de
waar bedoeld om uit te eten aan tafel. Zelfs als ook sommige kommen mogelijk in deze categorie
zouden thuishoren, is het aandeel eten (borden en koppen) erg beperkt. Toch komt de categorie
eten rond de tijd van deze context al decennia lang voor, ook in Leuven op het Fochplein. Het is
verbazingwekkend dat het aandeel in borden en dergelijke nog steeds zo beperkt is, zeker aangezien
dat de vele versierde steengoedkannen wel veel voorkomen en toch ook bij de tafelcultuur horen. De
meest waarschijnlijke verklaring is niet dat men slechts weinig tafelwaar gebruikte, maar eerder dat
men andere materialen gebruikte dan ceramiek. In combinatie met dergelijke versierde
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steengoedkannen, met waarschijnlijk worden gedacht aan tafelwaar (borden, schalen etc.) in tin of
ander metaal.
Uit deze context kunnen 17 fragmenten geïdentificeerd worden als pispotten. Dit is niet zo heel veel.
Als het gaat om losse scherven zijn pispotten echter niet zo heel gemakkelijk te herkennen en de
kans is groot dat er zich binnen het ongedetermineerde materiaal ook nog pispotten bevinden.
Een opmerkelijke vondst uit spoor 1707 was een smeltkroes (fig. 5.67, cat. nr. 307). Enkel de bodem
en delen van de wand waren bewaard. Het betreft een klein exemplaar, met een diameter van de
voet 3,6 cm. Over het algemeen kan worden gesteld dat de grootte van een smeltkroes omgekeerd
evenredig is met de waarde van het er in gesmolten metaal. Een kleine smeltkroes duidt zo eerder op
het smelten van koper, brons of edelmetalen, dan op dat van ijzer. Zekerheid heeft men pas als men
resten van de inhoud kan determineren. Met dit doel werd de smeltkroes onderzocht door Dr.
Patrick Degryse, archeometrist aan de Katholieke Universiteit Leuven. Helaas was niet voldoende
residu bewaard om het metaal te kunnen identificeren. Zoals te verwachten, week het baksel van de
smeltkroes af van dat van het andere vaatwerk. Het ging om een bruingrijs baksel met zandinclusies
(fig. 5.66).

Fig. 5.67: De smeltkroes uit S 1707.
Spoornummers: 1690, 1692, 1694, 1690 en 1691
Contextomschrijving: Vullingen in kuilen van kuilencluster met muurtje S 1696 erdoorheen (fig. 5.68).
Datering: 1690: 16de -17de eeuw, 1692: 16de eeuw, 1694: 1550-1650, 1691: 16de eeuw
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Fig. 5.68: Profieltekening van kuilencluster met S 989, S 1068, S 1694, S 1690, S 1695, S 1691, S 1692
en S 1696.
Tafonomie: Gefragmenteerd secundair huishoudafval.
Beschrijving: In totaal werden er 190 scherven aangetroffen in deze kuilen (bijlage tabel 6.45, 6.46,
6.48 en 6.49). Het betrof voornamelijk losse scherven secundair huishoudafval. De verschillende
spoornummers werden apart gedateerd. Alle dateringen vallen binnen de periode 16de eeuw tot
begin 17de eeuw. Vanwege het beperkte belang van de aangetroffen scherven, worden hier enkel
een aantal opmerkelijke vondsten besproken.
Hoewel het gros van het aardewerk secundair huishoudafval betrof, werd in laag S 1690 een zo goed
als complete tuitpot in steengoed aangetroffen (s2-pot-4, cat. nr. 313 en fig. 5.72). Deze
compleetheid contrasteert met de rest van de ceramiek en wijst op primair afval dan wel een pot in
primaire gebruikscontext. De tuitpot is bedekt met engobe en zoutglazuur. De pot heeft een
geknepen standring, een geribbeld oppervlak en twee grote verticale lintoren op de schouder.
Gezien het vrij grote formaat werd de pot waarschijnlijk gebruik voor opslag. De pot is geproduceerd
in Langerwehe en wordt gedateert tussen 1375 en 1425 170. Dit is dus duidelijk vroeger dan de rest
van de context.
In de lagen S 1690 en S 1691 werden twee fragmentjes van heiligenbeeldjes in witte pijpaarde
aangetroffen. De fragmenten gelijken op het Sint-Barbara beeldje uit kuil S 599, maar zijn te klein om
te kunnen zien wat ze hebben voorgesteld.
Een laatste noemenswaardige vondst, is de voet van een voetschaal in rood aardewerk (r-voet-3, cat.
nr. 315 en fig. 5.73). Het is de enige voetschaal die op de site werd aangetroffen. De voet is hol en
heeft een horizontale ribbel op ongeveer 1 cm van de onderkant. De schaal is vrij vlak. De
binnenzijde van de schaal is volledig bedekt met groen loodglazuur. De buitenzijde van de voet heeft
hier en daar glazuurvlekken.
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Fig. 5.72: De tuitpot uit laag S 1690.

Fig. 5.73: Voetschaal in rood aardewerk.
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5.1.4.7 Periode 1700-1850
Spoornummer: S 1382
Contextomschrijving: Puinlaag in bakstenen structuur (S 1503, S 1505, S 1507 en S 1770) op vloer S
1515.
Datering: Eerste helft 18de eeuw.
Tafonomie: Slechts 1 à 2 scherven per individu, deel van puinlaag, secundair afval.
Beschrijving: Uit dit spoor kwam slechts een beperkt aantal fragmenten: 21 scherven van 15 MAE
(bijlage tabel 6.50). Het materiaal is nogal gefragmenteerd en incompleet, met 1 à 2 scherven per
individu. Dit beeld past bij een puinlaag. Het secundaire afval zat door het puin gemengd.
Het materiaal is te dateren in de 18de eeuw, maar niet aan het einde van de eeuw, want alle faience
is gedecoreerd en er is geen spoor van Engels steengoed. Dit duidt op een datering voor 1770. Het
materiaal lijkt wat ouder dan dat van beerputvulling S 1052 (wordt hierna besproken). Dit wijst op
een datering in de eerste helft van de 18de eeuw. Dit is een indicatie voor het einde van het gebruik
van de bakstenen structuur.
Het assemblage is wat klein om informatie te kunnen verschaffen. Samen met de bakselgroepen
geeft het vormenspectrum (fig. 5.74, tabel 5.40) wel een beeld dat past bij huishoudelijk afval, met
een vertegenwoordiging van de functiegroepen eten, koken/voedselbereiding en
verzorging/hygiëne. De categorie drinken ontbreekt, maar vanwege de kleine aantallen kan hier geen
conclusie aan verbonden worden. Net als in de beerputvulling S 1052 werd een zalfpot aangetroffen
(cat. nr. 319).

S 1382
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6
5
4
3

3
2

2
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1

1

1

kop

bakpan
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(niet gekend)

hygiëne

(niet gekend)

Fig. 5.74: Grafiek met de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S1382.
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Aantal

1

2

1

Tabel 5.40: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1382.
Spoornummer: S 1052 en S 973
Contextomschrijving: Vulling van een beerput in kelder Den Tuymeleer met spoornummers S 499, S
1785, S 1786 en S 1788. S 1052 is de onderste vulling en dus stratigrafisch de oudste. S 973 is de
bovenste en jongste.
Datering: Rond 1750
Tafonomie: Wanneer men de vondsten uit deze beerput beschouwd, valt het meteen op dat de
voorwerpen zo volledig zijn. Veel voorwerpen zijn voor driekwart of meer bewaard. Een aantal is
zelfs geheel compleet of op een paar scherfjes na. Na het afdanken zijn ze onmiddellijk in deze
context terechtgekomen. Het betreft dus primair afval. Het totaal ontbreken van pispotten, doet
vermoeden dat de beerput op een andere manier opgevuld is geraakt dan beerkuil S 1094 en de
beerput met spoornummers S 1204, 1206, 1208 en 1210 en uiteraard ook als laag S 1700. Omdat
alles (bijna) compleet is, gaat het niet om een beerput die een paar keer half geleegd is. De
aanwezigheid van het puin en de vrij strakke datering doen vermoeden dat hier te maken was met
een beerput die na zijn laatste gebruik geheel is geleegd en vervolgens in een vrij korte periode is
opgevuld met afval en puin. Door de korte opvulperiode komt de context dicht in de buurt van een
momentopname.
Omdat de stukken zo volledig zijn en er zoveel verschillende vormen werden teruggevonden, lijkt het
om een huisinventaris te gaan. Dit is echter niet het geval, want dan had een completer servies
aangetroffen moeten worden, met onder andere meer theekopjes en schoteltjes. Het gaat dus
eerder om het weggooien van kapotte en/of afgedankte spullen.
Beschrijving: De beerput heeft twee lagen vulling: S 973 en S 1052. De vulling van S 973 leek veel
puiniger en is daarom apart ingezameld. De ceramiekvondsten die erin werden aangetroffen, passen
aan de stukken die uit S 1052, de laag eronder, komen. Daarom is besloten de vondsten als één
geheel te behandelen. Alle ceramiekvondsten worden beschreven onder nummer S 1052.
In deze beerput werden 304 scherven ceramiek aangetroffen, die konden worden teruggebracht tot
46 individuen (bijlage tabel 6.51, fig. 5.75, tabel 5.41). Met 110 scherven en 24 individuen was het
rood aardewerk de best-vertegenwoordigde bakselgroep. Verder waren er 9 individuen in faience, 5
in s2-steengoed en 5 in industrieel aardewerk, waaronder white stone ware uit Engeland. Verder
waren en nog 2 individuen in wit aardewerk, 1 in majolica en 1 in majolicabiscuit. Het valt op dat er
in deze context geen ouder materiaal vermengd is met de eindfase.
Wat ook opvalt, is de grote variatie in bakselgroepen. Het uit de middeleeuwen al gekende rode
aardewerk, witte aardewerk en steengoed is aanwezig, maar daarnaast ook de postmiddeleeuwse
majolica, majolicabiscuit, faience en het Chinese porselein en bovendien het in deze periode
opkomende Engelse steengoed en het industrieel aardewerk. Het steengoed en rood (en wit)
aardewerk neemt nog steeds veel ruimte in, maar de faience is ook een belangrijke groep geworden.
Zoals verderop wordt besproken bij de vorm en functie, is het voorkomen van tafelwaar het grootste
verschil met de oudere contexten. Juist in deze categorie komen de nieuwe bakselgroepen voor,
hoewel er ook redelijk wat schalen in rood aardewerk zijn.
De bakselgroepen geven een goed beeld van de herkomst van de gebruikte ceramiek. Het witte en
rode aardewerk is van lokale of regionale herkomst. De faience en majolica betreffen waarschijnlijk
import. Hiervan komt het merendeel niet van héél ver, maar minstens één exemplaar komt uit
Friesland en één stuk (zalfpot) waarschijnlijk uit Spanje. Het steengoed komt uit de midden-Rijnregio.
Het industrieel wit komt waarschijnlijk uit Luxemburg, het white stone ware uit Groot-Brittannië en
een s2-fles mogelijk uit Frankrijk. Het porselein komt helemaal uit China. Een groot deel van het
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aardewerk is dus lokaal, maar er is redelijk wat import van iets verder en niet enkel van het Rijnland
en Maasland, zoals dat in oudere contexten vaak is. Ook is er al import van over grote afstand
(Engeland, China). Zoals normaal voor deze periode is deze import nog beperkt. Alles bij elkaar is de
ceramiek in deze periode van veel meer verschillende plaatsen afkomstig dan vroeger het geval was.
Hieruit blijkt dat de wereld die bereikbaar was voor de gebruiker enorm toegenomen is in
vergelijking met circa anderhalve eeuw eerder.
De volledigheid van het assemblage staat een korte beschrijving per object toe, daar de meeste
voorwerpen archeologisch compleet zijn:
- Een white stone ware theekopje (iw-kop-18). Dit kopje is klein, met een hoogte van circa 4,5
cm en een maximale diameter van ongeveer 7 cm. Het is erg dunwandig en heeft een hard,
fijn baksel. Het kopje is een klein beetje bol en de onverdikte rand buigt iets naar buiten. Het
kopje staat op een fijne standring die, zoals gebruikelijk, is bijgedraaid. Het heeft een iets
grijzig oppervlak en is ongedecoreerd. Het is in Engeland vervaardigd en kan gedateerd
worden rond 1750. Het is van een zeer goede, dunwandige kwaliteit. (cat. nr. 345 en inv.nr.
2010-303-593-01)
- Een white stone ware schotel (iw-bor-3), die oorspronkelijk van een set van theekop en
schotel is. Het heeft een iets grijzig oppervlak en is ongedecoreerd. Ook dit stuk komt uit
Engeland. Het is stuk is vervaardigd uit hetzelfde baksel als het hierboven beschreven kopje.
Het kan gedateerd worden rond 1750. Het is van goede kwaliteit, maar iets dikwandiger dan
het kopje. Vooral de bodem is vrij dik. Dit betekent niet dat de kop en schotel niet in samen
gebruikt kunnen zijn. De schotel is circa 11 cm in maximale diameter en iets meer dan 2 cm
hoog. De rand buigt vrij sterk omhoog, waardoor de schotel eerder doet denken aan een zeer
lage kom dan aan een klein bordje. Een vlag ontbreekt immers. De dunne standring is op
dezelfde wijze bijgedraaid als het reeds beschreven kopje (cat. nr. 343 en inv. nr. 2010-303593-02).
-Een klein theekopje in Chinees porselein (p-kop-9). De buitenzijde van de kop is
kapucijnerbruin. De binnenzijde is gedecoreerd met fijne florale motieven in onderglazuur
kobaltblauw. Het kopje is slechts circa 5 cm hoog. Het heeft een standring en de wand loopt
enigszins tulpvormig uit, met een iets naar buiten gebogen, onverdikte rand. De wand van
het kopje is wat dikker aan de basis, maar loopt zeer dun uit en is heel licht geplooid. Op
basis van het capucijnerbruin, de wanddikte, de kleur van het kobaltblauw, bakselkenmerken
en de decoratie kan deze kop worden toegeschreven aan de Qianlong-periode (17361795) 171 (cat. nr. 342 en inv. nr. 2010-303-593-25).
- Een wit bord in faience (type f-bor-2) met centraal een eenvoudig kobaltblauw
onderglazuur decor van een vogel op een tak. Het tinglazuur is enigszins lelijk en het bord is
scheluw (scheefgetrokken). De vorm van het bord is vrij ruw en de wand is vrij dik. Het bord
vertoont een duidelijke knik bij de vlag. Het bord heeft geen echte standring maar het
standvlak is iets hol. Het bord is te dateren tussen 1700 en 1790, waarschijnlijk vóór 1780. De
onderzijde van de rand vertoont proensporen. Dergelijke borden zijn vrij normaal voor deze
periode 172. Het bord werd geproduceerd in de Nederlanden. (cat. nr. 337 en inv. nr. 2010303-593-03)
- Een wit bord in faience, type f-bor-5, met in onderglazuur kobaltblauw een op Chinees
porselein geïnspireerd decor. De centrale scène is onduidelijk, omdat het bord incompleet is,
maar het heeft florale motieven en Chinese 'rijkdom'-symbolen. Op de rand wordt een zich
herhalend floraal motief afgewisseld met een ster. De beschildering van dit stuk is vrij fijn. Er
171
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zijn sporen van proenen te zien op de onderrand. Het bord is vrij dunwandig. Het heeft geen
standring maar een standvlak, waarvan het midden iets hol staat, als een ziel. De wand bolt
aan de buitenkant gelijkmatig, maar vertoont aan de binnenzijde een lichte vlag. Dit bord is
van een iets betere kwaliteit dan de andere faienceborden. Het werd geproduceerd in de
Nederlanden. (cat. nr. 339 en inv. nr. 2010-303-593-06)
- Een wit bord in faience (f-bor-5) met in onderglazuur kobaltblauw een op Chinees porselein
geïnspireerde decoratie. Centraal binnen een dubbele cirkel is een tuinscène met bloemen
en planten afgebeeld met rechtsonder een bruggetje en linksonder een vogel. De rand is
onderverdeeld in panelen met afgewisseld bloemen en een ruitpatroon met stippen. Hier en
daar is er een fout in het tinglazuur, verder is het bord van redelijk goede kwaliteit. De wand
bolt aan de buitenkant redelijk gelijkmatig, maar vertoont aan de binnenzijde een vlag. De
bodem van het bord heeft geen standring maar is centraal licht hol. Het bord is te dateren
tussen 1700 en 1790, waarschijnlijk vóór 1780 en werd geproduceerd in de Nederlanden.
(cat. nr. 338 en inv. nr. 2010-303-593-05)
- Een bord in industrieel wit (iw-bor-5), mogelijk van Luxemburgse makelij. Het is van vrij
slechte kwaliteit met een tamelijk dikke wand en een beschadigd glazuur. De bodem van het
bord is vlak, zonder standring. Er is een duidelijk knik tussen de bodem en de wand, die vrij
steil naar boven gaat. Ook is er een duidelijk knik tussen de wand en de rand, die horizontaal
loopt. Waarschijnlijk moet het na 1750 worden gedateerd. Het bord is ongedecoreerd, maar
op de bodem gemerkt met een 2 in onderglazuur kobaltblauw. (cat. nr. 344 en inv. nr. 2010303-593-09)
- Een grote schotel in majolica van het type m-bor-1. De schotel heeft een decor in
onderglazuur kobaltblauw. Centraal binnen een dubbele cirkel staat een afbeelding van een
kustlandschap met rechts een hoge berg en wolken met aan de voet ervan twee huizen of
boerderijen, onderaan de kustlijn, links zee met golven en een zeilschip en op de rand florale
motieven. Deze majolica is ofwel Makkumer aardewerk (Friesland), ofwel in die stijl maar
elders vervaardigd. De schotel is groot en vooral onderaan in de buurt van de standring vrij
dikwandig. Zoals normaal voor majolica, is de binnenkant van de schotel bedekt met
tinglazuur en de buitenzijde met loodglazuur. De schotel is licht bol en heeft een duidelijke
vlag die door een dubbele knik van de wand wordt begrensd. De rand steekt als een lip iets
naar buiten. De schaal rust op een brede standring die typisch is voor majolica. Dit type
aardewerk werd vervaardigd tussen 1700 en 1750 173. (cat. nr. 335 en inv. nr. 2010-303-59304)
- Een schotel, type m-bor-3, in majolicabiscuit, dus zonder glazuur of decoratie. Het heeft een
typische majolica vorm zoals bij het m-bor-1 dat hierboven al besproken werd. Ook heeft het
de brede standring met doorboring. Het betreft dus geen faiencebiscuit. Het is opmerkelijk
dat een dergelijk halfproduct gebruikt werd, waarschijnlijk omdat het goedkoper was. De
ouderdom is moeilijk te bepalen, maar waarschijnlijk 18de-eeuws. (cat. nr. 336 en inv. nr.
2010-303-593-07)
- Drie schotels in rood aardewerk met loodglazuur en ringeloorversiering in witte slib onder
het glazuur. De schotels hebben een band op de vlag en een spiraal. Dit type is nog niet
opgenomen in het Deventer-systeem, maar valt binnen de bordencategorie. De vorm steunt
op een stevige standring en heeft rechte, naar buitenstaande wanden die aan de binnenzijde
een lichte vlag tonen. De rand is dusdanig verdikt dat de buitenzijde een uitstekende band
vorm terwijl de rand aan de binnenkant boven de vlag uitsteekt. (cat. nr. 324 en inv. nr.
2010-303-593-18) (cat. nr. 323 en inv. nr. 2010-303-593-19) (inv. nr. 2010-303-593-20)
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- Een kleine kom (r-kom-57) met minstens één, waarschijnlijk twee, kleine horizontale oren in
rood aardwerk. Deze vorm wordt soms ook wel papkom genoemd en werd gebruikt als
eetkom voor een één-persoonsportie. De buitenzijde is met spaarzaam loodglazuur bedekt,
de binnenzijde met kopergroen loodglazuur boven een witte sliblaag. De kom staat op een
standring. De wand loopt vanaf de bodem schuin naar buiten. Een klein stukje onder de rand
knikt de wand naar binnen. Het is op deze hoogte dat de oren bevestigd zijn. De rand is
onverdikt. (cat. nr. 331 en inv. nr. 2010-303-593-13)
- Drie gelijkaardige, kleine, éénorige grapen met schenklip op 90° van het oor. Dit type is nog
niet bekend in het Deventer-systeem. De bodem is bol met drie voetjes. Tussen de bodem
een de wand, die verticaal loopt, is een knik en een richeltje. De verdikte rand heeft een
dekselgeul. Aan de onderzijde van de grape zit roetaanslag. Dergelijke kleine grapen passen
in de diversificatie die zich inzet vanaf de 16de eeuw, met een grotere verscheidenheid aan
vormen, meer gericht op een bepaalde functie. Grapen van dergelijk klein formaat worden
wel eens geïnterpreteerd als kookpot voor één persoon, bijvoorbeeld voor pap, die dan ook
meteen als kom kan dienen om uit te eten. De schenklip wijst echter ook op een
uitschenkfunctie, misschien voor soepen of sausen. (cat. nr. 330 en inv. nr. 2010-303-593-14)
(cat. nr. 326 en inv. nr. 2010-303-593-15) (cat. nr. 329 en inv. nr. 2010-303-593-17)
- Een vrij kleine éénorige grape, groter dan inv. nr. 2010-303-539-14 en inv. nr. 2010-303539-15 en 2010-303-539-17, maar nog steeds vrij klein en sterk gelijkend op de andere. Ook
dit type is nog niet opgenomen in het Deventer-systeem. Net als de andere kleine grapen
heeft het een schenklip op 90°. Mogelijk is deze grape net wat te groot om te kunnen dienen
voor een één-persoonsportie. (cat. nr. 328 en inv. nr. 2010-303-593-16)
- Een kachelpot in rood aardewerk met loodglazuur. Dit vrij ondiepe type met verticale wand
bevindt zich nog niet in het Deventer-systeem. Het heeft kleine horizontale handvatten ter
hoogte van de rand en een vlakke bodem met roetsporen. De bodem wordt een dunne lijn
van de wand afgescheiden. De rand is verdikt en steekt naar buiten uit met een horizontale
insnoering en een duidelijk aanwezige dekselgeul. De kachelpot is een kookpotvorm die
vanwege zijn vlakke bodem gebruikt werd om te koken op een kachel of fornuis, in
tegenstelling tot grapen, die vooral in een haardvuur gebruikt werden. De omslag van grape
naar kachelpot, duidt dus op een verandering in kooktechniek. (cat. nr. 330 en inv. nr. 2010303-593-12)
-Een deksel in rood aardewerk, dat niet gekend is in het Deventer-systeem. Het deksel is
bedekt met loodglazuur. De wand is vrij dik en loopt, heel lichtjes bol, schuin uit van het
(ontbrekende) handvat naar de rand. De rand is opmerkelijk sterk verdikt, maar is aan de
binnenzijde wat dunner gemaakt om in een dekselgeul te passen. (cat. nr. 325 en inv. nr.
2010-303-593-27)
- Een zogenoemde P-kruik (s2-fle-11). Dit is een mineraalwaterfles uit Westerwaldsteengoed. De kruik is lichtgrijs van kleur met zoutglazuur en een onderglazuur kobaltblauwe
streep op de hals en vlek op de schouder. De iets bolle schouderpartij gaat over in een vrij
slanke onderkant. Het heeft een kort tweelobbig lintoor en een smalle hals, die af te sluiten
is met kurk of stop. De standring is afgelijnd door een horizontale incisie en vertoont lichte
vingerindrukken. Doordat het type doorheen de tijd evolueert, is het vrij goed te dateren:
1750-1780. Dergelijke flessen werden gemaakt om mineraalwater uit bronnen in Duitsland te
bottelen en te vervoeren. Mineraalwater uit de in deze tijd populaire kuuroorden werd
gezien als heilzaam voor de gezondheid vanwege de grote hoeveelheid opgeloste mineralen.
Om welke mineralen het ging, en dus waar het heilzaam voor was, verschilde per bron. Men
baadde wel in deze bronnen, maar het water werd ook als drinkwater verkocht. In veel
gevallen werd het op doktersvoorschrift gedronken, maar door de slechte waterkwaliteit in
de steden was het ook populair als drinkwater, vooral bij de gegoede stadsbewoners. De
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kruiken werden hergebruikt, niet alleen voor water, maar ook voor gedistilleerde dranken.
De vorm evolueert later naar de nu nog bestaande jeneverkruik 174. (cat. nr. 320 en inv. nr.
2010-303-0593-08)
- Een kleine steengoedkan (type s2-kan-73), die afkomstig is uit Frechen 175. De kan is bedekt
met loodglazuur dat aan de buitenzijde vrij dun is en is ongedecoreerd. De kan is slechts circa
15 cm hoog. Het stuk heeft een vlakke bodem die iets hol getrokken is en een bol, gedrongen
lichaam dat vloeiend overgaat in een vrij smalle en hoge hals. De rand is verdikt in twee
horizontale ribbels. Het oor is doorboord voor de bevestiging van een metalen deksel. Het is
drinkgerei. (cat. nr. 322 en inv. nr. 2010-303-593-23)
- Een steengoedfles (s2-fle-1) met lichtbruin zoutglazuur en ijzerengobe. Mogelijk gaat het
hier om Frans steengoed 176. De vrij dikke bodem heeft een aan de bovenkant iets ingesnoerd
standvlak dat iets uitsteekt en hoekig is afgeglad. De wand is iets bol maar loopt toch vrij
recht naar boven en vertoont daar een duidelijke schouder. Het grootste deel van de hals is
niet bewaard, maar lijkt naar boven taps toe te lopen. Aan de bovenzijde is de hals heel
nauw, met ter hoogte van de ooraanzet enige ribbels. De fles heeft een vrij groot worstoor.
De rand is niet bewaard. (cat. nr. 321 en inv. nr. 2010-303-0593-24)
- Een wit scheerbekken in faience (f-sbe-1), geproduceerd in de Nederlanden. De schaal is
een hulpmiddel bij het scheren. Het stuk is volledig bedekt met wit tinglazuur. De grote kom
is diep en bol met daarboven een zeer brede, wijd uitstekende vlag. De vlag heeft een
uitsparing voor de kin en twee doorboringen, mogelijk om het bekken op te kunnen hangen.
Het bekken staat op een gladde standring. (cat. nr. 340 en inv. nr. 2010-303-593-10)
- Een zalfpot in faience. Dit type is nog onbekend in het Deventer-systeem. Het heeft een
decoratie met horizontale lichtgroene strepen afgewisseld met licht blauwe banden en een
centrale band met lichtblauw imitatie-Arabisch schrift. Op basis hiervan kan worden
aangenomen dat het gaat om import uit Spanje. Op de bodem na is de gehele pot bedekt
met tinglazuur. De bodem bestaat eerder uit een hol standvlak dan uit een bodem met echte
standring. Boven het randje van de bodem is de pot lichtjes ingesnoerd. De wand is verticaal.
Bovenaan buigt de wand iets naar binnen en vormt zo een kleine schouder die overgaat in
een korte brede hals, die iets uitstaat. De rand is verdikt en driehoekig afgeschuind. Dit
exemplaar lijkt iets ouder te zijn dat de rest van het assemblage. Het is mogelijk langer in
gebruik geweest.
Dergelijke potten werden gebruikt als voorraadpot en konden worden afgesloten met blaas
of doek en een koord rond de rand. Vaak werden ze gebruikt voor medicijnen, kruiden,
specerijen en bepaalde etenswaren. Daarom waren ze vaak te vinden in apotheken en
keukens. (cat. nr. 341 en inv. nr. 2010-303-593-11)
- Een onbeschadigd klein zalfpotje 177 (w-zal-3) in witbakkend aardewerk met inwendig
loodglazuur. De bodem is vlak. De wand gaat bijna verticaal naar boven, maar is iets bol. De
rand in verdikt met een uitwendige ribbel. Het potje is slechts 4,1 cm hoog en net groot
genoeg om er met een vinger iets van de substantie uit te nemen. Het kan gebruikt zijn voor
een zalf of crème, maar het kan eventueel ook gebruikt zijn als kruidenpotje. (cat. nr. 334 en
inv. nr. 2010-303-539-26)
- Een lollepot in rood aardewerk. Het type is nog niet opgenomen in het Deventer-systeem.
Enkel de buitenzijde is bedekt met loodglazuur. De pot heeft een vrij dikke, naar onderen toe
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iets uitstaande standring. De wand loopt vanaf de bodem bol naar boven en wordt in drieën
gedeelte door twee horizontale kleibanden met inkervingen. De wand eindigt bij een derde
kleiband, waar hij een scherpte knik naar binnen maakt, om bijna horizontaal naar binnen te
lopen. Aan die bovenzijde heeft de wand ronde perforaties in een bloemmotief. De rand
buigt vervolgens weer iets naar boven. De lollepot heeft een groot hengseloor met
duimindrukken bij de aanzetten. De standring is sterk afgesleten, wat duidt op een veelvuldig
gebruik, waarschijnlijk op een hard oppervlak. Dergelijke lollepotten werden gebruikt om
gloeiende kooltjes te gaan kopen. Hiermee kon dan eenvoudig het vuur aangemaakt worden.
De perforaties in de bovenzijde verbeteren de zuurstoftoevoer. (cat. nr. 332 en inv.nr. 2010303-593-21)
- Een lollepot in rood aardewerk. Ook deze is nog niet opgenomen in het Deventer-systeem.
Wederom is enkel de buitenzijde bedekt met loodglazuur en heeft de lollepot een groot
hengseloor met duimindrukken. Dit exemplaar is ongedecoreerd. Aan de bovenzijde heeft
het ronde perforaties. De wand is iets anders van vorm dan het vorige exemplaar. Boven de
standring gaat de wand eerst sterk naar buiten, om dan een knik te maken die met een
horizontale incisie werd geaccentueerd. Vanaf de knik is de wand recht en loopt bijna
verticaal en lichtjes naar buiten. Een tweede knik laat het bovenste stukje van de wand net
als bij het vorige voorbeeld bijna horizontaal naar binnen lopen met een iets naar boven
gebogen rand. Deze lollepot heeft een sterk afgesleten standring en rand. Aan de binnenzijde
zit roetaanslag. (cat. nr. 333 en inv. nr. 2010-303-593-22)
De aanwezigheid van white stone ware, het karakter van het de faience en de verhouding tussen de
Engelse ceramiek en faience maken een datering rond 1750 aannemelijk. Dit wordt bevestigd door
de datering van de mineraalwaterfles (1750-1780), van de porseleinen theekop uit China (Qianlong
1736-1795) en van majolica uit Makkum (1700-1750). De depositie heeft zich in vrij korte tijd
voltrokken.
De beerput bevat zowel kook-, drink- als tafelwaar en dus naar alle waarschijnlijkheid huishoudafval.
Het materiaal volgt de algemene trend van het ontstaan van een groter onderscheid tussen keukenen tafelwaar. De tafelwaar moet representatief zijn, terwijl voor de aan het vreemde oog onttrokken
kookwaar het uiterlijk minder van belang is. In dit assemblage wordt dit getoond door de vele borden
en vooral schalen, die vaak gedecoreerd zijn. De theekoppen en schotel tonen dat het gebruik om
thee te drinken, dat bij uitstek een displayfunctie 178 had, al ingeburgerd is.
In vergelijking met oudere contexten valt op dat hier meer borden en schalen worden aangetroffen,
terwijl die rond het begin van de 17de eeuw nog zeldzaam waren. Dit is waarschijnlijk vooral het
gevolg van het populair worden van faience en majolica als tafelwaar in plaats van metalen en
houten borden. Het vaatwerk met tinglazuur is gemakkelijker schoon te houden en kan voorzien
worden van allerlei decoraties. Het belang van de tafelcultuur en de status van het huishouden hoeft
echter niet noodzakelijkerwijs groter te zijn.
De eerste faience en majolica borden hadden waarschijnlijk vooral een representatieve functie. Vaak
werden faienceborden niet gebruikt om van te eten, maar om aan de muur te hangen 179. De
Makkumer schaal uit dit spoor zou een dergelijke decoratieve schaal geweest kunnen zijn. Naarmate
de tijd vordert, worden faience en majolica minder exclusief. Langzaam wordt een rol als
opdienschaal of als bord om van te eten normaler. De faience borden in deze beerkuil werden naar
alle waarschijnlijkheid al zo gebruikt. De faience en majolica zijn voor deze periode best mooi en qua
status betreft het hier dus zeker niet de lagere klasse. Ook de aanwezigheid van Engels aardewerk is
vroeg en duidt toch op een zekere rijkdom en het drinken van thee of koffie. Zeer rijk is de context
178
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waarschijnlijk toch niet, want dan zou het aandeel van theeservies groter zijn geweest en echte
topstukken faience ontbreken eveneens. Ook het aandeel van porselein is erg beperkt. Meest
waarschijnlijk behoorden de gebruikers tot de middenklasse.
Het is voor het eerst op het Fochplein dat naast de pispotten, die al eeuwenlang in gebruik waren,
ook andere artefacten te vinden zijn die wijzen op hygiëne en lichamelijke verzorging. Het
scheerbekken is daar een voorbeeld van, maar mogelijk ook het kleinste zalfpotje, misschien ook het
grotere. De mineraalwaterfles wijst daarenboven op meer oog voor de meerwaarde van zuiver
drinkwater.
Ook de kookcultuur verandert, want het fornuis of de stoof doet zijn intrede. Generaties lang werd er
gekookt boven een haardvuur: in grapen, kookkannen, steelpannen, bakpannen etc. Ook in deze
context worden grapen teruggevonden, waaronder een aantal opvallend kleine exemplaren. Maar de
kachelpan is aanwezig. In tegenstelling tot kookpotten met een bolle bodem of driepoot, is de
kachelpan is speciaal ontworpen om op een vlakke ondergrond te gebruiken: een kachel of stoof. In
Nederland vindt deze overgang meestal plaats rond 1700. In het huishouden van deze beerput lijkt
de overgang later te hebben plaatsgevonden, rond het midden van de 18de eeuw. In deze beerput
komt de kachelpot voor naast een aantal grapen. Mogelijk stammen de grapen uit de periode vóór er
een stoof was, maar het zou ook kunnen zijn dat de twee systemen (tijdelijk) naast elkaar werden
gebruikt.
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Fig. 5.75: Grafiek met de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 1052.
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Tabel 5.41: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 1052.

Spoornummer: S 833 en S 834
Contextomschrijving: Lagen in vulling van kuil S 836
Datering: Rond 1830
Tafonomie: Een mix van zowel primair als secundair afval
Beschrijving: In deze twee lagen werden 124 scherven gevonden van 24 MAE (bijlage tabel 6.52). Het
betreft 5 opvallend complete individuen waarvan zo goed als alles bewaard is en verder 19 veel
minder complete stukken (tabel 5.42, fig. 5.76). Het lijkt te gaan om een mix van primair en secundair
afval.
Het primaire afval bestaat uit een pot, een kachelpan, een koffiepot en twee deksels. De pot (cat. nr.
353) is vrij groot, ongeveer 23 cm hoog en heeft een verticaal oor, een standring en een dekselgeul.
De wand heeft een afgerond biconisch profiel. Het baksel is bijna wit, iets gelig van kleur, gemaakt
van tertiaire klei. De functie van de pot is op het eerste zicht niet duidelijk, maar de pot is enkel aan
de buitenzijde voorzien van loodglazuur. Dit betekent dat hij niet erg eenvoudig schoon te houden is
en vocht van de inhoud opneemt. Meest waarschijnlijk is het een voorraadpot voor iets droogs. Het
type is niet gekend in het Deventer-systeem.
De kachelpan (cat. nr. 351) in zacht rood, roze baksel is vergelijkbaar met type w-kap-6, gevonden te
Mechelen 180. Het exemplaar heeft twee opvallend naar boven gebogen lusoren. De kachelpan is
geheel bedekt met loodglazuur, die er wel gedeeltelijk vanaf is gesleten. Aan de binnenzijde is het
loodglazuur geel tot reductiegroen, aan de buitenzijde bruin van ijzer of mangaan. De bodem
vertoont lichte beroeting.
In deze context werd ook een grote koffiepot (cat. nr. 352) gevonden. De pot is vrij hoog, bijna 27
cm. Het is een exemplaar in rood aardwerk met een loodglazuur dat bijna zwart is door toevoeging
van waarschijnlijk mangaan. Het stuk is vrij slank, maar buikig en heeft een standvoet, die aan de
onderzijde duidelijk beroet is. Een deel van de tuit ontbreekt, evenals het deksel. In de dekselgeul
zijn wel duidelijke sporen van slijtage te zien die wijzen op het gebruik van een deksel. Slijtage is ook
te zien op twee plaatsen aan de zijkanten bovenaan het lintoor. Meest waarschijnlijk had de pot een
metalen deksel, dat bevestigd zat aan het oor. Een parallel van deze koffiepot wordt vermeld in Klijn
1995. Dit stuk wordt rond 1830 gedateerd en werd vervaardigd in Tegelen (Nederlands Limburg) 181.
Daarnaast werden er ook twee deksels (cat. nr. 349 en 350) aangetroffen. De kleinste van de twee
was gekend binnen het Deventer-systeem. Het betreft een r-dek-22. Het grotere deksel was niet
gekend binnen het systeem. Beiden zijn in rood aardewerk met een loodglazuur dat erg donker
bruin, richting zwart van kleur is door toevoeging van waarschijnlijk mangaan.
Er werden een aantal steengoedflessen aangetroffen. Deze stukken zouden wijzen op een datering
aan het einde van de 18de eeuw en de rest van het assemblage lijkt op dezelfde datering te wijzen.
Men moet natuurlijk wel in het achterhoofd houden dat de complete stukken waarschijnlijk het
resultaat zijn van een andere gebeurtenis dan de incomplete stukken, waardoor er een verschil in
180
181

Van Hiel s.d.
Klijn 1995: 237.
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datering kan zitten. Het karakter van het materiaal is echter gelijkaardig en de datering van de twee
delen zal niet ver van elkaar liggen.
Een steengoedfles (cat. nr. 346, waarschijnlijk s2-fle-9) is bedekt met engobe en zoutglazuur en heeft
een vlakke bodem die aan de buitenkant duidelijk is afgelijnd. De wand loopt zo goed als verticaal
naar boven, met een vloeide maar duidelijke schouderpartij die leidt naar een nauwe hals. De hals
wordt van de schouder gescheiden door een dubbele lijn. De rand ontbreekt. De fles heeft een ronde
stempel op de schouder met centraal een 1 en daarrond in een cirkel het woord ‘LITTRE’. Te zien aan
het baksel komt deze fles waarschijnlijk uit Frankrijk. De stempel doet vermoeden dat de fles bedoeld
was voor sterke drank 182. Een ander fles (s2-fle-2) kan worden geïdentificeerd als een
mineraalwaterfles. De fles is geglazuurd en heeft een standvlak, een slechts licht gebogen wand en
een oor op de schouder. Er werd ook een hals van een steengoedfles aangetroffen met een
opvallend hoekig profiel (cat. nr. 347). De bijna rechte wand heeft een scherpe schouderknik en de
knik naar de hals is eveneens zeer hoekig. De halswand is recht een staat schuin naar buiten. De
wand is vrij dik en is bedekt met een bruin ijzerengobe. Het zou kunnen gaan om een inktfles. Ook dit
stuk is van Franse afkomst.
Wanneer men de functie- en vormgroepen van het assemblage bekijkt, dan blijkt een groot deel
koken (en voedselbereiding) te omvatten. Aangezien de roetsporen op de koffiepot, werd deze
blijkbaar ook gebruikt om de koffie in te zetten. Hij moet dus misschien ook onder de categorie
voedselbereiding gerekend worden. Er zijn vrij veel kachelpotten, vergieten (cat. nr. 354) en flessen.
Het bord en de juskom zijn kleine fragmentjes in Europees porselein. Er werden ook een aantal
fragmenten aangetroffen van een bloempot (cat. nr. 348).

S 833 en S 834
7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

1

koffiepot

kop

bord

1

1

1

0
fles

drinken

deksel

kachelpot

eten

kom

pot

vergiet bloempot

koken

overig

Fig. 5.76: Grafiek met de vorm- en functieverhoudingen van de S 833 en S 834.

S 833 en S 834
Datering: rond 1830
Vorm

ep-kop

ep-kom?

iw-bor-8

r-blo-9 var

r-dek-

r-dek-22

Aantal

1

1

1

1

1

1

182

Pers. comm. J. Thijssen.
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Vorm

r-kap-2

r-koffiepot?

r-pot-?

r-ver-?

s2-fle?

s2-fle-?

Aantal

1

1

1

4

2

2

Vorm

s2-fle-2

s2-fle-9?

w-kap-?

w-pot-

w-ver late var w-kom-15

1

1

3

2

1

Aantal

Tabel 5.42: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 833 en S 834.

5.1.4.8 Postmiddeleeuwse periode
Spoornummers: S 60, S 61 en S 62
Contextomschrijving: Puinpakket in postmiddeleeuwse kelders, respectievelijk Den Roosenhoet, Den
Tuymeleer en De Hane
Datering: Postmiddeleeuws
Tafonomie: Puin met secundair afval
Beschrijving: De lagen S 60, S 61 en S 62 zijn puinpakketten (bijlage tabel 6.57, 6.58 en 6.59). Ze
werden aangetroffen in drie van de kelders die werden gebouwd aan het begin van de 17de eeuw, en
afgebroken in 1870. De aangetroffen ceramiek hierin was postmiddeleeuws van datering. Het
meeste leek uit de 17de-18de eeuw te stammen. Dit lijkt overeen te stemmen met de afbraakdatum.
In die contexten werden echter ook steeds een paar scherven in industrieel wit en/of recent
Europees porselein aangetroffen (tabel 5.43, 5.44 en 5.45). Het is niet duidelijk of dit kleine aantal
recente scherven per abuis zijn ingezameld, of dat ze iets te maken hebben met het buiten gebruik
raken van de kelders, of dat de recente scherven later in deze context terecht zijn gekomen,
bijvoorbeeld bij de aanleg van de 19de -eeuwse kelders of bij de aanleg van het Fochplein. Dit maakt
de interpretatie van de ceramiek nogal problematisch. Aangezien de vondsten toch niet van erg
groot belang zijn, het betreft immers slechts een puinlaag, worden deze assemblages daarom niet in
detail besproken. De foto’s geven een indruk van het assemblage (fig. 5.77 en 5.78).

Fig. 5.77: Overzicht van enkele vondsten uit S 60, S 61 en S 62.
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Fig. 5.78: Overzicht van enkele vondsten uit S 60, S 61 en S 62.

Vorm
Aantal
Vorm
Aantal

S 60
Datering: Eind 19de – begin 20ste eeuw
Niet gekend f-dek-? r-blo-? s2-pot-7 iw-fle-? iw-kom-?
91
1
9
1
1
1
iw-pis-?
1

Tabel 5.43: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 60.

Vorm
Aantal
Vorm
Aantal

S 61
Datering: Eind 19de – begin 20ste eeuw
Niet gekend ep-bor-? ep-kom-? ep-pot-? iw-bor-? iw-kom-?
14
2
2
1
21
1
iw-kop-? iw-sch-? s?-zal-? s?-blo-? s?-fle-? r-pot-?
1
2
1
1
4
1

Tabel 5.44: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 61.
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S 62
Datering: Eind 19de – begin 20ste eeuw
Vorm
s2-fle-1 iw-bor-? r-pot-?
Aantal
1
1
1

Tabel 5.45: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 62.
Eén speciale vondst is daarentegen toch het bespreken waard. Het betreft een 4,6 cm hoog compleet
beeldje in pijpaarde van het kindje Jezus (cat. nr. 369). Het poppetje kan niet rechtop staan en is daar
ook niet voor bedoeld. Het is gevormd in een mal uit twee delen. De gietnaden zijn zonder veel
nauwkeurigheid weggesneden. Het kindje draagt een kruis op de borst en een rijksappel in de
linkerhand. Het zou een patakon (aardewerken versiering voor gebak) kunnen zijn. Dit lijkt echter
niet het geval. Ten eerste is het beeldje niet beschilderd en ook aan de achterkant afgewerkt. Ten
tweede valt de gelijkenis in materiaal en vervaardigingstechniek met de andere drie fragmenten van
grotere pijpaarde heiligenbeeldjes uit andere contexten op. Een persoonlijk devotiepoppetje of
amulet lijkt daardoor meer waarschijnlijk.
5.1.4.9 Periode eind 19de -begin 20ste eeuw
Alle contexten uit deze periode betreffen puinlagen in kelders die werden gebouwd in de jaren ‘70
van de 19de eeuw. Veel ceramiek toont tekenen van verbranding. Waarschijnlijk zijn deze huizen in
1914 ten tijde van de brand van Leuven door vuur verwoest en heeft men bij het opruimen het puin
van deze huizen in de kelders gedeponeerd.
Spoornummer S 22, S 58, S 63, S 64 en S 66
Contextomschrijving: Puinlagen in de 19de-eeuwse kelders (respectievelijk het 3de, 3de, 2de, 1ste en 1ste
keldercomplex) 183
Datering: Eind 19de - begin 20ste eeuw
Tafonomie: Kleine fragmentjes secundair huishoudafval vermengd met puin
Beschrijving:
Spoor 22
Deze context zou moeten dateren van het moment dat de kelders werden volgestort. Aangezien
deze huizen zijn afgebrand in 1914 en niet lang daarna werden afgebroken en vol puin gestort, zou
men materiaal uit deze periode verwachten. Dit is ook het geval. Alle aangetroffen ceramiek lijkt te
dateren uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw.
Het materiaal is erg gefragmenteerd en het betreft slechts 33 scherven in totaal (bijlage tabel 6.60,
tabel 5.46). Het gaat om kleine fragmentjes secundair huishoudafval vermengd met het puin. In deze
twee sporen werd enkel industrieel wit aardewerk en Europees porselein aangetroffen (fig. 5.79).
Van de meeste fragmenten kon de vorm niet worden bepaald. In de gevallen dat het wel mogelijk
was, betrof het enkel tafelwaar. In vergelijking met de oudere periodes is het vormenspectrum
opnieuw toegenomen, met nu nog specifiekere vormen. Zo werden nu naast kannen ook een terrine,
schotels van theeserviezen en een eierdop aangetroffen.

183

de

de

3 keldercomplex: kadasternummers 827 e en 825 b, 2 keldercomplex: kadasternummers 823 b en 824 b,
1 keldercomplex: kadasternummer 822 b.
ste
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Fig. 5.79: Overzicht van de vondsten uit S 22.
S 22
Datering: eind 19de – begin 20ste eeuw
Vorm
Niet gekend
iw-kan-?
iw-kop-?
Aantal
22
5
1
Vorm
iw-ter-1
iw-bors3-eid
Aantal
1
1
1
Tabel 5.46: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 22.
Spoor 58
Ook bij deze context gaat het om materiaal dat in de puinlaag werd aangetroffen van een huis dat na
de brand van Leuven in 1914 vol puin werd gestort. Uit het fragmentje steengoed en een deel van
een kleipijp blijkt dat er ook wat ouder materiaal tussen dit puin terecht is gekomen. Het meeste
aardewerk dateert echter uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw (fig. 5.80 en 5.81).
Er werden 107 scherven ingezameld, die toebehoorden aan 54 MAE (bijlage tabel 6.61). De ceramiek
is dus completer dan de vondsten uit spoor S 22. Het betrof vooral industrieel wit en Europees
porselein (Fig. 5.81, tabel 5.47). Zesentwintig vormen konden worden herkend. Het aandeel
tafelwaar is opvallend groot. De categorie koken/voedselbereiding is enorm afgenomen. Dit komt
waarschijnlijk door het toenemend gebruik van metalen potten en pannen. Het is de oudste context
van het Fochplein waar vazen en een bloempot wordt aangetroffen, een functiecategorie die voor de
oudere contexten niet bestaat.
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Fig. 5.80: Overzicht van de vondsten uit S 58.

Fig. 5.81: Overzicht van de vondsten uit S 58.
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S 58
Datering: Eind 19de – begin 20ste eeuw
Vorm Niet gekend ep-bor-? ep-kom-? ep-sch-? iw-blo-? iw-bor-?
Aantal
28
1
1
1
1
10
Vorm
iw-fle-?
iw-kop-? iw-kom-? iw-kap-? iw-sch-? iw-vaa-?
Aantal
1
3
1
1
3
3

Tabel 5.47: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 58.

S 58
28

30
25
20
15

11

10
5

4

3

1

3

1

2

1

kachelpan

kom

bloempot

0
fles

kop
drinken

bord

schaal
eten

koken

vaas

overig

(niet
gekend)
(niet
gekend)

Fig. 5.81: Grafiek van de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 58.
Spoor 63
In deze context werden 103 scherven gevonden afkomstig van 88 MAE. Er werd wat
postmiddeleeuws aardewerk aangetroffen, maar verreweg de best-vertegenwoordigde bakselgroep
is het industrieel wit aardewerk, met 82 scherven van 77 MAE. Het lijkt dus om vrij recent materiaal
te gaan waar wat ouder materiaal doorheen gemengd zat. Het materiaal is nogal gefragmenteerd,
van de meeste stukken zijn slechts één of twee scherven bewaard. Het gaat dus om secundair
huisafval. Gezien de algemene recente datering, heeft het puin waarschijnlijk te maken met het
volstorten van de kelders na het afbranden van de panden in 1914.
Net als bij spoor 58 bestaat veruit het grootste deel van het assemblage bestaat uit tafelwaar, met de
categorieën drinken en eten (fig. 5.82, tabel 5.48). Het aandeel borden is erg groot. Verder gelijkt ook
de rest van het assemblage op dat van spoor 58, met een vrij klein aandeel van
koken/voedselbereiding en de aanwezigheid van drie vazen. Binnen de functiegroep zijn vrij veel
kommen te zien. Maar in deze periode is het goed mogelijk dat deze ook binnen de categorie eten
gerekend moeten worden.
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S 63
50
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20
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10
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0
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1

fles

kop

1
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schaal

drinken
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3

4
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deksel
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overig

10
1
kom

pot

koken

(niet
gekend)
(niet
gekend)

Fig. 5.82: Grafiek van de vorm- en functieverhoudingen van S 63.

Vorm
Aantal
Vorm
Aantal

S 63
Datering: Eind 19de– begin 20ste eeuw
Niet gekend iw-bor-? iw-dek-? iw-kom-? iw-kop-? iw-sch-?
20
42
4
10
1
1
iw-bor-? iw-ter-? iw-vaa-? f-vaa-? s2-fle-4 s2-pot-20
1
4
2
1
1
1

Tabel 5.48: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 63.
Spoor 64
Deze context geeft ongeveer dezelfde indruk als de andere puincontexten in de 19de-eeuwse kelders.
Hier is echter het aantal fragmenten beperkter, waardoor het niet goed mogelijk is een beeld te
krijgen van het vormenspectrum (bijlage tabel 6.62, tabel 5.49). Een uitzonderlijke vondst is een
zeepbakje in Europees porselein in de vorm van vogel-of engelenvleugels.

S 64
Datering: Eind 19de– begin 20ste eeuw
Vorm

Niet gekend

ep-kop-?

ep-zeepbakje

iw-bor-?

iw-kom-?

iw-kop-?

Aantal

2

2

1

2

1

1

Vorm

iw-bor-?

Aantal

1

Tabel 5.49: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 64.

Spoor 66
Dit spoor geeft hetzelfde beeld als de andere puincontexten. Door deze recente context zit wel nog
een beetje ouder materiaal gemengd. Er werden 44 scherven van 37 MAE aangetroffen (bijlage tabel
6.63). Het gaat opnieuw om zeer incompleet en gefragmenteerd materiaal. Dezelfde nadruk op
tafelwaar (tabel 5.50, fig. 5.83) is waarneembaar, met vooral een groot aantal borden. De
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trechterbeker en bakpan zijn ouder dan de eindfase van deze context en de kandelaar naar alle
waarschijnlijkheid ook. Opnieuw werden twee fragmenten van bloempotten aangetroffen.

S 66
Datering: Eind 19de – begin 20ste eeuw
Vorm

Niet gekend

ep-bor-?

ep-kom-?

ep-sch-?

iw-bor-?

iw-blo-?

Aantal

13

1

1

2

8

1

Vorm

iw-kom-?

iw-sch-?

r-blo-?

r-kdl-?

s2-pot-?

s1-tre-?

Aantal

1

2

1

1

1

1

Vorm

s3-bak-?

s3-dek-?

s3-ter-?

Aantal

1

1

2

Tabel 5.50: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 66.

S 66

13

drinken

deksel

overig

koken

2

1
(niet gekend)

1

pot

1

kom

1

bakpan

2

kandelaar

bord

schaal
eten

2

bloempot

4
1

terrine

9

trechterbeker

14
12
10
8
6
4
2
0

(niet
gekend)

Fig. 5.83: Grafiek van de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 66.
Spoornummer: S 91 en S 92
Contextomschrijving: Puinlaag in 19de-eeuwse kelder
Datering: Eind 19de - begin 20steeeuw
Tafonomie: Huishoudafval en verbrande winkelinventaris
Beschrijving: Deze twee contexten lijken erg op de ceramiekcontexten uit puinlagen in de andere
19de-eeuwse kelders. Het betreft voornamelijk recent Europees porselein en industrieel wit
aardewerk dat in het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw geplaatst moet worden
(bijlage tabel 6.64 en 6.65). Weer is er veel tafelwaar met vooral veel borden, een beperkte
hoeveelheid in de categorie koken/voedselbereiding en een paar bloempotten (fig. 5.84, tabel 5.51).
Toch wijken deze contexten ook duidelijk af. In beide sporen werd een groot aantal ceramieken
zeepbakjes en deksel van zeepbakjes gevonden (cat. nr. 374 t/m 379). Ook bevatte het een aantal
zalfpotjes (cat. nr. 368, 370 t/m 373). Het is het verpakkingsmateriaal voor de verkoop van zeepjes en
crèmes. Veel van de voorwerpen vertonen tekenen van verbranding. In sommige doosjes is nog
verbrande zeep aanwezig. Het gaat om verschillende merken en vormen. Het feit dat het er vrij veel
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zijn, dat het om verschillende soorten gaat en dat in een aantal nog zeep aanwezig is, doet een
winkelinventaris vermoeden. Dit vermoeden wordt geschraagd door het aangetroffen glas (5.2), met
een grote hoeveelheid flacons van verschillende types en flacons Odol (een mondwaterproduct)
waarop geschreven staat dat het gaat om etalagemateriaal.
De inventaris heeft naar alle waarschijnlijkheid toebehoord aan een winkel in toiletartikelen, aan de
verkoopproducten te zien waarschijnlijk een voor die tijd luxueuze winkel. De datering van het
materiaal in combinatie met het feit dat de inventaris verbrand is, wijst naar alle waarschijnlijkheid
op de brand van Leuven in 1914. Het puin van deze winkel moet zijn opgeruimd en in de twee kleine
en naast elkaar liggende kelders zijn gestort. Het is dus niet geweten of het hier het oorspronkelijke
pand betreft. De winkel zou ook gevestigd hebben kunnen zijn in een pand in de buurt.
S 91 en S 92
Datering:
Vorm
Tandenborstel
Niet gekend
iw-zeepbakje
iw-ter-?
iw-lep-1
iw-bor-?
Aantal
37
19
12
1
1
40
Vorm
iw-dek-?
iw-kan-?
iw-kom-?
iw-pot-?
r-blo-?
p-blo-?
Aantal
10
7
3
1
1
1
Vorm
ep-zal-?
ep-bor-?
ep-dek-?
ep-kop
ep-pot
ep-pot-?
Aantal
1
5
22
2
1
3
Vorm
ep cfr. iw-jus-1
ep-zeepbakje
wi-zal-?
s2-pot-?
p-pot-3
ep-kan-?
Aantal
2
17
1
2
1
1
Aantal
iw-kop-?
s2-blo-?
Vorm
1
1
Tabel 5.51: Alle vormen conform het Deventer-systeem en hun aantallen voor S 91 en S 92.
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(niet gekend)

Fig. 5.84: Grafiek van de vorm- en functieverhoudingen van de ceramiek van S 91 en S 92.
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5.1.4.10 Vondsten uit ongedateerde sporen
Spoor 1355
Dit spoor, dat 10 scherven aardewerk bevatte, kon niet worden gedateerd. Het bevatte middeleeuws
materiaal, maar ook de inhoud van een recent riool. Een opmerkelijke vondst verdient echter
vermelding. Het betreft een bodemfragment in Terra Sigillata (cat. nr. 368). Er is te weinig bewaard
om het vormtype te kunnen vaststellen, maar het fragment is midden-Gallisch en dateert uit de 2de
eeuw 184.
Spoor 1598
In dit spoor werden 5 fragmenten Maaslands aardewerk teruggevonden. Het zijn dus te weinig
fragmenten om een betrouwbare datering te bekomen, hoewel een middeleeuwse datering voor de
hand ligt. Van de 5 fragmenten kon er maar van 1 de vorm worden vastgesteld. Dit fragment paste
aan een andere scherf uit spoor 1485. Het betrof de onderkant van een olielamp op voet (cat. nr.
381, fig. 5.85) in Maaslands aardewerk. Het stuk is circa 12 cm hoog bewaard en heeft een hoge voet
waarvan de steel hol is met daaronder een standvlak. Aan de bovenkant is een aanzet te zien van een
uitstaande, komachtige rand met in het midden een cilinder die verder recht omhoog steekt. Die
cilinder liep waarschijnlijk nog een stuk verder naar boven door, om dan over te gaan in een klein
komvormig oliereservoirtje. Het stuk is niet geheel geglazuurd maar vertoond wel enkele loodglazuur
spatten. Gelijkaardige olielampen worden besproken door Lefèvre in Blieck. 185

Fig. 5.85: Olielamp in Maaslands aardewerk.
184
185

Pers. comm. J. Thijssen en T. Clerbaut.
Lefèvre 1989: 199-201.
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Spoor 1608
Dit spoor bevat slechts 7 fragmenten, waardoor de datering onbetrouwbaar is. Maar de aanwezige
bakselgroepen (grijs aardewerk, Maaslands aardewerk (waaronder de bodem van een klein potje) en
Elmpt-type aardewerk) wijzen toch in de richting van een middeleeuws assemblage, mogelijk
14deeeuw of rond die tijd. Het bevatte en fragment een braadslede/vetvanger met een decoratie van
nagelindrukken aan de buitenzijde van de rand. Het stuk vertoon sporen van brand aan de
buitenzijde en kookresten op het loodglazuur aan de binnenzijde.
Spoor 69
Uit een puinlaag in kelder van Den Hert die gebouwd werd in het begin van de 17de eeuw werd een
randfragment van een kan teruggevonden (cat. nr. 383, fig. 5.86). Het lijkt te gaan om een uitstaande
hals van een kleine kan. Het stuk is vervaardigd uit steengoed. Het baksel is licht en compact baksel
met een iets rossige tint, kwarts, en kleine zwarte inclusies. Het lijkt erg op sommige baksels uit
Siegburg, al is het iets rossiger. Het oppervlak is bedekt met loodglazuur met kopergroene,
onregelmatige, uitgelopen druppels. Het loodglazuur is enigszins aangetast. Maar loodglazuur kan de
hoge baktemperatuur van steengoed niet aan. Het stuk moet nog een keer secundair zijn gebakken
in een oxiderende omgeving bij een lagere temperatuur om het loodglazuur te kunnen aanbrengen.
Als het inderdaad secundair geglazuurd Siegburgsteengoed betreft, zal de uitstaande hals
hoogstwaarschijnlijk hebben toebehoord aan een trechterbeker.

Fig. 5.86: Randfragment van een Siegburgkan.
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5.1.5 Ceramiekanalyse
5.1.5.1 Inleiding
Na de bespreking van de belangrijkste aardewerkvondsten in het vorige deel, volgt nu een
overkoepelende ceramiekanalyse. Eerst komen de verschillende bakselgroepen en hun
bakselverhoudingen doorheen de tijd aan bod. Dan volgt een overzicht van het vormenspectrum van
de ceramiek doorheen de tijd. Tenslotte wordt afgesloten met conclusies die op basis van ceramiek
kunnen worden getrokken over het leven op het Fochplein doorheen de tijd.
5.1.5.2 Bakselgroepen
Aan het begin van dit hoofdstuk (5.2 Methodologie), is al gesproken over de verschillende
bakselgroepen die werden onderscheiden voor dit onderzoek. Toch verdienen een drietal
bakselgroepen hier een nauwkeurigere karakterisering. Enerzijds dient er meer aandacht te worden
besteed aan de grijze en rode baksels, want deze baksels zijn naar alle waarschijnlijkheid lokaal
geproduceerd en deze lokale productie is nog niet gekend. Anderzijds wordt er aandacht besteed aan
het Maaslands aardewerk, omdat er rond deze ceramieksoort nog zoveel onduidelijkheden bestaan.
Rood aardewerk
Zoals uit de besproken sporen al is gebleken en ook is te zien in het battleship-diagram dat later nog
aan bod komt, is het aandeel van rood aardewerk in de late middeleeuwen en postmiddeleeuwen
aanzienlijk. Er waren in deze periode vele productiecentra in rood aardewerk. Meestal produceerden
die voor een lokale of regionale markt. Lang niet al deze centra en hun producten zijn al gekend.
Ondanks dat er een oven werd opgegraven in 2006 186 is ook het rood aardewerk dat in Leuven
voorkwam is nog nooit in detail bestudeerd.
Zoals meestal voor het rood aardewerk, waren de meeste baksels matig fijn met wat zand en een vrij
hoge ijzerconcentratie. Maar op basis van de kleur leken er op het eerste zicht meerdere rode
bakselgroepen voor te komen. Deze groepen leken een chronologisch verband te kennen.
Waarschijnlijk zijn de kleurverschillen het gevolg van variaties in ijzerconcentratie en
baktemperatuur. De kleurverschillen zijn soms zo groot dat verschillende kleibronnen gebruikt
moeten zijn. Er kan sprake zijn geweest van verschillende productiecentra of van een veranderende
kleikeuze, of beide.
Grijs aardewerk
Ook het grijs aardewerk kent in de middeleeuwen vele productiecentra op lokale en regionale schaal
die eveneens voor de Leuven en omstreken nog amper in kaart gebracht zijn. Tijdens de
ceramiekanalyse is gebleken dat er ook binnen deze aardewerkgroep duidelijke bakselverschillen te
zien waren. Een patroon was hierin echter niet onmiddellijk duidelijk. Er werd veel minder grijs
aardewerk teruggevonden dan rood aardewerk (zie ook het battleship-diagram), waardoor dit een
slechtere steekproef was. Ook was het grijze aardewerk vaak zeer gefragmenteerd, zodat een
verband leggen tussen vorm en baksel moeilijker was. Om toch een beeld te krijgen van de
aanwezige baksels, geven de microscopische bakselfoto’s op de volgende pagina’s een indruk van de
variatiebreedte van het grijs aardewerk.

186

Degryse & Ooms 2007.
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Fig. 5.87: Detail grijs baksel S 1183.

Fig. 5.88: Detail grijs baksel S 1183.

Fig. 5.89: Detail grijs baksel S 1183.

Fig. 5.90: Detail grijs baksel S 1183.

Fig. 5.191: Detail grijs baksel S 1183.

Fig. 5.92: Detail grijs S 1212.
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Fig. 5.93: Detail grijs baksel S 1183.

Fig. 5.94: Detail grijs baksel S 1212.

Fig. 5.95: Detail grijs baksel S 1212.

Fig. 5.96: Detail grijs baksel S 813.

Alle baksels vertonen kwartsinclusies. De korrels zijn meestal afgerond en kleiner dan 0,4 mm. Het
betreft dus fijn zand. Het baksel van fig. 5.94 valt op, omdat de kwarts veel fijner is en mogelijk ook
minder afgerond. Soms, zoals zichtbaar in fig. 5.95 en fig. 5.96, zijn er naast de grotere, afgeronde
zandkorrels die ook zichtbaar zijn in de andere baksels, nog veel kleinere kwartsinclusies te zien.
Mogelijk was het zeer kleine kwarts natuurlijk aanwezig in de klei, terwijl het grovere kwarts werd
toegevoegd als magering. Het baksel in fig. 5.91 springt onmiddellijk in het oog door het hoge
percentage kwarts. Het baksel bevat zoveel zand dat er amper matrix lijkt te zijn. Het baksel van fig.
5.92 is dan weer het tegenovergestelde, met bijna geen inclusies.
Veel van de voorbeelden hebben een lichtgrijze kern met een soms vlokkig ogende matrix. De
donkerdere grijze zijkanten vertonen ook iets van een roestbruine kleur, veroorzaakt door ijzer. In
een aantal van de baksels zijn ook ijzerconcreties te zien, herkenbaar als hoekige grijszwarte
inclusies.
Sommige baksels zijn wat onregelmatiger dan de rest, zoals fig. 5.88, waarin natuurlijke kleilensjes
zichtbaar zijn. De grotere inclusies in het baksel van Fig. 5.90 zijn waarschijnlijk kalkinclusies.
Hoewel de vergrotingen op de foto´s mogelijk een vrij ruwe indruk wekken, zien alle baksels er met
het blote oog vrij fijn uit. De hardheid verschilt, soms is een baksel vrij zacht (krasbaar met een
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vingernagel), maar bijvoorbeeld in het geval van fig. 5.92 is de scherf goed en hard gebakken (enkel
met staal te bekrassen) 187.
Alleen al op basis van deze tien voorbeelden blijkt dat er sprake is van minstens 4 verschillende
bakselgroepen. De betekenis hiervan kan zonder verder bakselonderzoek niet worden achterhaald.
Maar bijvoorbeeld de grote verschillen tussen fig. 5.92, fig. 5.91 en fig. 5.88 doen vermoeden dat er
sprake is van meerdere productiecentra. Dit is echter niet vreemd, aangezien de productie van grijs
aardewerk tenminste 4 eeuwen heeft geduurd (zie battleship 5.5.3).
Maaslands aardewerk
De problematiek van het Maaslands aardewerk is al aangeraakt in de paragraaf methodologie in
verband met terminologie. Maar de kwestie is complexer. De discussie van de naamgeving moet zich
niet beperken tot de vraag hoe deze ceramiekgroep genoemd moet worden. Inhoudelijk veel
belangrijker is hoe deze ceramiek gedefinieerd moet worden. Het is vaak niet precies duidelijk welke
ceramiek nu wordt bedoeld met het Maaslands aardewerk. Dit heeft tot gevolg dat vaak alle
lichtgekleurde, fijne, harde, middeleeuwse baksels Maaslands aardewerk worden genoemd.
Daardoor wordt het bestuderen van patronen, zoals baksels, productiecentra, chronologie en
verspreidingspatronen, erg moeilijk. Ook in deze studie alle Maaslands-achtige ceramiek met de term
Maaslands aardewerk aangeduid. Om toch in ieder geval te weten wat er hier onder Maaslands
aardewerk werd verstaan 188 en welke variatie er was, volgt een korte bakselbeschrijving met enkele
en enkele microscopische bakselfoto’s. De beschrijving 189 is wegens kosten en tijdsdruk beperkt
gehouden en geeft enkel een indruk, geen volledige analyse.

Fig. 5.97: Detail van een Andenne-scherf met een fijn baksel.
187

Op basis van de vereenvoudigde schaal van Mohs in Orton (1993): 233.
Een van de weinige andere gepubliceerde opgravingsverslagen die hier aandacht aan besteed is Theuws,
Verhoeven & Van Regteren Altena 1988: 318-321.
189
Voor de beschrijvingen van de baksels zijn de appendices van Orton (1993) gebruikt als referentiewaarden
voor inclusiegrootte, -afronding en sortering, en de hardheid van de baksels.
188
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Het Maaslands aardewerk dat op het Fochplein werd gevonden kan worden onverdeeld in heel fijn
en iets minder fijn op basis van de kwartsinclusies. Fig. 5.97 toont een voorbeeld van het fijne baksel,
dat het talrijkst was op de site. Het baksel is erg compact, maar vertoont meestal toch enige holtes.
Op de onderstaande foto is dit te herkennen als de donkere horizontale lijntjes in het baksel. De
meest-voorkomende inclusie is zand. Het gaat om zeer kleine korrels, van rond de 0,2 mm en kleiner.
Met het blote oog zijn enkel de grootste korrels zichtbaar. Het betreft slechts een spaarzame
hoeveelheid. De grootte en afronding van de korrels varieert licht. Het zand is waarschijnlijk
natuurlijk aan de klei. Hier en daar zijn kleine ijzerinclusies te zien, in onderstaande foto te
herkennen aan de oranjebruine kleur.
Aan het andere einde van het spectrum staat het grove Maaslands baksel. Dit is wat minder talrijk,
maar komt toch redelijk vaak voor. Het verschil in grofheid is niet zo groot. Ook in het geval van het
grove Andenne-baksel gaat het in wezen nog om een fijn baksel, zeker als het vergeleken wordt met
het gelijktijdige grijze aardewerk. Er lijkt min of meer een tweedeling tussen de baksels te bestaan,
hoewel er ook wel scherven ergens op de grens ertussen vallen. Het is niet duidelijk of het gaat om
een verschillend productiecentrum of dat er slechts sprake is van kleikwaliteit die eerder toevallig
varieerde al naar gelang de extractieplaats van de klei.

Fig. 5.98: Detail van een Andenne-scherf met een grof baksel.
De microscopische foto’s van fig. 5.98 en fig. 5.99 tonen het verschil met het hierboven beschreven
fijne baksel. In wezen is het verschil niet zo groot. Ook hier zijn er kleine langwerpige holtes te zien
en ook dezelfde inclusies (zand en eventueel wat ijzer) komen voor. De iets oranjeachtige kleur van
de kwartskorrels op de foto wijst op ijzerrijke kwarts. De kwartskorrels zijn niet echt groter dan die in
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het fijne baksel. Het betreft eigenlijk alleen een verschil in concentratie, die in deze laatste twee
gevallen duidelijk hoger is. De gebruikte kleisoort moet erg gelijkend zijn geweest.

Fig. 5.99: Detail van een Andenne-scherf met grof baksel.
Op basis van de kleur kon nog een tweede onderscheid gemaakt worden binnen het Maaslands
aardewerk. De bakselskleuren varieerden van helder wit of geelwit tot oranjerood. De
microscopische foto van fig. 5.97 van een fijn Maaslands baksel is tevens een voorbeeld van een wit
baksel. De twee foto’s fig. 5.100 en fig. 5.101 zijn voorbeelden van oranje baksels. De structuur en
inclusies van deze baksels verschillen niet noemenswaardig van Fig. 5.97. Het enige verschil is de
kleur, die het resultaat is van een grotere concentratie aan ijzer in de natuurlijke klei. De verschillen
in kleur en dus in ijzerconcentratie, lijken gradueel te zijn en niet duidelijk afgebakend in groepen.
Deze kleurvariaties beperken zich bovendien niet tot de fijne of de grove baksels, maar lijken bij
allebei voor te komen.
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Fig. 5.100: Detail van een Andenne-scherf met een ijzerrijk baksel.

Fig. 5.101: Detail van een Andenne-scherf met een ijzerrijk baksel.
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Een derde onderscheid dat kon worden gemaakt binnen de Maaslands groep, was op basis van
hardheid. Sommige baksels zijn wel krasbaar met staal, anderen niet. De hardste baksels hebben
soms bovendien ook het begin van een verglazing van het baksel. Deze hardste baksels (het
zogenaamde ‘très cruite’)hebben vaak een donkerdere kleur, die soms richting roodbruin, grijs of
paars neigen. Fig. 5.102 is een microscopische bakselfoto van een dergelijk individu. Weer is in wezen
hetzelfde baksel te zien met dezelfde inclusies. Wel is een grijze kern te zien. Deze is het resultaat
van een ander bakproces, waarschijnlijk met een hogere baktemperatuur en minder zuurstof. Het
verschil is dus niet een gevolg van een andere kleisamenstelling.

Fig. 5.102: Detail van een Andenne-scherf met een hard baksel.
Het Maaslands aardewerk van het Fochplein toont dus een zekere fluctuatie in zand- en
ijzerconcentraties en in het bakproces. De fluctuaties zijn echter niet groot. Het onderscheiden van
verschillende producties of juist het uitsluiten ervan vereist een diepgaander onderzoek. Maar deze
eerste indruk doet vermoeden dat de klei afkomstig was uit dezelfde streek waar er een natuurlijke
fluctuatie aan zand- en ijzerconcentraties voorkwam.
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5.1.5.3 Bakselverhoudingen doorheen de tijd
Om een beter beeld te krijgen van de bakselverhoudingen binnen de aardewerkvondsten op het
Fochplein 190 werd een battleship-analyse uitgevoerd 191. Het toont het aandeel van de verschillende
bakselgroepen per spoor en de chronologische veranderingen hierin. Tevens kan het dienen als
controlemiddel voor de datering en kan het afwijkingen van allerlei aard aan het licht brengen.
Het basisidee van deze analyse is eenvoudig. Er wordt een schema opgesteld met in rijen de
verschillende gedateerde sporen 192, geordend van vroeg naar laat. De verschillende bakselgroepen
worden verdeeld over kolommen. In dit raster worden gekleurde balkjes getoond, die door middel
van hun lengte het percentuele aandeel van de betreffende bakselgroep binnen het spoor
weergeven.
Sinds Petrie deze analyse heeft ontwikkeld 193, gaat men er bij deze analyse vanuit dat een bepaalde
ceramiekgroep grofweg een periode van opkomst, een van bloei en een van neergang kent.
Weergegeven in de lengte van de balkjes, zou een bakselgroep doorheen de tijd moeten beginnen
met korte balkjes die met de tijd langer worden en na een bepaalde duur weer afnemen. Met veel
fantasie krijgen de balkjes zo de ruwe vorm van een bootje, vandaar de naam battleship-analyse.
Door al deze ‘bootjes’ wordt mooi visueel weergegeven welke bakselgroep wanneer en hoe lang in
gebruik was en hoe groot het aandeel van deze bakselgroep was in vergelijking met andere
aardewerksoorten. Wanneer de vorm van de ‘bootjes’ erg onregelmatig is, of er zit ergens een
uitschieter of tekort, dan is dit het gevolg van een of andere afwijking die nader moet worden
bekeken.
Bij een eerste poging een battleship-diagram op te stellen, werden alle gedateerde sporen gebruikt.
Het resultaat was een zeer groot diagram dat niet meteen een erg duidelijk patroon naar voren
bracht. Om het patroon te verduidelijken, werd een aantal sporen uit het diagram verwijderd. Zo
werden alle sporen met een erg ruime datering (van meer dan twee eeuwen) eruit gehaald. Deze zijn
immers moeilijk te plaatsen in de chronologische opeenvolging, omdat ze gemiddelde kenmerken
van een lange periode vertonen. Ook kleine contexten kunnen een vertekend beeld geven, omdat
dan slechts enkele potten verschil een heel grote invloed hebben op de percentages. Alle contexten
met minder dan 20 MAE werden daarom weggelaten. Om dezelfde reden van een vertekend beeld
werden ook alle contexten verwijderd waarvan een groot deel van het aardewerk niet kon worden
gedetermineerd. Vervolgens werden een aantal kolommen weggelaten van bakselgroepen die
slechts in heel kleine aantallen of bijna niet voorkwamen en daardoor toch geen leesbaar patroon
opleverden. De overblijvende categorieën waren: grijs aardewerk, Maaslands aardewerk, Pingsdorftype aardewerk, proto-steengoed (s5), bijna-steengoed (s4), Siegburg steengoed (s1), steengoed met
glazuur of engobe (s2), rood aardewerk, wit aardewerk, Europees porselein en industrieel wit. Het
uiteindelijk resulterende diagram (Fig. 5.103) ziet u op de volgende pagina’s.
Uit het diagram komen enkele algemene trends naar voren. Uit het patroon dat de bakselgroepen
vormen, kan geconcludeerd worden dat de dateringen van de sporen ongeveer juist moet zijn. Het
190

Omdat het overzicht gebaseerd is op slechts één opgraving, zijn de bakselverhoudingen sterk afhankelijk van
de locatie van de opgraving, de functie van het terrein en de structuren en de status van de bewoners. Het is
dus goed mogelijk dat de verhoudingen afwijken van de patronen die normaal zijn voor Leuven of de regio.
191
Rice 2005: 436-438.
192
Alle dateringen zijn verkregen op basis van de grote importgroepen waarvan de datering redelijk goed
gekend is: Maaslands aardewerk, Pingsdorf-type aardewerk, Elmpt-type aardewerk, (Duits) steengoed, faience,
majolica, porselein en industrieel aardewerk. Dit betekent dat de dateringen van het lokale grijze, rode en witte
aardewerk gebaseerd zijn op (relatief) goedgekende producties. Dit is gedaan, omdat het riskant is dateringen
van lokaal aardewerk uit andere regio’s over te nemen, omdat verschillende lokale producties niet
noodzakelijkwijs parallel verlopen.
193
Rice 2005: 436-438.
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aandeel Maaslands aardewerk, dat duidelijk een ‘bootvorm’ heeft, bevestigt dit ook voor de vroege
periodes. Dit is geen cirkelredenering, want er is enkel gedateerd op basis van de aanwezigheid van
dateerbare elementen, niet op het aandeel daarvan.
Verder kan in het diagram goed worden gevolgd wanneer bakselgroepen hun intrede doen, hoe lang
ze meegaan en wat hun aandeel in het assemblage is. Het grijs aardewerk is al duidelijk aanwezig in
de vroegste contexten van de site. De vroegste ‘steven’ van het bootje lijkt te ontbreken, want grijs
aardewerk was ook al vóór de periode 1000-1200 al in gebruik, ook al werden zulke oude sporen niet
op de site teruggevonden. Het grijs aardewerk komt over een lange periode voor, tot in de 16de
eeuw, maar steeds in vrij kleine hoeveelheden. De ‘bootvorm’ is voor deze bakselgroep minder
duidelijk dan voor de andere. Waarschijnlijk komt dit doordat in de vroege periodes het grijze
aardewerk wordt gebruikt voor potten en kookpotten (dus voor koken/voedselbereiding). In de 14de
eeuw, als de grijze kookpotten af beginnen te nemen ten voordele van het rood aardewerk, komt er
een fase waarin er kleine grijze kannetjes redelijk veel worden aangetroffen. In de 15de en 16de eeuw
wordt het grijs aardewerk dan weer gebruikt voor grote voorraadpotten en voorraadkannen. Ook
betreft het verschillende grijze baksels. In wezen zijn er binnen het grijze aardewerk dus meerdere
bogen door elkaar heen.
Ook voor het Maaslands aardewerk is duidelijk dat er vóór de op de site teruggevonden periode
1000-1200 al Maaslands aardewerk geweest moet zijn. Dit type aardewerk wordt op de site
teruggevonden tot in de 14de eeuw, hoewel er al een duidelijk afname is in de laatste eeuw. Het
Maaslands aardewerk, dat voornamelijk uit (kook)potten, kannen en soms kommen bestaat, wordt
dan langzaam maar zeker opgevolgd door het opkomende steengoed en rood aardewerk, die samen
het zelfde vormenspectrum beslaan. Het patroon van het Maaslands aardewerk volgt een duidelijke
‘bootvorm’. Het opvallendste aan kolom Maaslands aardewerk, zijn de extreem hoge percentages. In
verreweg de meeste gevallen bestaat ongeveer de helft of meer van het aardewerk uit Maaslands
aardewerk.
Het Elmpt-type aardewerk vertoont niet echt een duidelijke boog. Over een heel lange periode
komen lage percentages voor. Echter in het geval van 1353 is er sprake van een context waarin
recenter materiaal in een oude context terecht is gekomen. Voor de sporen 1254, 1264, 1265, 1266
en 1267; 1212; 1623 en 1624; en 565 is het tegenovergestelde het geval. In deze sporen bevindt zich
oud materiaal in een nieuwe context. Zowel in spoor 1353 als in de jonge contexten met oud
materiaal, kan men dus niet zeker zijn of er ook in die tijd zeker Elmpt-type aardewerk werd gebruikt.
Voor de 13de en 14de eeuw kan dit wel met zekerheid worden gesteld.
Het Pingsdorf-type aardewerk 194 lijkt tot en met de 13de eeuw regelmatig voor te komen in vrij kleine
aantallen van 10% of minder. Zoals te verwachten maakt in de vroege 13de eeuw geleidelijk aan
plaats voor het bijna- en proto-steengoed, waar het in over gaat.
Het echte steengoed, zowel s1 als s2, komt voor vanaf de 14de eeuw. Hierbij moet worden vermeld
dat de 14de-eeuwse Langewehe-kannen met de kenmerkende ondersneden rand en
radstempelversiering op de rand en schouder hier onder het s2 steengoed werden gerekend,
ondanks dat het baksel nog niet helemaal verglaasd is. Het Siegburg steengoed (s1) werd niet meer
aangetroffen in contexten daterend uit de 17de eeuw of later. Dit was te verwachten aangezien de
steengoedproductie in Siegburg rond 1600 ten einde loopt. Het s2 steengoed loopt echter nog veel
verder door.
Vanaf de 14de eeuw komt het rood aardewerk op. Dit is opmerkelijk laat, in de rest van de regio komt
rood aardewerk al zeker voor in de 13de eeuw. 195 Het rood aardewerk vormt een duidelijke
194

Met deze term wordt verwezen naar de aardewerkgroep zoals uiteengezet in 5.1.2.3. Het omvat zowel het
‘Rijnlands roodbeschilderd aardewerk’ als de ‘Irdenware’ (nog onverglaasd baksel, voordat het in het begin van
de
de 13 eeuw overgaat in proto-steengoed) van de regio Nederlands Zuid-Limburg (Brunssum-Schinveld). In
verreweg het grootste deel van de gevallen gaat het om Zuid-Limburgse productie.
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‘bootvorm’, hoewel de jongste punt ontbreekt. Dit komt doordat de 19de eeuw op het Fochplein
grotendeels ontbrak, waardoor hier geen informatie over voorhanden is. Hetzelfde is aan de hand
met het laatste s2 steengoed.
In dezelfde niche als het rood aardewerk, hoort ook het wit aardewerk thuis. Beide ceramieksoorten
worden gebruikt voor grapen, borden, deksel etc. Op het Fochplein komt deze bakselgroep voor
vanaf het laatste kwart van de 16de eeuw tot in ieder geval rond 1830. Het aandeel wit aardewerk is
niet heel erg klein, maar haalt nooit 25%. Aangezien het grootste deel van de 19de eeuw op de site
ontbreekt, is het niet duidelijk hoe de jongste staart van de boog verloopt. In een van de contexten
met een einddatering in 1914 werd nog één klein beetje wit aardewerk aangetroffen.
Wanneer de gegevens van het rood aardewerk en het wit aardewerk worden gecombineerd, valt op
dat vaak wanneer het aandeel rood iets lager is dan verwacht kon worden op basis van het verloop
van de bootvorm, het balkje wit aardewerk ongeveer het aandeel lijkt te zijn dat ontbreekt, alsof de
twee baksels delen van dezelfde categorie zijn. Qua functie en productiewijze is dit ook het geval.
Het betreft immers in beide gevallen oxiderend gebakken loodglazuuraardewerk, dat vooral wordt
gebruikt voor kookwaar.
De eerste tekenen van Europees porselein en industrieel wit aardewerk verschijnen voorzichtig in de
18de eeuw, waar ze hun plek nog moeten delen met een aanzienlijke hoeveelheid rood aardewerk en
kleine hoeveelheden wit aardewerk en s2 steengoed. Mogelijk kwam Europees porselein en
industrieel aardewerk op de site al vroeger voor, maar dat is niet duidelijk aangezien de 17de eeuw op
de site grotendeels ontbrak. Rond 1914 is het beeld volledig omgeslagen, met bijna uitsluitend
Europees porselein en industrieel wit aardewerk. In twee van deze WOI contexten werden nog erg
kleine restjes s2 steengoed, rood aardewerk en wit aardewerk aangetroffen. Het gaat ofwel om de
laatste ‘bootpuntjes’ van deze bakselgroepen, ofwel om ouder materiaal in een nieuwere context.
Nu de algemene evoluties van de bakselgroepen duidelijk zijn, worden ook meteen een aantal
uitzonderingen zichtbaar. In het diagram werden de contexten waarvoor dit het geval was met een
kleur gemarkeerd. Om te beginnen zijn er in de sporen 651, 613, 655 en 863 (beerkuil S 656), de
sporen 1124 en 1139 (beerput S 1094) en de sporen 1254, 1264, 1265, 1266 en 1267 (beerput)
opmerkelijke pieken en dalen waarneembaar binnen de beide steengoedcategorieën en het rood
aardewerk, die niet passen in de ‘bootvorm’. In de sporen 651, 613, 655 en 863 (beerkuil S 656)en de
sporen 1254, 1264, 1265, 1266 en 1267 (beerput)is het steengoed duidelijk oververtegenwoordigd
binnen het assemblage. Voor de sporen 1124 en 1139 (beerput S 1094) is juist het omgekeerde het
geval. Hier is juist het rood aardewerk oververtegenwoordigd.
Deze pieken en dalen kunnen verklaard worden door functionele verschillen. Zoals gebleken is
tijdens de vondstbesprekingen in het voorgaande deel bevat verreweg het grootste aantal sporen
een normale mix van huishoudafval. Meestal variëren enkel de fragmentatiegraad en de
compleetheid van de stukken, maar de verhoudingen van vormen en functies zijn meestal redelijk
gelijkaardig. Juist de contexten met opvallende bakselpieken of –dalen blijken de contexten te zijn
met een afwijkende functieverhouding. Voor de sporen 651, 613, 655 en 863 (beerkuil S 656) en de
sporen 1254, 1264, 1265, 1266 en 1267 (beerput) kunnen de pieken van steengoed (en het dal dat
daardoor ontstaat bij het rode aardewerk) worden verklaard door een opvallend grote hoeveelheid
drinkgerei die in het voorgaande deel al aanleiding gaven tot een interpretatie als afval van een
drinkgelegenheid of herberg. Aangezien drinkgerei meestal uit steengoed wordt vervaardigd, is het
steengoed oververtegenwoordigd.
De sporen 1124 en 1139 (beerput S 1094), die een tegenovergesteld beeld geven met juist erg veel
rood aardewerk en weinig steengoed, zijn een beerput waarin enorm veel pispotten werden
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teruggevonden. Aangezien al deze pispotten in rood aardewerk zijn, is ook deze piek te wijden aan
een verband tussen functie en baksel.
Aan de bakselverhoudingen van paars gekleurde sporen (spoor 1212 (beerput), 1623 en 1624, spoor
565 (afvalkuil), spoor 66 en spoor 91) en, opnieuw, de sporen 1254, 1264, 1265, 1266 en 1267
(beerput) valt nog iets anders op. Deze sporen vertonen kleine piekjes bij bakselgroepen die volgens
hun bootpatroon zo laat niet zouden moeten voorkomen. Zo zijn er pieken van Maaslands aardewerk
en bijna-steengoed te zien in de laat-16de-eeuwse context 565 en Elmpt-type aardewerk, protosteengoed en bijna-steengoed in spoor 1212 (beerput), dat rond 1500 gedateerd zou moeten
worden. Hetzelfde patroon komt terug bij alle paarse sporen en het groene spoor. Deze piekjes zijn
het gevolg van kleine aantallen ouder materiaal in jongere sporen. Het gaat om ouder afval dat lang
aan het oppervlak heeft rondgeslingerd, om opspit of om oudere restjes afval in jongere beerputten.
Dit fenomeen komt voor vrij veel contexten voor. Het springt echter alleen in het oog voor de
jongere sporen, vanaf pakweg het einde van de middeleeuwen. Dit betekent uiteraard niet dat dit
fenomeen pas vanaf toen voorkwam. Veel van de oudste sporen zijn immers zo gefragmenteerd dat
men wel moet concluderen dat het gaat om afval dat lange tijd aan het oppervlak heeft gelegen. Ook
bij deze contexten moet er ouder materiaal bijzitten. Het verschil zit in de zichtbaarheid ervan. In een
spoor dat dateert uit een periode waarin normaalgesproken grijs aardewerk en Maaslands
aardewerk wordt aangetroffen, valt een scherf grijs aardewerk of Maaslands aardewerk van twee
eeuwen ouder niet op. Het valt pas op als het gaat om een oudere bakselgroep die voor dat spoor
niet meer verwacht wordt. Juist hierdoor zijn spoor 66 en 91 moeilijk te interpreteren. Gaat het hier
om rood aardewerk, wit aardewerk en steengoed dat te oud is voor de einddatering in 1914? Of is dit
gewoon nog het laatste staartje van de bootvormen van deze aardewerkcategorieën?
Er zijn ook een aantal sporen waar juist het omgekeerde aan de hand is. Dit zijn de sporen die in het
diagram licht blauw zijn gekleurd (de sporen 1319, 1390 en 1389; spoor 1353; en spoor 813). Bij deze
sporen valt het op dat er kleine aantallen ceramiek tussen zitten die veel te jong zijn voor de context.
Het blijkt dat deze sporen verstoord werden aangetroffen, wat het patroon verklaart. Wederom
vallen dergelijke verstoringen enkel op als er materiaal tussen zit van een totaal niet verwachte
bakselgroep.
Uit het diagram blijkt dat bovenstaande fenomenen (jong materiaal in een oude context en
andersom) regelmatig voorkomen, ook misschien in gevallen dat het niet duidelijk zichtbaar is. Maar
natuurlijk wordt er naar meer gekeken dan enkel het baksel. Zo kan een dergelijk fenomeen soms
ook op basis van de vorm worden gesignaleerd. Dergelijke patronen kunnen ook door
bodemprocessen veroorzaakt worden, zoals bioturbatie.
Concluderend kan worden gesteld dat inderdaad voor veruit de meeste bakselgroepen een
bootvorm kon worden onderscheiden. Voor sommige bakselgroepen, zoals het Maaslands
aardewerk, het rood aardewerk en het s2 steengoed, was deze vorm heel duidelijk. Daardoor kan
men zien wanneer een bepaalde bakselgroep in gebruik was. Ook is goed te zien dat sommige
baksels in veel grotere aantallen voorkomen dan andere. In sommige gevallen is ook te zien hoe de
ene bakselgroep een andere langzaam vervangt, bijvoorbeeld de overgang van Maaslands aardewerk
naar rood aardewerk en de overgang van Pingsdorf-type aardewerk naar proto- en bijna-steengoed.
In het geval van het wit aardewerk lijkt dit het rood aardewerk eerder aan te vullen.
Juist door het naar voren komen van een aantal grote lijnen, konden een aantal afwijkingen worden
aangewezen. In de meeste gevallen konden deze worden verklaard, waaruit blijkt dat deze
afwijkingen ook echt een betekenis hebben. Ze kunnen zo fungeren als de uitzondering die de regel
bevestigt.
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5.1.5.4 Typochronologisch kader
Na de bespreking van de bakselverhoudingen, volgt nu een analyse van het vormenspectrum
doorheen de tijd. Het gaat hierbij om een typochonologisch beeld van het materiaal van enkel déze
opgraving. Het kan dus niet vanzelfsprekend worden gebruikt voor heel Leuven of de regio. Alle
dateringen zijn verkregen op basis van de grote importgroepen waarvan de datering redelijk goed
gekend is: Maaslands aardewerk, Pingsdorf-type aardewerk, Elmpt-type aardewerk, (Duits)
steengoed, faience, majolica, porselein en industrieel aardewerk. Dit betekent dat de dateringen van
het lokale grijze, rode en witte aardewerk gebaseerd zijn op (relatief) goedgekende producties. Dit is
gedaan, omdat het riskant is dateringen van lokaal aardewerk uit andere regio’s over te nemen,
omdat verschillende lokale producties niet noodzakelijkwijs parallel verlopen. Omdat het overzicht
gebaseerd is op slechts één opgraving, is de aan- of afwezigheid van bepaalde categorieën of vormen
sterk afhankelijk van de locatie van de opgraving, de functie van het terrein en de structuren en de
status van de bewoners. Het is dus goed mogelijk dat bepaalde vormen of types wel voorkwamen in
Leuven of omgeving, maar op deze specifieke opgraving niet werden teruggevonden.
In dit deel worden de vormen besproken in het kader van hun functie. Om een enigszins
overzichtelijke vormanalyse te kunnen presenteren, werden de vormen opgesplitst in de
functiegroepen die ook al in de bespreking van de belangrijkste ceramiekvondsten in 5.1.4 werden
gehanteerd. De vormen worden onderverdeeld in de categorieën: koken/voedselbereiding, eten,
drinken, opslag, verzorging/hygiëne en overige. Bij de besprekingen van de categorieën wordt steeds
een typochronologisch schema gegeven. Hierin zijn enkel relatief complete stukken opgenomen uit
gedateerde contexten. Wanneer er meerdere individuen van een type zijn teruggevonden, is er
slechts 1 geselecteerd, op basis van compleetheid en representativiteit. Indien bij de tekeningen
geen schaal wordt vermeld, zijn ze weergegeven op schaal 1:12. Hoe nauw het aardewerk gedateerd
kon worden verschilt. Daarom wordt met de stippellijn links van het object steeds de tijdrange
weergegeven waarbinnen het individu kan worden gedateerd.
Bij deze vormanalyse mag men nooit uit het oog verliezen dat ceramiek maar één van de vele
materialen is waaruit gebruiksvoorwerpen worden gemaakt. Het beeld dat de ceramiek ons geeft is
erg fragmentarisch als men bedenkt hoeveel voorwerpen er in metaal, glas, hout, been, textiel, leder
en steen in gebruik moeten zijn geweest. Bovendien werd ceramiek voor bepaalde voorwerpen heel
vaak gebruikt, maar voor andere veel minder of nooit, waardoor ceramieken voorwerpen zeker geen
doorsnede kunnen bieden. Deze vormanalyse poogt enkel een overzicht te geven van welke
ceramieken voorwerpen er in welke periode werden gebruikt op deze site.
Koken/ voedselbereiding en eten (fig. 5.104, fig. 5.105, fig. 5.106, fig. 5.107 en fig. 5.108)
De categorieën koken/voedselbereiding en eten, de laatste in wezen deel uitmakend van de
tafelwaar, worden samen behandeld, omdat het vaak moeilijk is een scherpe lijn tussen de twee te
trekken. In de vroegste periode die op het Fochplein vertegenwoordigd is, tussen 1000 en 1200,
komen grote tuitpotten met manchetranden (wm-pot-2) voor in Maaslands aardewerk. Er werden
veel manchetranden aangetroffen en het is in de meeste gevallen niet duidelijk of het tuitpotten
betreft. Daarnaast kwamen ook iets kleinere potten voor met een rand die meer een sikkelrand
benadert. Zowel potten met als zonder standlobben komen voor. Een zeer groot deel van het
Maaslands aardewerk vertoont roetsporen, ook de fragmenten met manchetranden. De potten
werden dus in veel gevallen als kookpot boven het vuur gebruikt. Deze kookvorm wordt aangevuld
met kookpotten in grijs aardewerk met een bolle vorm en uitstaande rand. Daarnaast komen er
kleine potjes of bekers voor in Pingsdorf-type aardewerk en proto-steengoed. Het lijkt hierbij om
producten uit Brunssum-Schinveld te gaan. Soms vertonen deze bekers sporen van engobestrepen
bij wijze van decoratie. Naast de kookpotten, tuitpotten en bekers, komen er ook in deze periode op
het Fochplein al kommen met vrij rechte, soms iets naar binnen staande wanden voor in Maaslands
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aardewerk (wm-kom-?en wm-kom-). Deze kommen zijn niet zo groot en het is niet duidelijk of ze
werden gebruikt voor voedselbereiding dan wel om uit te eten, mogelijk beiden.
De 13deeeuw lijkt een vergelijkbaar beeld op te leveren. Uit de 14de eeuw waren er op de site slechts
twee goede contexten, namelijk spoor 1308 en de vulling (S 651, 613, 655, 817 en 863) van beerkuil S
656. In deze contexten werd geen kookwaar aangetroffen waardoor hiervan geen goed beeld
gevormd kan worden voor deze periode. Wel werd er een rand van een grote kom in grijs aardewerk
aangetroffen die vermoedelijk in de keuken werd gebruikt en werden in beerput S 656 een aantal
kommen aangetroffen in Maaslands aardewerk (wm-kom-?). Deze kommen zijn vrij bol met een bijna
horizontale rand en standlobben. De binnenzijde van deze kommen is bedekt met loodglazuur.
Hoewel het onduidelijk is wat er precies in de 14de eeuw gebeurt, blijkt in de 15de eeuw dat er een
grote omslag heeft plaatsgegrepen. Nu wordt het vormenspectrum gedomineerd door grapen in
rood en wit aardewerk en grote teilen in rood aardewerk (r-kom-6, r-kom-2 en r-kom-?). Er zijn uit
deze periode drie (bijna) archeologisch complete grapen gekend. De kleinste twee, een heel kleine
buikige (r-gra-6) en één van middelmatig formaat met duidelijke dekselgeul (r-gra-), zijn vervaardigd
uit rood aardewerk en hebben slechts één verticaal oor. De grootste grape is in wit aardewerk. De
pot heeft een wat hoekig profiel en een rand met een dekselgeul en een soort dakpanrand (w-gra-?).
Een gelijkaardige grape met een iets ander randprofiel werd teruggevonden in een context van rond
1500 (w-gra-). Verder werden nog enkele delen van grapen gevonden. Het gaat voornamelijk om vrij
bolle en slechts gedeeltelijk geglazuurde exemplaren in rood aardewerk. Eén hiervan heeft
standlobben in plaats van poten (r-gra-?) . Eén rode grape is echter totaal anders van vorm. Het gaat
om een vrij groot maar laag exemplaar op een ring van standvinnen. De twee verticale oren zijn lager
op de wand geplaatst dan gebruikelijk en de dekselgeul is van een opmerkelijk type met een
horizontale, naar binnen uitstekende richel (r-gra-131 variatie). In de periode rond 1500 verschijnen
ook voor het eerst bakpannen (r-bak-), die een belangrijke uitbreiding van het vormenspectrum
vormen. Dit is opmerkelijk, want de vorm bakpan bestaat al in de volle middeleeuwen. Zo zijn op de
site van het Barbarahof 12de-eeuwse bakpannen gevonden 196. Verder is er uit de periode 1400-1550
een grijze bolle pot aangetroffen. De functie en datering ervan zijn niet helemaal duidelijk, maar het
zou om een late grijze kookpot kunnen gaan.
In de 16de eeuw is een verdere ontwikkeling van de grape te zien (r-gra- en r-gra-?) . De meeste
hadden waarschijnlijk twee oren. De formaten variëren van middelgroot tot groot. Echte kleine
grapen lijken niet voor te komen. De meeste grapen zijn niet erg hoog. Een exemplaar (r-gra- ) is
boller en hoger van vorm en doet iets meer metaalachtig aan, met horizontale ribbels. Tussen de
exemplaren die gedateerd worden in het laatste kwart van de 16e eeuw, komen ook kleine grapen
voor, vaak met maar een oor (r-gra-, r-gra-?). Het is mogelijk dat vanaf dan een trend begint om
naast de grote grapen ook kleine grapen ter grote van de portie van een persoon te gebruiken.
Sommige hebben een schenklip. Ook de bakpannen en steelkommen worden in deze periode verder
ontwikkeld (r-stk-, r-bak-1). Het gebruik van grote teilen loopt in de 16e eeuw gewoon door (r-kom-6?
variatie), maar er komen nu ook vrij bolle kommen in rood aardewerk bij (r-kom-, g-kom-9). Het is
niet altijd duidelijk of het hier gaat om waar dat gebruikt werd voor de bereiding van voedsel of het
serveren ervan, waarschijnlijk beiden. Een decoratieve gelobde kom uit het midden van de 16deeeuw
(r-kom-) en een schaal uit de tweede helft van die eeuw (r-kom-58) lijken toch eerder bedoeld als
tafelwaar. Het is de vroegste als dusdanig herkenbare tafelwaar teruggevonden op het Fochplein. De
voet van een voetschaal in rood aardewerk die gedateerd moet worden tussen 1550 en 1650
bevestigt ook het nu herkenbaar voorkomen van tafelwaar.
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In de loop van de 16de eeuw komen ook nog enkele andere vormen voor het eerst voor op de site. De
eerste voorbeelden van vergieten verschijnen (r-ver-) 197 en ook worden in de 16de eeuw voor het
eerst deksels in rood en wit aardewerk aangetroffen (r-dek-? en r-dek-). Gezien het formaat gaat het
minstens in een deel van de gevallen om deksels voor grapen. Ook nieuw voor het Fochplein in de
16de eeuw is de aanwezigheid van vetvangers (r-vet-?, r-vet-). Het is opvallend dat vetvangers op het
Fochplein vooral voor deze eeuw gekend zijn, het jongste exemplaar dateert van rond 1600 (r-vet-).
Wel werd in spoor 1308 nog een fragment aangetroffen dat uit de middeleeuwen moet dateren. Een
preciezere datering kon voor dit vroege voorbeeld helaas niet worden gegeven. De 16de eeuw levert
een vijzel die mogelijk een functie had bij het koken, hoewel een artisanale functie ook niet uit te
sluiten is (r-vijzel-).
Helaas ontbreekt de 17de eeuw bijna geheel, waardoor er over deze periode geen beeld gevormd kan
worden. Rond 1750 kan de draad weer worden opgepakt. Grapen zijn nog steeds aanwezig, hoewel
het nu vooral om kleinere exemplaren lijkt te gaan. Dit kan echter een vertekend beeld zijn, omdat
het gebaseerd is op slechts één beerputcontext. Naast deze grapen werd nu de oudste kachelpan
aangetroffen (kachelpan). In dezelfde beerput werd een rood deksel aangetroffen (r-dek-). Het
gebruik hiervan lijkt dus vanuit de 16de eeuw door te lopen. Het type blijft min of meer ongewijzigd.
In een context die rond 1830 te dateren is, werden ook rode deksels aangetroffen, maar nu van een
ander type (r-dek-). Mogelijk gaat het hier om deksels met een andere functie, bijvoorbeeld voor op
een koffiepot. Ook de kachelpan loopt door tot rond 1830. Dit geldt ook voor het vergiet, dat
weliswaar van vorm veranderd is (w-ver-). Het aangetroffen exemplaar heeft twee naar boven
gebogen lusoren en doorboringen in een zigzagpatroon. Potten werden in de 18de eeuw en de vroege
19de eeuw nog wel aangetroffen, maar niet meer in de grote getalen van de voorafgaande perioden.
Bovendien is de vorm veranderd (w-pot-). Er werden drie zalfpotten aangetroffen (f-zal-, w-zal-3).
Een van de drie is erg klein, de andere twee zijn groter. Eén van de grote exemplaren is gedecoreerd
in kobaltblauw. Een nieuwe vorm binnen het kookgerei is een grote koffiepot 198 uit spoor 833/834 in
rood aardewerk met bijna zwart mangaanglazuur.
Het valt op dat in de 18de eeuw en de vroege 19de eeuw geen grote teilen en kommen meer worden
teruggevonden die met zekerheid aan een voedselbereidingsfunctie te linken zijn. Wel is een grote
verscheidenheid aan borden en schalen te zien, zowel in faience en majolica als in rood aardewerk.
Het belang van tafelwaar is duidelijk toegenomen. In spoor 1052 werd eveneens een papkom
aangetroffen (r-kom-57). Ook in andere contexten werden wel papkommen gevonden, maar dit is
het enige archeologisch complete en dateerbare exemplaar. Deze kleine kommen met twee
horizontale oren en een geknepen standring werden eveneens op tafel.
Na circa 1830 is wederom weinig informatie beschikbaar. Aan het begin van de 20ste eeuw komt
kookwaar in aardewerk niet meer voor. Wel kent de tafelwaar een duidelijke bloei, met allerlei
borden, schalen en sauskommen.
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Voor de regio Oudenaarde plaatst De Groote het ontstaan van het vergiet in de 2 helft van de 15 eeuw of
ste
de
de 1 helft van de 16 eeuw. De Groote 2008: 273-274.
198
Normaal gesproken vallen koffiepotten onder het schenkgerei, en daarmee onder het tafelwaar. Deze
specifieke koffiepot heeft echter een dikke bodem in rood aardewerk die bedoeld is om op een hittebron te
plaatsen. Bovendien is deze bodem duidelijk beroet en werd dus waarschijnlijk op een kachel gebruikt.
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Fig. 5.104: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘koken/voedselbereiding en eten’ van het
Fochplein.
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Fig. 5.105: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘koken/voedselbereiding en eten’ van het
Fochplein.
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Fig. 5.106: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘koken/voedselbereiding en eten’ van het
Fochplein.
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245 ‘koken/voedselbereiding en eten’ van het Fochplein.
Fig. 5.1.107: Typochronologisch overzicht van de categorie
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Fig. 5.1.108: Typochronologisch overzicht van de categorie
246 ‘koken/voedselbereiding en eten’ van het Fochplein.
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Drinkgerei (fig. 5.109, fig. 5.110 en fig. 5.111)
Uit sporen daterend uit de vroegste periode van het Fochplein, tussen 1000 en 1200, komt een
aantal fragmenten dat heeft toebehoord aan kannen in Maaslands aardewerk (wm-kan-?). Tevens
werd er een paar fragmenten aangetroffen van kleine potjes of bekers (reeds bij de vorige
functiecategorie besproken) in Pingsdorf-type aardewerk en proto-steengoed (meest waarschijnlijk
afkomstig uit Brunssum-Schinveld) die mogelijk een drinkfunctie hebben gehad. Over de 13de eeuw is
weinig informatie beschikbaar. Een s5/s4 steengoed kan uit Brunssum Schinveld dateert tussen
1225-1350 (s4/5-kan-?) en een bodem van een kan met standvlak in grijs aardewerk dateert tussen
1150 en 1300 (g-kan-?).
Dankzij beerput S 656 is het beeld van het drinkgerei in de 14de eeuw een stuk duidelijker. Er werd
een beker in Siegburg steengoed aangetroffen (s1-bek-6). De rest van het drinkgerei bestaat uit
kannen. Het gaat voornamelijk om de voor deze eeuw zo typische Langerwehe-kannen met engobe
en radstempelversiering op de ondersneden dakpanrand en schouder (s2-kan-23, s2-kan-?). Ze
komen voor in verschillende formaten. Hiernaast worden Siegburgkannen aantroffen (s1-kan-18) en
kannen uit Langewehe met zoutglazuur. Maar er werden ook kannen gevonden in andere materialen
dan in steengoed. Zo werd er in beerput S 656 een kan gevonden in Maaslands aardewerk (wm-kan?). Het exemplaar is zo hard gebakken dat er een scheur van enkele centimeters in de rand is
ontstaan. Het lijkt alsof men heeft gepoogd de kan zó hard te bakken dat er een zekere mate van
verglazing optrad. Mogelijk probeerde men te concurreren met het steeds populairder wordende
steengoed. Verder werden er in de 14de eeuw kannen in grijs aardewerk gebruikt. De kannen zijn niet
erg groot, zijn vrij dunwandig en hebben een worstoor en een ring van standlobben (g-kan-?, g-kan-?,
g-kan-).
De 15de en de eerste helft van de 16de eeuw kennen een grote variatie aan steengoedkannen, zowel
in formaat als in type. Er werd een voorbeeld gevonden van een kan met drie oren, gedecoreerd met
puntneusbaardmannen die dateert rond 1500. Tot in het midden van de 16de eeuw hebben de
kannen over het algemeen geknepen standringen. De periode 1400-1550 is opvallend rijk aan kannen
in rood aardewerk. Er zijn verschillende types (r-kan-26, r-kan-?, r-kan-, r-kan-55) in omloop met
zowel geknepen standringen als standvinnen, dan vaak in ringen geplaatst. De grijze kannen gekend
uit de 14de eeuw lijken in ieder geval tot het begin van de 15de eeuw door te lopen.
Uit de 15de eeuw zijn twee bekers in rood aardewerk gekend (r-bek-, r-bek?). Ze zijn zeer verschillend
van vorm. De één heeft een geknepen standring, terwijl de ander een eerder bolle vorm op een
standvoet heeft. In de 15de eeuw werden ook de bekende vlakke drinkschaaltjes uit Siegburg gebruikt
(s1-dri-2). De eerste helft van de 16de eeuw levert verder nog enkele bekers en een trechterbeker op,
alle vervaardigd in Siegburg (s1-bek-2, s1-bek-).
Vanaf het midden van de 16de eeuw verandert het beeld van het drinkgerei. De steengoedkannen
krijgen nu een standvoet in plaats van een geknepen standring en voor het eerst gaat decoratie een
belangrijke rol spelen. Zo werd er een deel van een sterrekan teruggevonden en raken
balustervoeten, gutswerk en appliques in zwang. Vanaf deze tijd ontbreken de kannen in rood
aardewerk plotseling geheel. Rode bekertjes, meestal op een voetje, blijven wel voorkomen. Een
archeologisch compleet exemplaar heeft een decoratie in witte slib (r-bek-?). Ook werd een kleine
trechterbeker teruggevonden in Siegburg steengoed (s1-sne-4) en een variatie aan grote s2
steengoed bekers (s2-bek-2, s2-sne-1, s?-bek-?).
Over het grootste deel van de 17de eeuw en de eerste helft van de 18de ontbreekt de nodige
informatie. Vanaf het midden van de 18de eeuw is een opmerkelijk patroon zichtbaar. De kannen zijn
verdwenen. Dit was al eerder het geval voor het rood aardewerk, maar nu ontbreken ook de
steengoedkannen bijna geheel. Nog slechts één buikig kannetje (s2-kan-73) werd teruggevonden.
Het heeft een nauwe hals en een doorboring in het oor voor een metalen deksel (s2-kan-73). Ook
drinkbekers voor bier of wijn werden niet aangetroffen.
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Fig. 5.109: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘drinken’ van het Fochplein.
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Fig. 5.110: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘drinken’ van het Fochplein.
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Fig. 5.111: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘drinken’ van het Fochplein.
Opslag en vervoer(fig. 5.112 en fig. 5.113)
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Een nieuwe ontwikkeling is nu de aanwezigheid van delen van koffie/theeservies. Er werden twee
kopjes aangetroffen, één in Engels industrieel aardewerk (iw-kop-18) en één in Chinees porselein (pkop-9). Ook werd er een schoteltje in Engels industrieel aardwerk aangetroffen (iw-bor-3).
Het beeld van het drinkgerei van het begin van de 20ste eeuw toont net als het eetgerei een toename
van het tafelwaar en een steeds grotere verscheidenheid aan vormen.
Doorheen de eeuwen zijn opslag en vervoer altijd belangrijke functies van ceramiek geweest. Uit de
vroegste perioden van het Fochplein (voor 1300) zijn er echter niet veel stukken met deze functies
gekend. Er werd één fragment van een reliëfbandamfoor aangetroffen die waarschijnlijk uit de 10de
eeuw stamt 199. Daarnaast werd een 13de-eeuwse kruikamfoor gevonden in Maaslands aardewerk
(wm-kan-). Er werden in de oude contexten ook redelijk wat fragmenten Elmpt-type aardewerk
aangetroffen. De stukken waren te fragmentair om getekend te worden, maar ze moeten toch in de
meeste gevallen als opslag-/vervoerwaar worden geïnterpreteerd. Misschien moeten ook (sommige)
grote tuitpotten als potten voor opslag geïnterpreteerd worden. Ook de Spaanse olijfolieamfoor
moet in deze categorie worden geplaatst.
In de 14de eeuw werden naast het Elmpt-type aardewerk (er werd een grote dolium (bg-dol?)aangetroffen) nu ook grote steengoed- en bijna-steengoedkannen gebruikt voor opslag (s4-kan-?,
s2-kan-23). Een opmerkelijk stuk uit de periode rond 1400 is een s2-pot-4 (1375-1425). Het is een
grote tuitpot die van boven breder is dan van onder en twee grote lintoren van de rand naar de
schouder heeft. Over de rest van de 15de eeuw is geen informatie voorhanden. De 16de eeuw lijkt een
toename te kennen. Er werd een hoge voorraadpot in steengoed uit Raeren gevonden (s2-pot-) en
een grote bolle pot in grijs aardewerk met twee horizontale oren en reliëfdecoratie (g-pot-).
Daarnaast werden redelijk wat fragmenten van zeer grote grijze kannen gevonden, waarvan
sommigen versierd zijn.
Van het midden van de 16de eeuw tot het begin van de 17de zijn ook veel potten gekend (r-pot-, r-pot21), zowel in wit als rood aardewerk en mogelijk ook in grijs. De meeste potten lijken standvinnen te
hebben (w-pot-). Het zou kunnen dat enkele van de bewaarde bodems met standvinnen eigenlijk
grapen zijn, maar dat is niet duidelijk. Er werden ook enkele bodems in grijs aardewerk met
geknepen standringen of standvinnen teruggevonden. Het is niet duidelijk of het in deze gevallen om
potten dan wel grote kannen gaat.
Uit een context die uit het midden van de 16de eeuw dateert, werd een klein rood zalfpotje
teruggevonden. Uiteraard zegt de term zalfpot niet noodzakelijkerwijs iets over de functie. Het kan
bijvoorbeeld ook voor kruiden zijn gebruikt.
In de 17de en begin 18de eeuw zijn de vondsten wederom dun gezaaid, maar vanaf het midden van de
18de eeuw lijkt het beeld heel anders te zijn. Waar er eerst vooral grote voorraadpotten en -kannen
in allerlei vormen werden aangetroffen, zijn die nu verdwenen. De zalfpot wordt populairder (f-zal-;
w-zal-3). Voor de rest zijn er nog vooral steengoedflessen. Dit is een nieuwe vorm. Deze vormen
konden goed worden afgesloten en zijn geschikt voor transport zowel als opslag. De inhoud van deze
flessen is niet erg groot, tot zo’n anderhalve liter en ze werden enkel gebruikt voor vloeistoffen. Er
werd een mineraalwaterfles gevonden (s2-fle-11). Deze flessen werden gebruikt om mineraalwater
uit het Rijnland te bottelen en te transporteren, hoewel ze soms secundair gebruikt werden als kruik
voor sterke drank. Eén van de flessen is waarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk en van een type dat zo
goed als zeker primair voor sterke drank werd gebruikt. Sommigen van de steengoedflessen hebben
een vrij typische vorm, die mogelijk gelinkt is aan een bepaalde inhoud (s2-fle-1).
Uit het midden van de 18de eeuw zijn twee lollepotten gekend, die gebruikt werden om gloeiende
kooltjes te gaan halen bij een winkel die die verkocht (r-lollepot).
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Vandervelde e.a. 2007: 51.
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Fig. 5.112: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘opslag en vervoer’ van het Fochplein.
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Hygiëne (fig. 5.115)
Deze functiegroep bestaat bijna geheel uit pispotten. Uit de 14de eeuw is een bodem bewaard
gebleven die misschien van een pispot kan zijn geweest, maar in ieder geval in de 15de en 16de eeuw
is de pispot een goed-vertegenwoordigde vorm. Dat deze voor die tijd zo talrijk bewaard zijn, kan
verband houden met de beerputcontexten uit deze perioden. Bijna alle pispotten zijn in rood
aardewerk, één is in wit aardewerk (w-pis-) en één exemplaar van rond 1600 is in s2 steengoed (s2pis-). De rode pispotten lijken in het algemeen veel op elkaar. Ze hebben bijna allemaal een iets
afgeschuinde uitstaande rand. De meeste profielen ogen ietwat uitgezakt, met de grootste diameter
vrij laag. Ze hebben allemaal een worstoor dat van de rand naar de schouder loopt. Er zijn geen
duidelijke chronologische verschuivingen zichtbaar. Het enige waarin de pispotten van elkaar
verschillen, is de bodem. Zowel standvlakken, vaak met een ziel (r-pis-, r-pis-, r-pis-), als standvinnen
(r-pis-, r-pis-) komen veel voor. In kleinere aantallen worden ook geknepen standringen
teruggevonden (r-pis-, r-pis-). Na circa 1600 worden op het Fochplein geen pispotten meer
aangetroffen.
Van rond 1750 werd een totaal andere vorm aangetroffen, die evenwel onder de functiegroep
hygiëne valt. Het is een groot scheerbekken in faience (f-sbe-1). Twee contexten uit het begin van de
20steeeuw leveren bovendien een goede indruk van het aanbod aan zepen en crèmes en de ceramiek
waarin dit verpakt werd. Er is een verrassend breed aanbod aan vormen, decoraties en teksten (fig.
5.114).

Fig. 5.114: Overzicht van enkele vondsten van S 91.
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Fig. 5.115: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘hygiëne’ van het Fochplein.
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Fig. 5.116: Typochronologisch overzicht van de categorie ‘overige’ van het Fochplein.
Overige (fig. 5.116)
Naast de hierboven besproken categorieën waren er ook nog enkele vondsten die niet goed in een
categorie te plaatsen waren. Het gaat om heel uiteenlopende objecten, die daarom moeilijk te vatten
zijn in een chronologie.
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Daterend van vóór 1300 werd een aantal fragmenten van rammelaars in Maaslands aardewerk
aangetroffen (wm-ram-1, wm-ram-1). Ook was er een kandelaar in Maaslands aardewerk (wm-kdl-?).
Opmerkelijk is het eerder besproken uit de periode 1250-1300 daterend beestje in een vreemd rood
baksel, dat waarschijnlijk als speelgoed geïnterpreteerd moet worden.
Uit spoor 1438 komt een deel van een kleine rode spaarpot, maar helaas is voor dit stuk geen
datering te voorhanden.
Uit de tweede helft van de 16de eeuw stammen een boek uit ceramiek, waarvan de functie niet
duidelijk is, en een kleine smeltkroes (r-sme-).
De oudste bloempot (r-blo-9) van het Fochplein dateert van rond 1830 (r-blo-9), een vorm die ook
aan het begin van de 20ste veel voorkwam. De vaas is een vorm die pas vanaf het einde van de 19de
eeuw op de site voorkomt.
5.1.5.5 Het leven op het Fochplein
Als afsluiting van het ceramiekonderzoek wordt er getracht door te dringen tot het gedrag van de
mensen die op het Fochplein leefden. Er wordt in dit gedeelte ingegaan op de volgende
onderwerpen: ceramiekaanbod: lokale productie, handel en import; wonen en werken; omgaan met
afval; opslag en vervoer; koken; eten en drinken; display en status; hygiëne.
Ceramiekaanbod: lokale productie, handel en import
Vanaf de vroegste periode is er op het Fochplein sprake van een zeer groot deel aan
importaardewerk. Al voor 1200 is er mondjesmaat Pingsdorf-type aardewerk aanwezig en af en toe
Elmpt-type aardewerk. Maar het opvallendste is het zeer grote aandeel Maaslands aardewerk, dat
vaak rond de 75% van het aardewerk inneemt. Het grijze aardewerk, dat naar alle waarschijnlijkheid
lokale productie is, betreft in bijna alle contexten minder dan 25%.
Dit lijkt een verrassend beeld, aangezien men een groter aandeel lokale productie en een kleiner
aandeel import zou verwachten. Op basis van de gelijkaardige resultaten op de Barbarahof-site (ook
in Leuven) lijkt het te gaan om een algemeen beeld voor Leuven 200. Men kan zich afvragen of het
grote aandeel import en Maaslands aardewerk typerend is voor de streek, of dat het te wijten is aan
de stedelijke context. Uit de resultaten van het archeologisch onderzoek te Erps-Kwerps-Villershof
blijkt dat er toch een duidelijk verschil bestaat tussen de situatie in Leuven en op het omliggende
platteland. Hier bestond voor de volmiddeleeuwse fase ongeveer voor de helft van de ceramiek uit
importaardewerk, terwijl voor het Fochplein dit aandeel rond de 75 procent ligt. Bovendien behelst
het Maaslands aardewerk op het Villershof slechts 75% van het importaardewerk, waar dit op het
Fochplein op boven de 90% is 201.
Helaas zijn er weinig andere sites in de directe regio rond Leuven om de percentages mee te
vergelijken. Twee sites die op grotere afstand van Leuven zijn gelegen, Edegem-Buizegem en
Dommelen, beiden middeleeuwse nederzettingen, maar een stuk kleiner dan Leuven tonen een
importaandeel van respectievelijk ruim de helft 202 en de helft voor dezelfde periode 203. Het aandeel
van Maaslands aardewerk is beduidend lager op deze sites. Dit lijkt vergelijkbaar met het aandeel
van Villershof. Met voorzichtigheid, de site zou natuurlijk met nog veel meer gegevens vergeleken
moeten worden, kan men misschien veronderstellen dat het grote aandeel importaardewerk op het
Fochplein eerder te wijten is aan het belang als stad dan dat het een kenmerk is voor de streek, want
200
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er is een duidelijk verschil met Erps-Kwerps, terwijl Erps-Kwerps niet lijkt af te wijken van de twee
andere relatief bescheiden nederzettingen buiten de regio.
Het op het Fochplein zeer grote aandeel Andenne-aardewerk binnen het importaardewerk lijkt wél
regiogebonden, hoewel het fenomeen mogelijk in de stad nog sterker is dan op het platteland.
Waarschijnlijk is de drukbereisde handelsweg tussen Keulen en Brugge die door Leuven passeerde
hiervan de oorzaak. De goede verbinding met de Maasregio in het oosten maakte het op grote schaal
importeren van Maaslands aardewerk mogelijk. Het zou kunnen dat een intentionele handelspolitiek
hierbij een rol speelde.
Over het algemeen kan worden gesteld dat ceramiek de bestaande handelsstromen volgt en zo duidt
op intensieve handelsrelaties over land met de Maasvallei (zowel het deel dat momenteel in België
ligt als dat in Nederlands-Limburg en belendende Rijnland, waar het Elmpt-type aardewerk en
Pingsdorf-type aardewerk vandaan kwam). Deze connectie met het Maas- en Rijnland blijft zichtbaar
doorheen de rest van de geschiedenis, met producten uit Brunssum-Schinveld of die regio en later
Langerwehe en Siegburg. Ook in de postmiddeleeuwse periode is het gebruikelijke hele spectrum
aan Rijnlands steengoed aanwezig. Er werden zelfs één of twee fragmenten uit de regio van Trier
aangetroffen. Waarschijnlijk kwam het Duitse steengoed via de markt van Keulen in Leuven terecht.
Het verschil is in de late middeleeuwen en postmiddeleeuwse periode dat er in tegenstelling tot de
volle middeleeuwen wel een bloeiende lokale rode productie bestaat. Dit betekent dat er geschikte
klei aanwezig was en dus dat die er vroeger ook al geweest moet zijn. Dit maakt het nog vreemder
dat de oudere grijze productie zo ver weggeduwd werd in de volle middeleeuwen. Uit het battleshipdiagram lijkt men op te kunnen maken dat het lokale rood en het Duitse steengoed het vroegere
aandeel van het Maaslands aardewerk gaan overnemen als de Andenne-productie terugzakt. Hierbij
neemt het Duitse steengoed het drinkgerei voor zijn rekening, waar het rood aardewerk de
kookwaar (en pispotten) op zich neemt.
De vondsten uit de beerputvulling spoor 1052 tonen dat in de 18de eeuw contacten over lange
afstand, met producten die nu niet uit enkel uit Duitsland komen, maar ook uit Engeland en zelfs
China, normaal waren.
Wonen en werken
Uit de ceramiekvondsten van het Fochplein blijkt duidelijk dat het terrein vooral een woonfunctie
heeft gehad. Doorheen de verschillende periodes duidt het spectrum steeds op een normale mix van
huishoudafval. Deze woonfunctie loopt in ieder geval terug tot de periode 1000-1200.
Beerput S 656 vormt hierop een uitzondering, waar de ceramiek waarschijnlijk het afval van een
herberg of drinkgelegenheid betreft. Op basis van het aardewerk moet deze herberg of
drinkgelegenheid in het midden van de 14de eeuw worden geplaatst. Ook de sporen 1254 en 1264
lijken dergelijk afval te bevatten. In dit geval gaat het om een 15de-eeuwse context. In de sporen 91
en 92 werd een verbrande winkelinventaris uit 1914 aangetroffen. De winkel zal niet ver van deze
plek geweest zijn. Het betreft een winkel in toiletartikelen. Voor die tijd moet het gegaan zijn om
luxeproducten.
Sporen van productie of ambachten konden amper worden herkend. Het belang hiervan moet op
deze plek erg beperkt zijn geweest. Een uitzondering hierop vormt de kleine smeltkroes uit spoor
1707. Zoals eerder al vermeld, was er helaas te weinig residu om te kunnen nagaan voor welk
materiaal de kroes werd gebruikt. De kleine inhoud wijst waarschijnlijk op een metaal van enige
waarde. Misschien koper of brons. De kroes werd gevonden in een pakket van secundair afval, zodat
het niet duidelijk is waar de kroes precies werd gebruikt. Van de grote vijzel die in de sporen 1075 en
1010 werd aantroffen is niet duidelijk of het gewoon huishoudelijk gebruik of artisanale productie
betreft.
Globaal kan worden gesteld dat de site in ieder geval vanaf de 11de eeuw werd bewoond, mogelijk al
eerder. Verder kon uit de ceramiek worden afgeleid dat er in de 14de en 15de eeuw
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drinkgelegenheden waren op het Fochplein. Dit komt overeen met de voorhanden zijnde informatie
uit historische bronnen (hoofdstuk 2). Van de uit de historische bronnen gekende apotheken werden
in het aardewerk geen aanwijzingen aangetroffen. Ten tijde van WOI moet er minstens één luxueuze
winkel zijn geweest.
Omgaan met afval
Veruit het grootste gedeelte van de oude contexten, toch zeker tot en met de 13de eeuw, bestaat uit
enorm gefragmenteerd huishoudmateriaal dat werd teruggevonden in grote en kleine kuilen. In
eerste instantie werd gedacht aan afvalkuilen. Dat is ook zeker voor een deel van de kuilen mogelijk.
Toch gaat het hier voornamelijk om een ander afvalpatroon. De oude kuilen zijn opgevuld met
secundair en over het algemeen zeer gefragmenteerd en vermengd aardewerk en donkere, humeuze
grond. De kuilen bevinden zich op wat waarschijnlijk de achtererven van de gelijktijdige woningen
waren. Het aardewerk heeft waarschijnlijk samen met ander afval over de erven gezworven en
bestaande kuilen opgevuld. Naar alle waarschijnlijkheid moeten de vroegere loopniveaus dus ook
voor afval en humeus materiaal hebben gelegen. Deze loopniveaus zijn helaas niet bewaard. Maar de
oude kuilen vertellen ons dat de bewoners uit de volle middeleeuwen afval lieten rondslingeren op
hun achtererven. De vele kuilen en het rondslingerende afval doen vermoeden dat de achtererven
niet waren verhard of geplaveid. Over het algemeen werd afval niet verzameld in grote kuilen en ook
beerkuilen of putten komen in deze vroege periode niet voor. Als men zich echter bedenkt hoeveel
afval een gemeenschap produceert, is dit veel te veel om allemaal te laten rondslingeren. Er moet
dus toch enige vorm van afvalophaling of afvalrecycling zijn geweest. De aangetroffen vondsten
vormen dus slechts een fractie van het oorspronkelijk afval.
In de 14de, 15de en 16de eeuw komen beerkuilen en beerputten wel voor. In eerste instantie bedoeld
voor beer, werd de kuil of put na het buiten gebruik treden vaak opgevuld met huishoudafval en
puin. Dit was echter niet het initiële doel van de beerputten/kuilen en bovendien kon slechts een
zeer klein deel van het afval op deze manier worden gedumpt. Op spoor 1700 en bijbehorende
sporen na zijn er niet veel loopoppervlakken zijn bewaard gebleven. Toch lijkt spoor 1700 met de
dikke pakketten zeer gefragmenteerd secundair afval hetzelfde beeld te geven als in de volle
middeleeuwen. Dit is het huishoudafval dat niet werd opgeruimd. Maar ook hier moet er van worden
uitgegaan dat het grootste deel van het afval werd gerecycled of afgevoerd.
Voor de late middeleeuwen en postmiddeleeuwen is het gros van de ceramiek en van de andere
vondsten, afkomstig uit beerputcontexten. De bestudeerde vondsten zijn dus niet alleen slechts een
steekproef, maar ook nog een mogelijk niet representatieve steekproef van het doorsnee afval.
Van de 17de, 18de en 19de eeuw is het moeilijk een goed beeld te vormen. Leefoppervlakken zijn niet
bewaard en ook zo goed als geen beerputten. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat er geen
beerputten geweest zijn. Het is goed mogelijk dat een aantal beerputten verder naar achteren op het
terrein lagen dan dat de opgraving reikte.
Voor de periode rond 1900 is het de afbraak van de postmiddeleeuwse huizen in 1870 en de brand
van Leuven in 1914 het meest in het oog springend. Het is duidelijk dat men de kelders heeft gevuld
met het puin en de (verbrande) inventaris van de verwoeste panden. De kelders moeten te klein zijn
geweest om al het puin van de huizen te kunnen bevatten, wat betekent dat er ook nog vrij veel puin
moet zijn afgevoerd.
Opslag en vervoer
Opslag en vervoer zijn in alle tijden nodig. Hoe men dit doet en welke recipiënten men gebruikt, kan
verschillen. Het zijn functies die echter ook heel vaak door andere materialen worden vervuld, zodat
het moeilijk is alleen op basis van het aardewerk een beeld te vormen. Er moet van worden
uitgegaan dat voor een zeer groot deel van de opslag en vervoer hout of leder werd gebruikt. Het
gebruik van tonnen werd aangetoond door de opgraving op het Barbarahof, waar een aantal houten
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tonnen hergebruikt werden als waterput. De vroegste dateert uit de 12de eeuw 204. Ook moet worden
vermeld dat naast de (vaak grote) potten en kannen die overduidelijk voor opslag en vervoer hebben
gediend, er ook van alles bewaard kan zijn in allerlei potten met een niet op het eerste zicht
duidelijke functie.
De 10de-eeuwse reliëfbandamfoor uit spoor 1390 is het eerste ceramieken bewijs van lange
afstandshandel. Het fragment van een Spaanse olijfolieamfoor geeft een zelfde beeld voor de 13de
eeuw.
Uit de vondst van vaak zeer gefragmenteerde individuen Elmpt-type aardewerk blijkt dat in de
periode tot 1300 onder andere ceramiek werd gebruikt voor opslag. Hoe veel dit gebeurde en hoe
groot het aandeel van opslag in ceramiek was in vergelijking met recipiënten in andere materialen is
niet na te gaan. Het zou kunnen dat ook de grote tuitpotten in Maaslands aardewerk (in sommige
gevallen) voor opslag werden gebruikt.
Uit de eerste helft van de 14de eeuw is een grote dolium in Elmpt-type aardewerk bewaard. Deze
grote potten werden vaak in de grond ingegraven, maar dit exemplaar heeft ook een standring en
kan dus ook op het oppervlak staan. De standring van deze dolium vertoont echter geen sporen van
sleet. Dit maakt ingraving waarschijnlijker. De pot heeft echter over een groot gedeelte van de pot
kleine putjes waar stukjes van het oppervlak zijn afgesprongen. Er wordt aangenomen dat dit het
gevolg is van blootstelling aan vrieskou 205. Deze putjes blijken echter ook op de onderste helft voor
te komen. Dit zou betekenen dat de hele pot aan vrieskou bloot werd gesteld en dus waarschijnlijk
niet werd ingegraven, maar gewoon werd neergezet in een schuur of op het achtererf.
In de 14de eeuw worden ook grote steengoed- en bijna-steengoedkannen gebruikt voor opslag.
Onder andere de kannen uit Langerwehe zijn populair. Het voordeel van deze kannen is hun goede
waterdichtheid, maar ze afsluiten is moeilijker dan bij Elmpt-type dolia. Die hebben in de meeste
gevallen immers een uitstekende rand die kan worden gebruikt om een doek of blaas over de
opening vast te binden.
Een andere vondst uit het einde van de 13de of de 14de eeuw is een kruikamfoor in Maaslands
aardewerk. In tegenstelling tot de dolium en de Langerwehe-kannen is dit stuk bedoeld voor vervoer
eerder dan opslag. De kruikamfoor is maar klein en kan gemakkelijk worden afgesloten en
meegenomen onderweg. Het is hoogstwaarschijnlijk bedoeld om vloeistof in te vervoeren. Het is niet
duidelijk of ze gebruikt werd als verpakkingsmateriaal tijdens het transport van handelsgoederen, of
dat ze eerder gebruikt werd om vloeistof, bijvoorbeeld wijn of water, mee te nemen voor
consumptie onderweg.
In de 16de eeuw waren er allerlei voorraadpotten en -kannen in gebruik, vaak in grijs aardewerk.
Opvallend is dat deze potten en kannen vaak versierd zijn en niet alleen rond de rand zoals in het
geval van de oudere Elmpt-type dolia. Ook hebben ze handvatten gekregen. Ze zijn dus niet bedoeld
om te worden ingegraven en moeten verplaatst kunnen worden.
De 18de en vroege 19de eeuw vertonen een heel ander beeld. In de ene beerput die werd
aangetroffen zijn geen grote opslagpotten of -kannen aangetroffen. Wel komen vanaf deze tijd
steengoedflessen voor die een transportfunctie hadden. De vorm van de flessen lijkt gerelateerd aan
de functie. Zo zijn de P-flessen bedoeld voor mineraalwater en soms voor sterke drank. Ook de
steengoedfles uit het begin van de 19de eeuw is waarschijnlijk voor sterke drank geweest. Daarnaast
zijn er nog enkele steengoedflessen gevonden met een afwijkende vorm, die mogelijk voor een
specifieke inhoud bedoel was. Alle flessen zijn vrij klein, met een inhoud die altijd minder is dan 1,5
liter. Dit heeft mogelijk te maken met de kostbaarheid van de inhoud. Mineraalwater en sterke drank
waren niet goedkoop. Eén van de andere flessen bevatte mogelijk inkt en ook dat is een dure
vloeistof. Het betreft dus de verpakking van vrij dure vloeistoffen die in kleine hoeveelheden werden
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verkocht en niet in bulk of los, zoals waarschijnlijk voor veel andere goederen het geval was. Deze
verpakking was bovendien ook uitermate geschikt voor opslag na aanschaf.
In deze periode is de zalfpot eveneens populair als voorraadpot. Deze zalfpotten hebben enerzijds
het voordeel dat ze in faience zijn. Daardoor hebben ze een tinglazuur dat goed schoon te maken en
waterdicht is. Een ander voordeel is dat deze potten met hun randprofiel gemakkelijk konden
worden afgedicht, vaak met een blaas of doek.
De lollepotten die werden teruggevonden waren ook bedoeld voor vervoer. Ze werden immers
gebruikt voor het halen van gloeiende kooltjes die in de winkel werden gekocht om thuis het vuur
aan te maken. Het geeft een interessant beeld van de dagelijkse gang van zaken in een huishouden.
In weze zorgden deze winkels meer voor dienstverlening dan dat ze goederen verkochten. Immers,
het ging vooral om het gemak dat men zich niet meer druk moest maken om het vuur brandende te
houden. Men kon gewoon op de hoek van de straat wat nieuwe kooltjes gaan halen.
Koken
Zoals al vaker opgemerkt, mag men bij de studie van ceramiek nooit uit het oog te verliezen dat er
ook andere materialen werden gebruikt die nu vaak niet meer teruggevonden worden. Voor het
koken is dit van groot belang, omdat er doorheen de tijd veel kookpotten en pannen in metaal
werden gebruikt. Oude kookpotten in metaal werden gerecycleerd en dus zelden teruggevonden.
Een kwantitatieve analyse heeft dus weinig zin, omdat men niet kan weten hoe groot het deel van
het spectrum is dat ontbreekt.
In de vroegste periode, tussen 1000 en 1200, is een zeer groot deel van het aardewerk gebruikt in
contact met vuur. Het gaat om kookpotten en tuitpotten met een eenvoudige vorm en een bolle of
lensvormige bodem. In het geval van het Maaslands aardewerk konden soms kleine lobben
voorkomen. De kookpotten zonder lobben kunnen niet op een vlak oppervlak worden neergezet en
zijn door hun vorm ook moeilijk op te hangen. Ze werden dus naar alle waarschijnlijkheid direct in
een houtvuur of gloeiende kooltjes geplaatst. In geval van potten met lobvoetjeskunnen de potten
ook naast het vuur redelijk stabiel staan op een min of meer vlak oppervlak, zoals op de vloer of op
tafel. Voor ietwat ruwe oppervlakken zijn lobvoeten geschikter dan een standring of -vlak. Deze
keuze voor lobben is mogelijk intentioneel, aangezien er voor onder andere de kleine kommen al
standringen gekend zijn in deze periode. Die werden mogelijk meer op tafel gebruikt en de
kookpotten meer op de vloer rond de haard. Binnen de kookpotten zijn er in deze periode nog niet
veel vormverschillen. Er is nog geen functionele differentiatie opgetreden. De uitstaande rand laat
wel het gebruik van een deksel toe, maar die werd nooit teruggevonden. Mogelijk was die
vervaardigd uit metaal of hout.
Voor de 13de eeuw bestond een gelijkaardig beeld. Door het ontbreken van 14de-eeuwse contexten
met kookwaar, kan er geen beeld gevormd worden van de situatie in deze eeuw. In de 15de eeuw
blijkt de grape te zijn doorgebroken. Net als de lobvoeten maken de poten van grapen het mogelijk
de kookpot stabiel neer te zetten op een onregelmatig oppervlak 206. De grape kon nog steeds direct
in het vuur of kooltjes worden gebruikt. Een vernieuwing is echter de twee oren, die het mogelijk
maakte de grape ook boven het vuur op te hangen. Hierbij werd meestal gebruik gemaakt van een
metalen heugel, waarbij de grape aan een haak werd gehangen die in hoogte verstelbaar was (fig.
5.117). Vaak was er sprake van een heugelboom waarmee de pot van het vuur kon worden
weggedraaid. In veel gevallen kon de haak in hoogte worden versteld worden door het gebruik van
een ‘zaag’, een getand stuk metaal (fig. 5.118) 207. Het grote voordeel is dat op deze manier de
kooktemperatuur gemakkelijker kan worden aangepast. De grapen met twee oren zijn over het
algemeen vrij groot. Waarschijnlijk werden de grapen gebruikt voor maaltijden voor het hele gezin
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met een lange bereidingstijd, bijvoorbeeld voor soepen of stoofpotten die lange tijd boven het vuur
sudderden. Het is niet duidelijk of de grape ook op tafel kwam. Grape hebben meestal een duidelijke
dekselgeul en werden dus in combinatie met deksels gebruikt.

Fig. 5.117: Links: Een voorbeeld van een treeft,
waarop potten en steelpannen in het vuur
kunnen worden geplaatst. Rechts: Een voorbeeld
van een ‘zaag’ om de hoogte van de heugel te
kunnen verstellen.

Fig. 5.118: Het gebruik van een treeft en een
heugel met zaag boven een open vuur. Een
schilderij van Bartholomeus Molenaar (overleden
in Haarlem in 1650). In: De Kleyn 1986: 199
afbeelding 69.

De omslag van kookpot naar grape gaat gepaard met een overgang van grijs aardewerk naar rood en
wit aardewerk. Dit betekent ook een functioneel verschil. Rode en witte potten kunnen door de
oxiderende bakking immers voorzien worden van een loodglazuur. Dit geeft een ander esthetisch
effect, maar waarschijnlijk was het ook populair, omdat geglazuurde potten veel gemakkelijker
schoongehouden konden worden.
Er kwamen echter ook kleine grapen met slechts 1 oor voor. Dit is het eerste voorbeeld van
functionele differentiatie. De kleine grapen konden niet boven het vuur worden opgehangen en zijn
van een zo klein formaat dat ze geen gezinsmaaltijd konden bevatten. Ze konden wel gebruikt
worden voor één-persoonsmaaltijden of ander zaken, zoals sauzen. De schenklip die soms voorkomt,
wijst op het uitschenken van vloeistoffen, maar er kan ook direct uit de grape gegeten zijn. Naast
deze zaken die echt voor bereiding voor boven het vuur bedoeld zijn, komen ook grote teilen in deze
periode veel voor. Waar deze voor gebruikt werden is niet zo duidelijk.
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Fig. 5.119: De Heugel door Jan Luyken (1649-1712) in 1711. Deze kookpot hangt met een haak aan
een ketting boven het vuur.
Rond 1500 ontstaat er een verdere differentiatie: de eerste bakpannen raken op het Fochplein in
gebruik. Er hingen dus niet enkel grote potten te pruttelen boven het vuur, er werden ook zaken
gebakken. Bakpannen ook wel werden opgehangen in een treeft (fig. 5.118)of op een rooster werden
geplaatst 208, maar de bolle bodem van de vroege exemplaren maakt direct in het vuur of de kooltjes
plaatsen ook mogelijk.
In de 16de eeuw loopt het gebruik van grote en kleine grapen en bakpannen door. Het opmerkelijke
aan deze eeuw is een grote toename aan functionele differentiatie. Toch moet in het achterhoofd
208
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gehouden worden dat het mogelijk is dat sommige vormen die nu voor het eerst worden
teruggevonden in ceramiek vroeger al bestonden in andere materialen. Zo worden op de site in deze
eeuw voor het eerst deksels in rood aardewerk aangetroffen, maar de al eeuwen aanwezige
dekselgeul toont aan dat deksels ook vroeger al in gebruik moeten zijn geweest.
Naast het deksel is ook het vergiet op het Fochplein een nieuwe vorm voor de 16de eeuw. Het werd
uiteraard gebruikt om etenswaren in te laten uitlekken. Een andere opmerkelijke nieuwe vorm is de
vetvanger. Deze vorm wordt op het Fochplein vooral in 16de-eeuwse contexten aangetroffen. Dit is
enigszins vreemd, op veel andere opgravingen komt de vorm over een veel langere periode voor.
Vetvangers worden gebruikt om het vocht en vet op te vangen dat van een gebraad afdruipt dat (aan
een spit) wordt geroosterd in het haardvuur. Het is daardoor een weerslag van een derde
kooktechniek naast het koken en bakken. Andersom kan uiteraard niet worden gesteld dat er enkel
werd geroosterd aan een spit als er vetvangers werden gebruikt, daar de vetvangers geen
noodzakelijkheid is. Het gebruik van vetvangers lijkt in de Lage Landen regio-gebonden te zijn 209.

Fig. 5.120: Een voorstelling van rond 1850 in Noord-Nederland met het gebruik van een vroege
kachel of stoof.
De opgraving toont helaas geen duidelijk beeld voor de 17de eeuw. Voor de 18de eeuw geeft een
beerput een momentopname rond 1750. Hier wordt voor het eerst de kachelpan aangetroffen. Deze
pan wijst op een omslag in de kooktraditie, met de opkomst van de kachel of stoof (fig. 5.120), die
het koken boven open vuur zal verdringen210. Deze beerput levert echter ook een aantal grapen op.
Blijkbaar is de periode rond 1750 net het moment dat in ieder geval dit huishouden overging van de
oude traditie naar de nieuwe methode. De grapen die nog werden aangetroffen zijn middelgroot tot
klein en lijken wat te klein om voor een heel gezin in te koken. De kachelpan is wel vrij groot. Het is
209
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een betrekkelijk laag model, dus eerder een pan dan een pot. Het is mogelijk dat deze pot in de
eerste plaats gebruikt werd voor bakken of braden. De omslag van grape naar kachelpan rond 1750 is
vrij normaal, want de overgang vind in de Nederlanden plaats in de 18de eeuw. Wanneer de overgang
precies plaatsvind is regio- en statusafhankelijk 211. Uit spoor 833 en 834 blijkt dat de kachelpan in
ieder geval tot rond 1830 doorloopt.
De 19de eeuw ontbreekt opnieuw grotendeels. Het opmerkelijkste aan de recentste contexten van
rond 1914 is het totaal verdwijnen van de kookwaar binnen het aardewerk. Dit betekent natuurlijk
niet dat men niet meer kookte. De meest waarschijnlijk reden is dat in deze periode de kookwaar
normaal gesproken in metaal werd vervaardigd. Zo werden op de opgraving verschillende
voorwerpen in geëmailleerd ijzer aangetroffen, waaronder kookpotten.
Eten en drinken
Op het Fochplein werd weinig aardewerk aangetroffen dat wijst op eten in de middeleeuwse
periode. Sommige kleine kommen in Maaslands aardewerk kunnen gebruikt zijn om uit te eten, maar
andere aanwijzingen zijn er niet. Waarschijnlijk werden er andere materialen gebruikt om uit te eten.
Ook at men soms direct uit de kookpotten (fig. 5.121) 212.

Fig. 5.121: Dit schilderij ‘Gebed zonder einde’ (detail) door Nicolaes Maes (1634-1693) toont het gebruik
van kleine grapen op tafel om uit te eten. Rijksmuseum te Amsterdam. In: De Kleyn 1986: 137 Afbeelding
91.
Drinkgerei komt wel vrij veel voor, in de vorm van bekers en kannen. Mogelijk werden ook de kleine
potjes uit Brunssum-Schinveld gebruikt om uit te drinken. In de vroegste periode worden kannen in
Maaslands aardewerk gebruikt. Vanaf de 13de en vooral de 14de eeuw worden de (proto)steengoedkannen uit het Rijnland erg populair als drinkgerei. Dit heeft uiteraard te maken met de
waterdichtheid van het steengoed. De kannen werden gebruikt om uit te schenken, maar ook, zeker
bij de kleine kannen, om direct uit te drinken.
Rond het midden van de 16de eeuw is een omslag in eet- en drinkcultuur zichtbaar. De eerste borden,
schalen en papkommen verschijnen op de site. Vaak zijn deze gedecoreerd. Ook mooiere kommen
ontstaan. Tegelijkertijd ontstaat bij de drinkvormen een duidelijke voorkeur voor decoratie die
vroeger ontbrak. Niet langer is alleen de functie van belang, maar ook het uiterlijk van het drinkgerei
lijkt men nu belangrijker te vinden.
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Kennelijk is er rond het midden van de 16de eeuw voor het eerst sprake van een echte tafelcultuur.
Dit is een gekend fenomeen, hoewel het in sommige regio’s in de Lage Landen 50, 100 of nog meer
jaren vroeger inzet 213. Er begint een onderscheid te ontstaan tussen eten bereiden en eten nuttigen.
Zij die hiervoor over de middelen beschikken, maken in hun woning een onderscheid tussen de
keuken en een eetkamer, een onderscheid dat vroeger niet bestond. Bij de mensen die zich
personeel konden veroorloven, kon de keuken een onzichtbare werkruimte worden. Aangezien veel
zaken tijdens de dis worden geregeld, kwamen ook zakenpartners tijdens de maaltijd over de vloer.
Luxueus tafelen wordt een teken van status en smaak. Dit uit zich in pracht en praal in servies en
bestek. Naast aardewerk werd hiervoor ook vaak metaal en glas gebruikt. De variatie aan tafelwaar
in verschillende materialen wordt op veel de 17de-eeuwse stillevens getoond van schilders als Clara
Peeters, Pieter Claesz, Nicolaes Gillis en Georg Flegel 214.
De 17de eeuw ontbreekt voor het Fochplein, maar een beerput uit het midden van de 18de eeuw
brengt iets nieuws: het theeservies. Het drinken van thee en koffie komt al in gebruik in de 17de
eeuw, maar door het ontbreken van vondsten kan niet worden nagegaan of het toen ook al op het
Fochplein gebruikelijk was. In het begin een nieuwigheid voor de allerrijksten en gelinkt aan chinees
porselein215, breidt het drinken van thee, koffie en chocolade zich steeds verder uit en wordt een
algemeen fenomeen.
Uit circa 1830 is een grote koffiepot bewaard. Het gebruik van deze vorm is interessant. Het is een
vorm met een erg specifieke functie. Daarnaast is het een vorm op de overgang tussen keukenwaar
en tafelwaar. In tegenstelling tot de 16de-eeuwse evolutie om keuken en tafelwaar steeds meer te
scheiden, is hier het tegenovergestelde aan de hand. De koffiepot is gebruikt op een kachel of stoof,
want de bodem vertoont beroeting 216. De koffie werd in ieder geval warm gehouden en misschien
ook gezet in deze zeer grote kan, die ook diende voor het inschenken.
Het begin van de 20ste eeuw toont een enorme variatie aan tafelwaar, zowel in vormen als in
decoratie. Het is duidelijk dat het decoratieve aspect van het tafelen nog steeds een belangrijke rol
speelt.
Display en status
Naast het probleem dat status niet altijd gemakkelijk te definiëren is en zich op allerlei wijzen kan
profileren, is het een probleem dat ceramiek eigenlijk geen geschikt medium is om status uit af te
leiden. Het hoofdbestanddeel van ceramiek, klei, is een erg goedkope grondstof en bovendien op
veel plaatsen voorhanden. Er wordt op veel plaatsen geproduceerd, dus ceramiek is ook geen
schaars product. Het gevolg is dat zo goed als iedereen zich ceramiek kan veroorloven. Erger nog,
zodra men er het geld voor heeft, stappen veel mensen over op metaal en glas als vaatwerk. Dus
zodra er sprake zou kunnen zijn van hoge status, bevindt deze zich buiten het bereik van een
ceramiekstudie.
Soms is het mogelijk uit negatieve gegevens conclusies te trekken. Als bijvoorbeeld alle borden
ontbreken in een verder rijk assemblage, zou men kunnen stellen dat deze borden in metaal geweest
moeten zijn en er dus sprake moet zijn van een zekere welstand. Dit is uiteraard nogal speculatief.
Ook voor het Fochplein bestaat dit probleem. Voor de meeste periodes is het onmogelijk vast te
stellen welke status de bewoners hadden. Wel is, zoals bij de eet- en drinkgewoontes, vanaf het
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midden van de 16de eeuw een neiging tot het tentoonspreiden van status. De tafelwaar krijgt een
displayfunctie, die ook bij ceramiek waar te nemen is.
Sommige ceramiekgroepen kunnen wél gebruikt worden voor statusbepaling, maar dan enkel in
bepaalde periode. Chinees porselein en faience zijn hier twee voorbeelden van. Helaas zijn zij vooral
een teken voor hoge status in de 17de eeuw, een eeuw die op het Fochplein ontbreekt. In een
beerputcontext die dateert van rond 1750 worden deze groepen wel teruggevonden, maar tegen die
tijd zijn ze al een stuk algemener geworden en bereikbaar voor een breder publiek. Toch lijkt die
context faience te bevatten van een redelijke kwaliteit. Ook de aanwezigheid van een theeservies (
het drinken van thee heeft ook een sterke displayfunctie) doet geen arme mensen vermoeden. Maar
ook het theeservies is rond die tijd al redelijk algemeen. Bij deze context lijkt het de middenklasse te
betreffen.
De vroeg 19de-eeuwse context met koffiepot in rood aardewerk, die al eerder aan bod is gekomen,
lijkt met een koffiepot die zowel een kook- als een opdienfunctie dient, op een iets lager status te
wijzen dan het geval is bij de zojuist besproken beerput, maar aan het kleine aantal individuen is het
moeilijk een duidelijk beeld op te vormen. De lagere status kan echter te maken hebben met het feit
de bourgeoisie in de 19de eeuw naar de Volksplaats (ter hoogte van het huidige Ladeuzeplein) is
verhuisd (hoofdstuk 2).
De begin-20ste-eeuwse situatie, met zijn overvloedig vormenspectrum aan tafelwaar van goede
kwaliteit lijkt wel sprake te zijn van een vrij hoge status. De winkel in toiletartikelen waarvan de
inventaris in twee van de kelders werd aangetroffen, mikte duidelijk op een publiek met een hoge
status, want dergelijke producten waren toentertijd nog zeker geen algemeen goed. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het nieuwe grootschalige bouwproject van 1870, dat gericht was op de
gegoede burger (hoofdstuk 2).
Hygiëne
Binnen de categorie hygiëne kan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de oplossingen
die men hanteert voor uitwerpselen en anderzijds de persoonlijke verzorging.
Wat betreft het eerste zijn de beerputten zelf natuurlijk de belangrijkste sporen. Beerputten/-kuilen
komen op het Fochplein vanaf de 14de eeuw voor. Binnen de materiaalcategorie ceramiek zijn er
vooral in de 15de en 16de eeuw veel pispotten in rood aardewerk. Het gebruik ervan moet in deze
periode erg algemeen zijn geweest. In latere contexten werden zo goed als geen pispotten meer
aangetroffen, hoewel het waarschijnlijk is dat de vorm wel verder doorliep. Waarschijnlijk waren de
pispotten in de 15de en 16de eeuw oververtegenwoordigd doordat het hier enkele beerputten met
afval uit de gebruiksfase betrof.
Van persoonlijke verzorging zijn op het Fochplein in de middeleeuwen en vroege postmiddeleeuwen
geen sporen aangetroffen. Dit kan komen doordat men daarvoor geen ceramiek gebruikte. In
beerputvulling S 1052, die rond 1750 dateert, werd echter een scheerbekken aangetroffen. Hoewel
niet direct in verband met persoonlijke verzorging, kan aan de mineraalwaterflessen in deze context
worden gezien dat het besef van het belang van hygiëne, in dit geval in de vorm van schoon
drinkwater, toenam. De winkelinventaris van toiletartikelen ten tijde van de eerste wereldoorlog
toont dat toen, in ieder geval voor de rijkere bevolking, persoonlijke verzorging belangrijk begon te
worden. Het feit dat het gaat om zulke luxueuze producten in chique verpakkingen laat zien dat het
op dit moment nog gaat om iets duurs en nieuws en dat het gebruiken van dergelijke producten nog
lang niet algemeen was ingeburgerd.
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Fig. 5.1.103: Battleship-diagram met de chronologische evolutie van de bakselgroepen in percentages
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5.2 Het glas

Danielle Caluwé

5.2.1 Algemeen
Het glas is geïnventariseerd via catalogusnotities, waarbij elk diagnostische scherf/fragment apart
beschreven is per inventarisnummer. In de catalogus wordt een volledige beschrijving geven per
fragment, evenals de afmetingen (hoogte, diameters, gewicht) 217, de kleur, het glastype, de
decoratie en de functie.
Typologisch geïdentificeerde fragmenten worden als individu geteld, op basis van hun volledigheid
(intact, volledig of archeologisch volledig) of op basis van hun diagnostische onderdelen (voet,
bodem, hals, rand, telkens min 1/3 bewaard). Veelal betreft het hechtbare scherven en of gehele
fragmenten. Niet hechtbare scherven, die duidelijk tot hetzelfde voorwerp behoren worden bij het
individu geteld indien ze hetzelfde nummer dragen, zoniet worden ze apart genummerd.
Fragmenten die diagnostisch zijn door versiering, specifieke vormgeving of onderdeel worden
eveneens als een individu geteld.
De restscherven worden gegroepeerd per technische kwalificatie (scherftype, glastype, kleur,
versiering, etc.) om ze zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven.
De analyse van de catalogus, de neerslag van het onderzoek van de scherven, leidt tot volgende
vaststellingen:
Aantal:
441: 381 holglas (86%) en 60 vlakglas (14%)
381 holglas, waarvan 177 industrieel (40%)
Gewicht:
37,365 kg: 34,837gr holglas (93%) kg en 5,065 kg vlakglas (13%)
34,837 kg holglas, waarvan 32,300 kg industrieel glas (86%)
Aantal scherven:
1503: 1169 holglas (77%) en 334 vlakglas (22%)
1169 stuks holglas, waarvan 977 industrieel glas (65%)
Aantal MAE 218:
407: 189 (46%) holglas en 218 (54%) industrieel glas
Vlakglas:

94 scherven
240 scherven
334 scherven

0,351 kg potas
3,733 kg industrieel
4,084 kg

De hoeveelheid industrieel glas is aanzienlijk in vergelijking met andere Brabantse steden. Recent
onderzoek toont aan dat in 25 sites in 6 Brabantse steden (Brussel, Antwerpen, Breda, ’s
Hertogenbos en Mechelen, Leuven en Halle) het industriële glas slechts 632 scherven (minder dan
0,001%) van het glasensemble uitmaakt. Hoewel ook in andere stedelijke sites industrieel glas
aangetroffen wordt, is er binnen het onderzoek nooit zulk een grote hoeveelheid industrieel glas
aangetroffen binnen één site, wat verklaard kan worden door de inzameling van ook het recente glas
dat in de opgevulde kelders werd aangetroffen.
Ook het vlakglas is relatief frequent in dit Leuvense materiaal. In Brabant vertegenwoordigt het
slechts 0,3% van het materiaal van 10 locaties en 48 sites 219.
217

Indien een afmeting onvolledig bewaard is, wordt het getal vooraf gegaan door een *. Indien er een
reconstructie is uitgevoerd om de afmeting te bepalen, wordt het getal vooraf gegaan door een c.
218
De vlakglasscherven worden enkel in gewicht en in scherven uitgedrukt. In de catalogusnotities staat
eveneens een geschatte oppervlakte in mm.
219
Caluwé, in voortgang.
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Mogelijk kunnen locale actoren en/of fenomenen aan de basis liggen, zoals bijvoorbeeld de zware
oorlogsschade. Het is ook mogelijk dat recuperatiepatronen in de regio verschillend zijn van deze in
de rest van Brabant. Zo is het mogelijk dat de nabije aanwezigheid van de Leuvense glasindustrie
(actief in de periode 1755-1796) 220 van invloed was op de depositie en/of de recuperatie.
Meer dan de 70 percent van het glasensemble is diagnostisch relevant bewaard, dit betekent dat de
analyse naar het aantal MAE, zeer betrouwbaar is en goede weergave van de realiteit:
Intact of volledig:
53 (12%) industrieel glas, waarvan 20 uit spoor 91, 7 uit spoor 92 en
5 uit spoor 58
Archeologische volledig:
2 façon de Venise voorwerpen, soda, uit sporen 594 en 1052
4 potas, waarvan 3 uit spoor 1462 en 1 uit 1052
Aantal bodems:
121 (27%): 71 industrieel, 35 potas, 6 calcium en 9 soda
Aantal voeten:
21 (5%): 3 calcium 6 soda, 2 kalium en 10 potas
Aantal ziel:
11 (2,5%): 10 potas en 1 soda
Vlakglas 221:
1 kaliber, spoor 1462, 1 breukglaasje, spoor 1678 in potas
totaal: 214, of 49 % van de glascollectie
Aantal diagnostische onderdelen:
hals:
29: 22 industrieel, 7 potas
lichaam:
8: 6 industrieel, 1 soda, 1 kalium
randen:
54: 5 industrieel, 3 calcium, 38 potas 7 soda, 1 kalium
onderdelen:
8: 2 industrieel, 2 soda, 2 potas 2 laboratoriumglas
totaal: 99, of 23% van de glascollectie
Niet diagnostische onderdelen:
wand:
101: 31 industrieel, 1 calcium, 48 potas, 22 soda
of 23 % van de glascollectie
Indetermini:
56 gevonden in 38 van de 79 sporen
of 13% van de glascollectie
Het industrieel glas omvat het grootste aantal volledig en/of intact bewaarde voorwerpen. Dit
materiaal is voornamelijk gevonden in de sporen 91-92 en 58. Verder is het industrieel glas bewaard
in grote fragmenten: hals, lichaam en grotere scherven vlakglas.
Twee luxe tafelvoorwerpen in façon de Venise, sodaglas, zijn archeologisch volledig bewaard, met
name een flacon met korte hals en een beker met wielgekerfde voetband.
Daarnaast zijn er 4 voorwerpen in potasglas volledig bewaard, namelijk een beker met abrupte knik,
een kopglas en 2 magelein.
Daarnaast dient opgemerkt dat de fragmenten en scherven van het niet-industriële glas beduidend
kleiner zijn in vergelijking met materiaal uit andere opgravingen. Een eventuele verstoring of redepositie van het materiaal in een aantal sporen kan een verklaring zijn.
Het niet-industriele potas, calcium en kalium glas vertoont de grootste verscheidenheid in
fragmentatie. Dit is kenmerkend voor minder stabiele glastypes die extreem gevoelig zijn aan externe
toestanden/veranderingen in- en ex-situ, zowel pre-, tijdens, als post-opgraving:
220

Leboutte 1989: 67-91.
Al het industriële vlakglas is gefragmenteerd. In het oudere potasglas is er minstens één volledig kaliber
gevonden en één breukglaasje. Een aparte, meer gespecialiseerde studie van het vlakglas zal veel meer
informatie opleveren. De reiniging en consolidatie van de vlakglasscherven is echter een noodzakelijke
voorwaarde voor zulk een onderzoek. Tevens kan hierdoor de beschildering beter bewaard en onderzocht en
geïnterpreteerd worden. Na het eerste onderzoek zijn er minimum 14 scherven met beschildering gevonden.
221
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Onaangetast:
Mechanische verwering:
Versmolten:
Lichte matering:
Witte vlekken:
Bruine vlekken:
Roestvlekken:
Irisatie:
Irisatie en verschilfering:
Zwarte aantasting:

55 of 12% : 46 industrieel, 1 calcium, 2 potas, 2 laboratorium
glas en 4 industrieel vlakglas
3 of 0,6 %: 1 industrieel en 2 calcium
6%: 26 industrieel glas
73 of 16,5%: 43 industrieel, 4 calcium, 15 soda, 3 kalium, 11
potas en 8 industrieel vlakglas
20 of 5 %: 3 industrieel, 1 calcium, 6 soda, 9 potas, 1 vlakglas
potas
34 of 7%: 34 potas
51 of 11%: 5 industrieel, 2 soda, 36 potas en 8 vlakglas potas
66 of 15%: 38 industrieel, 6 calcium, 7 soda, 12 potas, 3
vlakglas potas
20 of 5%: 2 versplintering in de massa, industrieel, 2 soda, 1
kalium, 13 potas en 5 vlakglas potas waarvan zwaar materiaal
verlies
26 of 6%: 14 potas en 12 vlakglas potas

Vooral industrieel glas is onaangetast en/of licht aangetast bewaard (50%). Het industrieel glas is
bovendien voor 15% versmolten en enkele fragmenten vertonen een verspintering in de massa.
Verder vertonen een fragment industrieel glas en 2 fragmenten calcium glas sporen van mechanische
verwering op het slijtvlak onderaan. Dit is te verklaren door intensief gebruik, mogelijk in combinatie
met het toegepaste glastype, de functie en de vormgeving.
Het potasglas vertoont de grootste aantasting (82% holglas en 100% vlakglas) en de ruimste
verscheidenheid in aantasting. Zowel het vlak- als holglas is present in alle groepen, uitgezonderd
“mechanische verwering” en “versmolten”. De meest desintegrerende vorm van aantasting (bruine
vlekken en zwarte aantasting) omvat enkel potas. Vooral het vlakglas is zwaar aangetast, bij een
aantal scherven is het materiaal versuikerd tot in de kern.
Daarenboven zijn slechts 2 voorwerpen in potas onaangetast bewaard. Deze slechte bewaartoestand
is kenmerkend voor dit onstabiele glastype. Tevens speelt de lange bewaartijd, in concreto betreft dit
het oudste glastype, dat dus de langste tijd in de ondergrond bewaard bleef. Tevens dient voor het
vlakglas de lange looptijd en de omstandigheden van gebruik, buitenshuis, in acht te worden
genomen.
Het calciumglas vertoont vooral lichte vormen van aantasting, lichte matering en irisatie. Slechts 1
fragment is onaangetast bewaard.
Het sodaglas is voor 73% aangetast door 5 verschillende vormen van aantasting. Dit is
symptomatisch voor de façon glastypes waarvoor lokale grondstoffen gebruikt zijn, eerder dan de
ingevoerde meer stabiele grondstoffen.
Bovendien is het luxeglas uiterst dun geblazen, een factor die het meer breukgevoelig maakt en dus
fragieler.
Buiten het vlakglas, waarvan alle fragmenten fragiel zijn, zijn er 11 voorwerpen, soda en potasglas,
aangetast en vereisen onmiddellijke behandeling om verder materiaalverlies te voorkomen.
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5.2.2 Beschrijving van de vondsten
5.2.2.1 Tafonomie
In totaal werden 79 contexten en 1 inventarisnummer zonder spoor onderzocht. Het
inventarisnummer zonder spoornummer bevatte 5 voorwerpen waarvan één indetermini in
industrieel glas, één beker zonder voetband, één getorste ribbelbeker, één indetermini in potasglas,
en één façon de Venise cuppafragment met opleg emaildraad.
Tweeëndertig contexten (48%) bevatten industrieel glas, waarvan 28 (82%) enkel industrieel glas. Het
merendeel van de contexten omvat 1 tot 4 voorwerpen, de omvangrijkste echter omvatten meer
materiaal:
- Spoor 22 met 9 voorwerpen
- Spoor 58 met 26 voorwerpen
- Spoor 63 met 8 voorwerpen
- Spoor 91 met 29 voorwerpen
- Spoor 92 met 7 voorwerpen
Het laboratoriumglas, een industrieel glastype maar mondgeblazen, is aangetroffen in 2 contexten
met industrieel glas: spoor 58 en 1706.
Vier contexten lijken verstoord, ze omvatten industrieel glas en oudere glastypes:
- Spoor 1297: 1 industrieel voorwerp vermengd met 2 potas en 1 soda glas
- Spoor 1477: 2 voorwerpen in industrieel glas vermengd met 2 potas glas
- Spoor 1673: 2 voorwerpen in industrieel glas vermengd met 1 potas glas
- Spoor 1706: 41 voorwerpen industrieel glas vermengd met 2 calcium en 3 potas glas
Het potas glas is aangetroffen in 48 contexten (61%), waarvan 3 belangrijke, coherente die enkel
potas glas bevatten:
Spoor 1676: 6 voorwerpen: 1 knobbelbeker, 1 beker met wielgekerfde voetband, 1 beker
zonder voetband, 2 vlakglas, 1 indetermini
16-17A
Spoor 1690: 9 voorwerpen: 1 getorste ribbelbeker, 1 verticale ribbeker, 1 noppenbeker, 1
fles, 1 beker met wielgekerfde voetband, 2 vlakglas en 1 knobbelbeker met uitkragende lip,
1 knobbelbeker met getande voetband (visueel blijkt geen gelijkenis tussen beide
fragmenten maar optische meting kan een eventuele relatie tussen rand en bodem
aantonen)
16, eerder 16A
Spoor 1700: 24 voorwerpen: 5 vlakglas, waarvan 2 gebrandschilderde en 1 gegraveerde, 1
ingevouwen voet, 2 bekers met wielgekerfde voetband, 2 knobbelbekers, 1 met getande en
1 met wielgekerfde voetband, 1 ruitbeker, 1 fles, 6 indetermini en 2 getorste ribbelbeker
fragmenten (visueel blijkt geen gelijkenis tussen beide fragmenten maar optische meting
kan een eventuele relatie tussen rand en bodem aantonen) en 3 wafel-vlechtwerkbeker
fragmenten (visueel blijkt geen gelijkenis tussen de fragmenten maar optische meting kan
een eventuele relatie tussen rand en bodem aantonen)
16, mid 16B?
Het luxe façon de Venise glas wordt aangetroffen in 22 contexten (28%), waarvan 19 gemengd, 10
met oudere en eigentijdse glastypes, potas, calcium en kalium en 2 gemengd met industrieel glas.
Slechts 6 contexten omvatten enkel façon glas:
- Spoor 598 : 1 voorwerp met email opleg
16B-17A
- Spoor 1127: 1 voorwerp, een deksel
16-17
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-

Spoor 1307: 1 voorwerp met email opleg
Spoor 1637: 1 conische wandscherf
Spoor 1662: 1 voetbeker
Spoor 1671: 1 meerkantige scherf

16B-17A
16-17
16B-17A
16B-17A

Het calcium glas komt voor in 6 contexten (8%), waarvan 4 gemengd met oudere en/of eigentijdse
glastypes en 2 gemengd met industrieel glas. Slechts 1 context omvat enkel calcium glas:
- Spoor 161: 1 voorwerp: 1 stengelglas
17cd-18A
Acht contexten zijn belangwekkend vanuit kwantitatief oogpunt en/of omdat ze chronologisch
coherent of incoherent zijn (verstoring gekenmerkt door de aanwezigheid van hedendaags en ouder
materiaal):
1) Spoor 565: coherente groep zonder indetermini met 16 voorwerpen in 3 glastypes uit de
16de eeuw: 14 potas: 3 bekers met abrupte knik, 1 ruitbeker, 5 ribbelbekers van
verschillende
types, 2 knobbelbekers, 1 noppenbeker, 1 kruisribbelbeker, 1
vlakglas; 1 luxeglas: Fadenrippen fragment met emailopleg in soda of betere kwaliteit
potas; 1 voorwerp: gevouwen voet, mogelijk voetbeker
16A, mid?
Coherente groep vroeg te dateren omdat het potas glas zo dominant is en betere
kwaliteit voorwerpen en/of luxe voorwerpen uitgevoerd zijn in potas glas of de betere
kwaliteitsglastypes.
2) Spoor 1052: incoherente groep met 29 voorwerpen waarvan 4 indetermini en 3 glastypes
uit de 16de en 17de eeuw: 18 potas: 1 vlakglas, 1 cuppa, 1 rand met uitkragende lip, 2
cilindrische beker, 2 flesje waarvan 1 met uitkragende lip, 1 kopglas, 7 wijnflessen en 3
indetermini
16-17
3 sodaglas: 1 indetermini, 2 bekers met wielgekerfde voetband, waarvan 1 archeologisch
volledig bewaard
16-17
8 calcium glas: 4 beker zonder voetband, 1 cilindrische beker, 1 beker met radgravure, 1
container met brede hals, 1 hyacintglas (?)
17B, cd-18A?
Incoherente groep te dateren vanaf 17B, mogelijk met uitlopers 18A. Het potas glas is
quasi enkel aanwezig als groen glas en in functionele container types, inclusief een
kopglas. De betere kwaliteit voorwerpen en/of luxe voorwerpen uitgevoerd in kleurloos
glas zijn in soda en calcium glas en zijn eerder te dateren in de 16-17de eeuw.
3) Spoor 1212: 11 voorwerpen waarvan 1 indetermini en 3 glastypes uit de 16-17de eeuw: 9
potas: 1 vlechtwerkbeker, 3 magelein, 2 getorste ribbelbeker, 1 meerkantige
kruiribbelbeker, 1 koolstronk, 1 vlakglas; 1 calcium: 1 indetermini; 1 soda:
vlakglasfragment, mogelijk spiegel
16A
Coherente groep te dateren in de eerste helft van de 16de eeuw. Het getorste en
gekruiste ribbeldecor is erg populair in het betere potasglas. Tevens verschijnen de
vroegste noppenbekers zoals de koolstronk.
4) Spoor 1462: 44 voorwerpen waarvan 4 indetermini en 3 glastypes uit de 16de eeuw: 31
potas: 1 beker zonder voetband, 2 getorste ribbelbekers, 3 vlakglas, waarvan 1 losange,
1 fles met opgelegde draad, 4 voetbekers, 3 ingevouwen voet, 2 magelein, 2 getorste
ribbelbekers met abrupte knik, 2 flessen met uitkragende lip, 1 ajourvoet, 3
noppenbeker, 3 indetermini, 1 spits opgestoken ziel, fragment met opmerkelijke rand, 1
ziel, 1 halsfragment van mogelijk een karaf
15cd
12 soda: 4 voetbekers lage kneep, 1 diabolobeker, 1 vetro a reticello fragment (import), 1
verticale rib cuppa, 1 voorwerp met opleg email, 1 meerkantige cuppa, 1 cilindrische
beker met wielgekerfde voetband
16A mid
1 calcium: 1 voetplaat
16 mid
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5)

6)

7)

8)

Coherente groep te dateren 15cd-16A mid, het merendeel van het materiaal zijn de
beter kwaliteitsproducten in potas glas. Het luxeglas in soda en calcium glas is te dateren
bij de aanvang van de technische omwenteling.
Spoor 1628: 7 voorwerpen in 2 glastypes te dateren 16-17de –eeuw: 6 potas: 1
knobbelbeker, 2 draadvoet noppenbeker met braamnoppen, 1 vlakglas en 2 indetermini;
1 soda: 1 conische wandscherf
16-17Bc
Coherente groep met 2 glastypes die typologisch duidelijk afgelijnd zijn.
Spoor 1678: 5 voorwerpen, zonder indetermini in 2 glastypes uit de 16de eeuw: 4 potas: 1
magelein, 2 vlakglasscherven waarvan 1 beschilderde, 1 knobbelbeker met wielgekerfde
voetband; 1 soda: 1 voorwerp: 1 conische wandscherf, cuppa
16A
Coherente groep, het merendeel is uitgevoerd in potas glas uit 16A.
Spoor 1702: 7 voorwerpen, zonder indetermini, met 2 glastypes uit de 16-17de eeuw: 5
potas: 2 bekers met gladde voetband, 1 beker zonder voetband, 1 reliëfbeker met gladde
voetband, 1 braamnopvoet; 2 soda: 1 beker met wielgekerfde voetband, 1 conische
wandscherf
16cd-17A
Coherente groep met voorwerpen uitgevoerd in 2 glastypes, maar in een afgelijnde
periode.
Spoor 1706: incoherente groep, lijkt verstoord: 50 voorwerpen, 3 indetermini, 4
glastypes: 3 potas: 1 fles, 1 beker met wielgekerfde voetband, 1 mini draadvoetbeker
17Ac
32 calcium: 1 voetplaat, 1 stengelglas
17Bc
6 kalium: 2 stengelglas, 2 cuppa’s, 2 massieve voetplaten 17Bc
1 laboratorium glas: 1 pipet
19-20
41 industrieel glas: 15 flessen, 3 bekers zonder voetband, 1 luchterglaasje, 2 karaf, 2
inktpotten, 1 beker, 3 olielampglas, 3 indetermini, 2 vlakglas, 2 kandelaar, 1 deksel, 2
vingerhoedmal, 1 knoop
19-20
Incoherente groep met 2 duidelijk chronologische afgescheiden technologische en
vormtypologische glasensembles.

In totaal zijn er 12 contexten die gemengd zijn met vroegmoderne glastypes: potas- calcium kaliumen soda glas en dus ruim te dateren zijn in de 16de en 17de eeuw.
Uitgezonderd de 28 contexten die enkel industrieel glas bevatten, bevatten slechts 4 contexten
zowel ouder materiaal als industrieel glas (sporen 1297, 1477, 1673 en 1706), waarvan enkel 1706
veel materiaal bevat.
Van de 79 contexten bevatten er 32 industrieel glas (40%), de overige 43 (54%) bevatten
chronotypologisch en glastechnisch coherente glasensembles.
Ondanks het grote aantal fragmenten industrieel glas, (49% van het glas), dat op scherfniveau beter
en minder gefragmenteerd bewaard bleef en dus visueel en qua gewicht domineert, levert deze
opgraving toch een belangrijke hoeveelheid niet-industrieel glas (51%).
De ruimtelijke distributie van het niet-industriële glas is relatief gelijkmatig verdeeld over 43
contexten. Het industriële glas is vooral geconcentreerd in 32 contexten. Eén context lijkt verstoord,
maar bestaat uit 2 duidelijk afgebakende vormtypologisch en technologisch gescheiden groepen
materiaal.
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5.2.2.2 Technologische analyse van het glas
De indeling naar technische kleurgroepen is deels gelijklopend met de indeling naar glastype, zo is
potasglas veelal groen gekleurd en façon de Venise in kleurloos.
In deze glascollectie is het gros van het materiaal echter kleurloos. Deze kleurgroep omvat alle
technische glastypes. Het gebrek aan kleur, vooral in de oudere glastypes is opmerkelijk? Maar zelfs
het industriële glas is slechts uitgevoerd in 5 kleuren.
Naar glastype (visuele identificatie)
Industrieel glas
Laboratoriumglas 222
Calcium glas
Potas
Kaliumglas
Sodaglas of façon de Venise

773 scherven of 51%
9 scherven of 0,6%
67 scherven of 5%
546 scherven of 36%
7 scherven of 0,4%
132 scherven of 8%

Naar kleurgroepen (visuele identificatie) 223
Groen:
687 scherven of 40%: 340 potas en 347 industrieel
Kleurloos:
901 scherven of 60%: 600 industrieel, 9 laboratorium 86 potas, 67 calcium, 132 soda
7 kalium
anderskleurig: 51 scherven of 0,03% waarvan:
11 blauwe scherven industrieel, 1 blauwe scherf potas
14 bruine scherven industrieel, 3 scherven potas
1 gele scherf industrieel
2 scherven zwart industrieel
19 witopake scherven industrieel
Het glas kan in elke periode zowel intentioneel ontkleurd, als intentioneel gekleurd worden. De
indeling naar kleur geeft een technologisch niveau weer, tevens duidt het op extra handelingen om
te kleuren of te ontkleuren, en is zodoende indicatief voor een duurder voorwerp.
In de middeleeuwen en de vroegmoderne periode zijn gekleurde voorwerpen dus ook statusduider.
De kleurvariatie is rechtevenredig met de status. Dit geldt minder voor het industriële glas.
Kleur kan echter ook functioneel zijn, vooral bij containers. Zo worden groen en bruin glas vooral
toegepast voor wijn- en bierflessen in de vroegmoderne en in industriële periode.
Het kleurloze glas is de grootste kleurgroep. Dit is symptomatisch omdat in alle periodes de
doorzichtbaarheid en transparantie als belangrijke kenmerken van glas gebruikt worden, zowel voor
holglas als voor vlakglas.
Tevens kan de groep façon glas als een kleurloze groep beschouwd worden, omdat het glas
intentioneel kleurloos werd uitgevoerd. Dit betekent dat de kleurloze groep in totaal 60% van het
ensemble omvat.
Daarop volgt de groen kleurgroep die zo’n 40% omvat, het gros is uitgevoerd in potas glas.
222

Laboratoriumglas is industrieel glas dat mondgeblazen is. De samenstelling is veelal kenmerkend en
verschillend van het overige industriële glas.
223
Het gebruik van een kleurkaart of -code wordt quasi niet toegepast in het glasonderzoek. Dit kan deels
verklaard worden door de transparantie van het glas. Door optische metingen, al dan niet destructief, kan de
exacte kleur wetenschappelijk gemeten worden. Het wordt toegepast op vlakglas voor consolidatie en in
restauratiedossiers.

275

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

Het anderskleurige glas bestaat voornamelijk uit industrieel glas in 5 kleuren; bruin,geel, blauw,
zwart en witopaak.
Het potasglas is uitgevoerd in groen, kleurloos en bruin.
5.2.2.3 Technomorfologische analyse van de vondsten
De eendelige vorm domineert (78%), dit is regel voor alle glasensembles, maar de grote hoeveelheid
in dit materiaal is te verklaren door de grote hoeveelheid industrieel glas en vlakglas, beide eendelige
vormen. De eendelige niet-industriële, oudere vorm omvatten ongeveer 38% van het materiaal.
Eendelige voorwerpen224:
Tweedelige voorwerpen 226:
Meerdelig 227:
Onbepaald 228:

306 voorwerpen of 78% 225: 157 industrieel glas, 8 calcium, 13 soda, 1
kalium, 127 potas, 2 labo
42 voorwerpen of 11% : 10 soda, 1 kalium, 31 potas
5 voorwerpen of 1%: 2 calcium, 2 soda, 1 kalium
57 voorwerpen of 14%, 3 calcium, 28 potas, 24 soda, 2 kalium

Meer opvallend is de relatief lage frequentie van de tweedelige types. Slechts 42 voorwerpen zijn
tweedelig, waarbij de potasgroep domineert.
Het complexe meerdelige vormtype is aanwezig met 5 voorwerpen, eveneens een lage frequentie.
Van de 57 onbepaalde fragmenten, zijn er 29 uitgevoerd in de nieuwere glastypes die vanaf de 16de
eeuw in deze regio toegepast worden. Het hoge aantal is te verklaren door de fragmentatie, die belet
de juiste identificatie als éénn- of meerdelige voorwerpen.
De dominantie van de eendelige vorm is kenmerkend voor vroege glasensembles in de
vroegmoderne periode. Vormtechnisch domineert de ééndelige vorm in de typologie en de
vormgeving zowel in het groene als in het kleurloze gebruiksglas, zowel voor drinkgerei als voor
containers.
De tweedelige groep is relatief beperkt. Dit is opmerkelijk omdat deze vorm in de 16de eeuw, zowel in
het groen potasglas als in het kleurloze soda en façon de Veniseglas de meest frequente vorm is. De
tweedelige vorm op voetjes, die verschijnt vanaf de 17de eeuw, is in dit ensemble afwezig.
Ook in de ambachtelijke vroegmoderne periode verloopt glasproductie in serie, voorwerpen worden
geproduceerd in grote massa’s.
Een vorm van maatvoering is inherent aan het gebruik van mallen, een frequent toegepaste
productietechniek zowel in de moderne als in het industriële glas.
224

Voorwerpen gemaakt uit één glasbel, de meest frequente en tijdstechnisch-, kost- en energiematig de
voordeligste techniek om een voorwerp in glas te produceren.
225
Hier wordt enkel het holglas in detail weergegeven, vlakglas is technisch altijd eendelig, uitgezonderd bij
specifieke kleurtechnieken, maar die zijn niet aangetroffen in deze glascollectie.
226
Hier worden voorwerpen geteld die een extra onderdeel hebben onderaan: voornamelijk een voet en/of
voetnopjes of voetband. Dit vereist extra technische handelingen en extra opwarming aan de glasoven. Het
risico op breuk en verlies is eveneens groter.
227
Dit zijn voorwerpen gekenmerkt door een complexe opbouw uit verschillende onderdelen, een cuppa, een
baluster en een voet, vaak met toevoeging van schijfjes en draden, veelal uitgebreid bewerkt met de tang. Deze
de
de
opbouw is symptomatisch voor het luxeglas, specifiek het renaissance en barok glas in de 16 en 17 eeuw.
228
Indien enkel de bovenrand bewaard is en slechts over een beperkte hoogte, kan niet met zekerheid
uitgemaakt worden of het een cuppa of een beker betreft.
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Om het gebruik van mallen in de vroegmoderne periode aan te tonen is bij het Brabantse glas de
aanwezigheid van formaatgroepen bij de bekerbodems en de voetplaten onderzocht.
De enige voorwaarde is de bewaarde afmeting van de bekerfragmenten om de diameter te kunnen
opmeten of reconstrueren. Bij grote fragmentatie is dat vaak slechts voor een klein aantal van de
fragmenten mogelijk.
Het gebruik van mallen voor industrieel glas wordt aangetoond door een overlangse naad. Tevens is
maatvoering in de industriële periode legio. Daarnaast is de vormdiversiteit zo verscheiden en
complex dat een uitgebreide studie van de formaatgroepen in het industriële glas niet kan
uitgevoerd worden.
Daarenboven zijn er voor het industriële glas vaak nog andere bronnen over de productie
beschikbaar zoals catalogi, prijslijsten en statistieken.
De diversiteit in formaatgroepen illustreert de technische overgang van het niet-industriële holglas.
Voor de studie van de formaten zijn er 4 formaatgroepen. Er zijn slechts 44 bodems meetbaar:
F1 (35 tot 50mm):
9 bodems
F2 (50-65mm):
25 bodems
F3( 65-80mm):
10 bodems
F4 (80-95mm):
1 bodem
Zowel het potas als het soda glas omvatten de drie meest frequente formaten. Het calcium glas
omvat enkel formaat F1 en F2.
Het onderzoek van het Brabantse glas toont een dominantie van F2 in de 15de en 16de eeuw, vanaf de
17de eeuw worden bekers groter geblazen en wordt F3 dominant. De kleinste F1 groep is in alle
periodes slechts sporadisch aanwezig.
De grotere formaatgroep F4 is uiterst zeldzaam. De grote beker met wielgekerfde voetband in potas
glas is mogelijk een bijzondere beker, gebruikt bij speciale gelegenheden om te toosten.
Bij de meerdelige vormen zijn er 8 fragmenten met voetplaat meetbaar:
45- 60 mm:
1 voetplaat
60-75 mm:
2 voetplaten
75-90mm:
5 voetplaten
Bij de voetplaten omvat het calciumglas, de drie formaten. Het sodaglas is enkel in het grootste
formaat uitgevoerd, en in het potas glas zijn de twee grootste formaten uitgevoerd.
De analyse van de formaatgroepen toont aan dat het zwaartepunt van het Leuvense niet-industriële
holglas, vooral bekers, volgens de formaatgroepen in de periode 15de-tot 17de eeuw te dateren is.
Zowel bij de bekers als bij de voetplaten toont het Leuvense glas een overgang naar groter
drinkgerei.
Het ophogen van de ziel is een symptomatische technische handeling bij het vrijblazen van bekers en
flessen. De bodem wordt in het voorwerp geduwd om stabiliteit en duurzaamheid te verzekeren. Het
onderzoek van de ophogingsvorm en de hoogte levert informatie over de productiewijze.
Er zijn geen zielhoogtes gemeten van flessen in industrieel glas. Bij het oudere holglas zijn er 4
bodems opgebold met verschillende hoogtes: 3,7 mm, 9,8 mm, 10,5 mm en 12, 9mm. In totaal zijn
49 zielhoogtes meetbaar, opgehoogd van 3 tot 26,8 mm.
Er zijn geen andere vormen van ophoging gevonden, evenmin zijn er bekers met vlakke bodem. Het
Leuvense glas vertoont een grote homogeniteit in de ophogingswijze van de bodem voor alle 4 nietindustriële glastypes.
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Verder zijn er 35 pontilmerken meetbaar, verspreid over 3 niet-industriële glastypes:
- het potas glas vertoont 6 voorwerpen met een stopje met een diameter tussen de 8,5 en 15
mm. Eén pontilmerk is ringvormig. De overige pontilsporen variëren tussen 8,5 en 17 mm
diameter.
- Het soda glas telt 3 ringvormige pontilmerken, variërend van 10,2 tot 16 mm. De overige
merken variëren van 11 tot 16 mm.
- Het calcium glas omvat 3 pontilmerken van 13,4 tot 20,9 mm.
Het meten van de pontilafdruk verstrekt informatie over de diameter van het gebruikte pontilijzer.
Daarenboven is de wijze waarop een pontil afgebroken wordt van het voorwerp indicatief voor
bepaalde toegepaste technieken.
De pontilmerken van het Leuvense glas illustreren de tendens tot het gebruik van grotere
pontilijzers, toegepast om grotere voorwerpen te blazen
5.2.2.4 Chronotypologie
De chronotypologie volgt de technische veranderingen in de glasproductie, eerst worden de oudste
glastypes in potas besproken, dan de nieuwe glastypes uit de 16de eeuw en de 17de eeuw en als
laatste het industriële glas.
5.2.2.4.1 Het potas glas (tabel 5.52)
Het potasglas is toegepast voor holglas en vlakglas. De meest frequente types in de eerste helft van
de 16de eeuw zijn aanwezig, in verschillende variaties en meerdere aantallen. Zo telt het
kruisribbeldecor 24 MAE, waarvan vijf met abrupte knik, een meer uitzonderlijk type.
De cilindrische noppenbeker, het meest frequent type doorheen de ganse 16de eeuw kent hier een
grote variëteit met minstens 5 subtypes, waaronder de vroege en relatief zeldzame noppenbeker op
ajourvoet.
De malgevormde reliëfbekers met, veelal wielgekerfde, voetband zijn aanwezig in 7 variaties.
Ook de containers zijn erg divers, zowel qua vorm, periode als qua functie. Er zijn wijnflessen voor
opslag, zoals een “paardenhoef”, tafelflessen op ingevouwen voet en versierd met oplegdraad, kleine
flesjes met verschillende halsafwerking, een container met brede hals en mogelijk een karaf. Tevens
zijn er bijzondere containers voor ander gebruik zoals een kopglas en urinalen.
Het meest opvallende kenmerk voor dit potasglas is de diversiteit, de vormvariëteit en de hoge
aantallen bekers en containers.
Aantal
1
2
6
6
2
1
1
1

Vorm
Ajourvoet, mogelijks noppenbeker
beker met gladde voetband
beker met wielgekerfde voetband
beker zonder voetband
braamnop draadvoet
beker zonder voetband met verticale ribbels
cilindrische beker
cilindrische beker met uitkragende lip
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Datering
15cd-16ab
16-17A
16-17A
15-16
16cd-17a
15-16
17-18
15-16
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1
2
8
5
8
1
3
1
3
10
1
1

Cuppa
16-17
draadvoet-noppenbeker
16cd-17a
getorste ribbelbeker
15B-16A
getorste ribbelbeker met abrupte knik en oor
15d-16a
knobbelbeker met getande voetband
16-17A
knobbelbeker met uitkragende lip
16
knobbelbeker met wielgekerfde voetband
16
Koolstronk
15cd-16A
Kruisribbelbeker
15d-16a
Magelein
15d 16A
meerkantige kruisribbel
15cd-16a
mini draadvoetbeker
17bcd
5
Noppenbeker
16
2
reliëfbeker met gladde voetband
16-17
1
reliëfbeker zonder voetband
17A
1
ribbeker met wielgekerfde voetband
16
2
Ribbelbeker
15d-16A
2
Ruitbeker
15d-16A
2
verticale ribbeker
15-16
5
Vlechtwerkbeker
4
Voetbeker
15cd-16A
1
voetbeker met verticale rib
15cd-16A
1
Oor
16-17
1
karaf?
16B-17A
1
verticale ribbel flesje?
15B-16A
2
fles met bolle lipdraad
17-18A
1
fles met opgelegde glasdraad
15-16A
3
fles met uitkragende lip
15-16
3
fles op ingevouwen voet
15-16A
3
fles, cilindrisch
17
2
Flesje
15-17
1
Halsje
15-17
1
bolle fles
17d-18
7
Wijnfles
17-18
1
wijnfles, paardenhoef?
17Bc
1
Container
16-17
1
container met brede hals
16-17
1
Kopglas
15-18
2
Urinaal
14-17
123
46 vormvarianten
94 scherven
Vlakglas, 6 gebrandschilderd, 1 gegraveerd
15-17
Tabel 5.52: Overzicht van het vormenspectrum bij het potas glas.
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5.2.2.4.2 Het calciumglas (tabel 5.53)
Het calciumglas is aanwezig in een meer beperkte variëteit dan het potas glas. Er zijn 6 varianten,
vooral onversierde cilindrische bekers. Enkel radgravure is als wanddecoratie toegepast. Dit glastype
omvat echter eendelige en meerdelige types, zoals het stengelglas.
Ook de containervormen zijn beperkt, maar wel bijzonder is het hyacintglas en de container met
brede hals is in deze periode minder frequent dan in de 16de eeuw.
Aantal
1
1
1
3
1
1
1
2
2

Vorm
Datering
beker met radgravure
17d-18a
beker zonder voetband
17-18
cilindrische beker
17-18
cilindrische beker zonder voetband
17-18
container met brede hals
16-18
hyacintglas?
17d-18A
radgravure cuppa?
17d-18a
stengelglas
17Bcd-18A
voetplaat
17-18
13
6 vormtypes
Tabel 5.53: Overzicht van het vormenspectrum bij het calciumglas.

5.2.2.4.3 Het kaliumglas (tabel 5.54)
Het kaliumglas is beperkt in aantal en in verscheidenheid. Het betreft 7 voorwerpen waaronder, een
voetbeker en varianten op het meerdelige type waarvan enkel het stengelglas archeologische
diagnostisch bewaard is. De overige fragmenten zijn typologisch niet te identificeren. De afwezigheid
van bekers is echter opvallend.
Aantal
Vorm
Datering
1
voetbeker?
15d-16A
2
stengelglas
17d-19
2
cuppa
17B-18A
2
voetplaat
17B-18A
7
3 vormen
Tabel 5.54: Overzicht van het vormenspectrum bij het kaliumglas.
5.2.2.4.4 Het sodaglas (tabel 5.55)
Het soda glas kent, na het potas glas, de grootste vormvariatie in het drinkgerei. Dit is kenmerkend
voor dit luxeglas.
Er zijn tweedelige bekers met opgelegde wielgekerfde passen en met malgevormd decor, evenals het
meer luxeuze filigraanglas. Alle varianten van dit filigraanglas zijn aanwezig, weliswaar op kleine
fragmenten, zelfs het dure import vetro a reticello.

280

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

De eendelige vormen zoals de voetbekers en de diabolobeker hebben verschillende uitvoeringen.
Eén ervan heeft een wandreliëf.
Het meerkantig maken van de cuppa, met een interne mal, is erg populair in het renaissance glas en
werd op 3 voorwerpen toegepast.
Emaildraden zijn toegepast in 2 variaties, het eenvoudig opleggen op de wand en/of de lip en de
meer complexe “Fadenrippen” waarbij het email voor het uitblazen wordt opgelegd en er na het
uitblazen slechts stippen overblijven. Eén fragment toont minstens 2 niveaus van decoratie, het
opleggen en met een tang bewerken van glasdraad en het email. Het is een complex en fijnwandig
geblazen fragment.
Verder zijn er nog enkele andere voorwerpen, zoals een kraal en een draad voor opsmuk, een deksel
en een vlakglas fragment dat mogelijk een spiegel was.
Aantal
Vorm
Datering
4
beker met wielgekerfde voetband
16B-17
2
beker met opgelegde wielgekerfde passen
16Bcd-17A
1
cilindrische beker zonder voetband
16B-17
1
cuppa met verticaal ribdecor
16B-17A
1
deksel
16B-17
1
diabolo voetbeker
15cd-16A
1
Fadenrippen
16A
1
flacon met korte hals
16B-17a
1
glasdraad
16B-17A
1
hals?
16-17
1
karaf? Met ruitreliëf
16B-17
3
knobbelbeker met wielgekerfde voetband
16B-17
1
kraal
16B-17
3
meerkantige cuppa
16B-17A
5
opgelegde emaildraad
1
ribbeker met wielgekerfde voetband
16b-17A
1
spiegel?
16-17
1
verticale rib cuppa
16B-17A
3
vetro a fili
16B-17A
1
vetro a retorti
1
vetro a reticello
16B-17A
3
vlechtwerk_ wafelbeker
16
5
voetbeker
15cd-16A
1
voetbeker met reliëf? op lage kneep
16abc
1
voetplaat
16b 17A
45
25 vormen
Tabel 5.55: Overzicht van het vormenspectrum bij het sodaglas.
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5.2.2.4.5 Het industriële glas (tabel 5.56)
Het industriële glas omvat 47 holglas vormen en 240 vlakglas- en tegelscherven. Het merendeel van
het holglas betreft containers, met 19 variaties van malgegoten flessen voor wijn, bier, water,
parfum en tandpasta. Er zijn slechts 4 bekertypes.
De rest van het glas is erg gevarieerd in vorm en functie. Het betreft olielampglas, een kandelaar,
deksels, vazen, asbakken, inktpotjes, doosjes en 2 vingerhoedmallen.
Er is een grote voorraad glas uit een kelder waar zowel flessen opgeslagen waren als materiaal voor
het uitstalraam, zoals aangeduid op de flesjes met “Odol”. Er zijn zelfs 2 gepersonaliseerde groene
flessen met opdruk "J. Deneef Pharmacien Louvain". Het materiaal lijkt te behoren tot een winkel of
een drogisterij.
Aantal
4
1
3
2
3
1
2
1
8
1
2
1
1
66
1
2
1
19
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
2
1

Vorm
achtkantig flesje
afgeplat flesje
asbak
beker of cuppa
beker zonder voetband
beker/fles met platte bodem
bolle flesjes
cilindrisch inktpotje
cilndrisch flesje
cuppa met geslepen decor
deksel
doosje
effen beker met vlakke bodem
fles
fles met brede hals
fles met hengselstop
fles met schroefdraad
flesje
geslepen decorbeker zonder voetband
inktpot
kandelaar ?
karaf?
knoop
lens
luchterglaasje
olielampglas
oor
parfumflesje
plat flesje
potje met schroefdraad
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Datering
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
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3
rechthoekig doosje
19-20
19
rechthoekige fles
19-20
1
rechthoekige inktpot
19-20
1
rond doosje
19-20
1
ronde inktpot
19-20
1
stop
19-20
1
tienkantig flesje
19-20
2
vaas
19-20
4
vierkante fles
19-20
2
vingerhoedmal
19-20
5
wijnfles met vlakke lipband
19-20
1
witopaak achtkantig flesje
19-20
1
witopaak ovaal doosje
19-20
1
witopaak plat flesje
19-20
1
witopaak rechthoekig doosje
19-20
4
zeskantige bekers
19-20
1
zevenkantig parfumflesje
19-20
186
47 vormen
240
Vlakglas en wandtegelscherven
19-20
Tabel 5.56: Overzicht van het vormenspectrum bij het industriële glas.
5.2.2.5 De versiering
De decoratie is belangrijk voor de identificatie van een glasscherf. Elke periode heeft kenmerkende
decoraties die vaak gepaard gaan met specifieke technologieën.
Voorwerpen in glas zonder decoratie zijn veelal louter functioneel (containers, medisch glas, glas
voor tijdmeting) en kunnen enkel aan de vormgeving geïdentificeerd worden.
In dit ensemble zijn 252 (of 57%) voorwerpen onversierd, waarvan 71 in industrieel, 2 in
laboratorium glas, 10 in calcium, 17 in soda, 4 in kalium en 111 in potas glas. Daarnaast zijn minstens
6 scherven met beschildering en 1 met gravure geïdentificeerd. Dit betekent dat 189 voorwerpen
één of andere vorm van decoratie of vormgeving hebben.
Radgravure is een typische decoratie voor het calciumglas die veelal toegepast wordt vanaf 17cd-1819a. Er zijn twee gekende wandscherven uit twee verschillende contexten (sporen 973 en 1052).
Graveren van het glas met een diamant werd vanaf de late 16de eeuw toegepast. Op één enkele
vlakglasscherf is een vrije gravure opgemerkt. Het betreft een soort handtekening of paraaf die niet
ontcijferd kan worden.
Opleg van draden, noppen en metaallagen kunnen hechtend warm opgelegd worden als versiering.
Binnen het ensemble van het Fochplein zijn er randscherven met blauwe lipdraad in calciumglas,
mogelijk een hyacintglas, 5 fragmenten met email oplegdraad in soda glas, mogelijk 1 metaallaag (nu
verdwenen, achteraan vlakglasscherf in soda en mogelijk als spiegel te interpreteren) en 13
fragmenten met noppen in potasglas.
Bij beschildering wordt verf koud of warm toegepast op hol en vlakglas. De techniek wordt in alle
periode toegepast en mogelijk zijn 6 vlakglas fragmenten gebrandschilderd.
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Mallen kunnen intern en extern toegepast worden om een voorwerp gelijktijdig vorm te geven
(meerkantig), te vormen en/of een wandversiering of tekst toe te passen. Er zijn: 73 malgegoten
voorwerpen in industrieel glas (voor de vormgeving en/of met opdruk), 15 voorwerpen in soda glas
(voor wandversiering) en 57 voorwerpen in potas glas (voor wandversiering) aangetroffen.
Dankzij een interne mal kan een vrijgeblazen rand meerkantig gemaakt worden. Er zijn 3
voorwerpen, 2 voorwerpen in potas glas (kruisribbelbeker, vlechtwerkbeker) en 1 cuppa in sodaglas,
in deze techniek teruggevonden.
Bandglas is een façon de Venise techniek waarbij gekleurde draden ingesmolten worden in een
kleurloos glas. De techniek wordt toegepast in de regio vanaf 16B en komt voor op 4 wandscherven
vetro a fili, filigraanglas met witte draden in kleurloos sodaglas en 1 vetro a reticello, waarbij 2
glasbellen in filigraanglas kruiselings in elkaar geschoven werden (import uit Italië).
5.2.2.6 De functie van de voorwerpen
Voor 10 fragmenten (2 %) is de functie niet te bepalen. Deze werden aangeduid als indetermini. De
overige 431 fragmenten zijn naar functie geduid:
- 120 voorwerpen (27%) hebben een opslagfunctie, het betreft flessen in industrieel en
potasglas.
- 58 voorwerpen (13%) zijn als vlakglas geïdentificeerd, zowel industrieel glas als potasglas.
- 160 voorwerpen (36%) zijn drinkgerei: beker, voetbekers en kelkglazen in potas-, soda- en
calciumglas.
- 6 voorwerpen (1 %) dienen voor opsmuk, kleine flesjes in potasglas en één flacon en één
kraal in sodaglas.
- 9 voorwerpen (2%) zijn voor tafelgebruik: tafelflessen en karaffen in calcium en soda glas
en een asbak in industrieel glas
- 3 voorwerpen (<1%) in laboratoriumglas zijn voor chemisch gebruik
- 2 knoopjes (>1%) in industrieel glas zijn gebruikt voor kleding
- 1 kopglas (>1%) is gebruikt voor medische diagnose
- 2 urinalen (>1%) in potasglas zijn bestemd voor hygiënisch gebruik
- 1 lensje (>1%) in industrieel glas is voor optisch gebruik
- 8 olielamp- en kandelaarfragmenten (2%) in industrieel glas zijn voor verlichting
- 58 voorwerpen in potas en industrieel glas gelden als vlakglas en zijn voor raamdichting
- 2 mallen voor vingerhoedjes zijn voor de textielverwerking
- 1 vaas in industrieel glas is decoratief
De grootste categorie wordt gevormd door het drink- en tafelgerei (ongeveer 38% van het glas). Deze
vertoont de grootste technologische variatie, is uitgevoerd in verschillende glastypes en is
morfologisch het meest divers. Het is kenmerkend tafel- en drinkgerei en is statusgevoelig in de
vroegmoderne periode. Deze glascollectie is hiervan een weergave.
De tweede belangrijkste groep zijn de containers voor opslag (27%), in industrieel en potas glas.
Zowel in de vroegmoderne periode als in de hedendaagse periode gebeurt de opslag van dranken en
vloeistoffen veelal in containers in glas.
De derde belangrijke groep omvat het vlakglas (13%) in industrieel en potasglas.
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5.2.2.7 Conclusies
Het glas van het Fochplein is opmerkelijk, in de eerst plaats door zijn kwantitatieve omvang. De
instabiliteit van het vroegmoderne glas veroorzaakt een slechte bewaartoestand en een hoge graad
van fragmentatie.
Concreet betekent dit dat het industriële glas, (38%) relatief goed leesbaar en identificeerbaar is. Het
is eveneens qua distributie veelal gelokaliseerd in aparte contexten, slechts 4 contexten omvatten
industrieel en ouder glas. Het industriële glas bestaat vooral uit vormgegoten containers van allerlei
types, voor allerlei vloeistoffen (drank, tandpasta, parfum) en vlakglas en wandtegels. Het
laboratoriumglas is beperkt tot 2 contexten en omvat een buis en een pipet.
Het middeleeuwse potasglas (43%) is erg gefragmenteerd bewaard, maar diagnostisch relatief goed
leesbaar. Het betreft vooral drinkbekers, containers, kleine voorwerpen voor persoonlijke hygiëne en
opsmuk en vlakglas. De meest frequente bekertypes zoals noppenbekers, kruisribbelbekers en
reliëfbekers zijn aanwezig in relatief belangrijke aantallen.
Het vroegmoderne sodaglas (11%) is gefragmenteerd, diagnostisch leesbaar en veelal beperkt tot 22
contexten (28%). Het betreft cupparanden en -bekers en een kleine flacon met korte hals. De
vondsten zijn zowel onversierd als versierd met wandreliëf, email oplegdraden en filigraandraden
(vetro a fili, vetro vetro a retorti) die mogelijk lokale productie zijn en de import vetro a reticello glas.
Het calciumglas (3%) is gefragmenteerd, diagnostisch leesbaar en beperkt tot 6 contexten. Het
betreft bekers, waarvan 2 met radgravure, 2 stengelglazen, een voetplaat en mogelijk een
hyacintglas.
Het kaliumglas (1%) is beperkt tot 2 contexten en omvat 2 stengelglazen, een voetbeker en
fragmenten van cuppa’s en voetplaten.
Het niet-industriële glas van het Fochplein te Leuven is indicatief voor een langdurige
basisconsumptie van glas.
Het potasglas bestaat voornamelijk uit containers, en drinkgerei. Tevens is er een omvangrijke en
rijke collectie vlakglasscherven waarvan minstens 6 beschilderd en 1 gegraveerd zijn.
Het luxe façon de Veniseglas, met de vele email decoratie en het filigraanglas duidt op status. De
import vetro a reticello is in de 16de eeuw niet enkel uitzonderlijk, het is het beste kwaliteitsglas dat
op dat moment beschikbaar is.
De verscheidenheid aan glastypes en aan vormtypes en de functionele diversiteit maken, samen met
het kwantitatieve, de belangrijkste kenmerken uit van dit glasensemble.
Het betreft, voorlopig, één van de zeldzame archeologische glascollecties uit Leuven, die belangrijk is
vanwege zijn omvang en zijn technologische variëteit.
5.2.3 Evoluties in de glasproductie
Hier wordt enkel het niet-industriële holglas besproken. Dit betekent het gebruiksglas uit de periode
tussen het einde van de 15de en het einde van de 18de eeuw.
In deze periode doen zich allerlei technische, sociale en organisatorische veranderingen voor in de
ambachtelijke glasproductie.
In de middeleeuwen wordt woudglas ingevoerd vanuit de traditionele productiecentra; Duitsland en
Frankrijk. Het verspreidingsgebied omvat gans Noord-Europa omdat zulke bekers geblazen werden in
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de kleine woudglasbedrijfjes doorheen het Duitstalige gebied en de Elzas 229. Vanaf de late 15de eeuw
ontstaat er een lokale glasproductie in Henegouwen en Zuid-Brabant. Chambron vernoemt
Formathot, bij Macquenoise en Forges-Philippe als mogelijke productieplaatsen 230.
De belangrijkste verandering, in de 16de eeuw, is dat de locale glasproductie, georganiseerd op het
platteland, in de nabijheid van riviertjes en zand- en houtwinning, stedelijk wordt. Er worden
glasovens opgestart in verschillende steden; te Antwerpen, te Brussel, te Luik, later ook in Gent en in
Namen. In deze periode zijn de Zuidelijke Nederlanden toonaangevend in de luxe glasproductie 231.
Deze glasproductie is gericht op stedelingen en op export, er worden luxe producten gemaakt, in
aanzienlijke hoeveelheden. Voor het eerst wordt de doorzichtbaarheid van glas vermeldt in
eigentijdse teksten. Het nieuwe glas “à la façon de Venise”, betekent dat bekers en tafelgerei
kleurlozer, dunwandig en met allerlei nieuwe versieringen en vormen geblazen worden 232.
In de 17de eeuw, vermoedelijk zelfs vroeger, worden om concurrentiële redenen een heleboel
technische veranderingen ingevoerd. Om te besparen op de grootste productiekost, de houtprijs,
zoekt men alternatieve brandstoffen: houtskool en steenkool. Omdat steenkool vervuilend brandt is
men genoodzaakt ook nieuwe grondstoffen toe te passen om het glas kleurloos te houden, zoals
lood en hogere percentages kalk. Deze nieuwe glastypes laten andere vormen van decoratie toe
zoals graveren en slijpen. De lokale productie is ondertussen bijna volledig gemonopoliseerd door de
familie de Bonhomme uit Luik, die overal bijhuizen opzetten om lokaal te kunnen produceren 233.
De geopolitieke, economische en religieuze veranderingen hebben een economisch impact op de
lokale glasindustrie. Ondernemers zijn geëmigreerd naar Nederland en Engeland, twee landen die in
deze periode een opgang kennen, zodanig dat gebruiksglas ingevoerd wordt vanuit deze twee
landen.
Naar het einde van de 17de eeuw diversifiëren de lokale ondernemers hun gamma en startten
grootschalige flesproducties op. De ontwikkeling van de kurkentrekker maakt het mogelijk
wijnflessen luchtdicht af te sluiten en wijn op fles langer te bewaren. Het transport van wijn gebeurt
niet langer op vaten, kwaliteitswijn wordt in flessen vervoerd, die vaak gepersonaliseerd zijn via
glaszegels, met de naam van de eigenaar, de producent of het product of de koper van de wijn.
Deze ontwikkeling is belangrijk voor Leuven want er wordt in 1755 een flessen- en vensterglasfabriek
opgericht door Jean-Gaspar Weygant, sinds 1740 vanuit de Spessart te Lodinsart en te Brussel als
glasondernemer gevestigd. Hij werkt met glasblazers uit Nassau en Lotharingen en is te Leuven actief
tot in 1796 234. Weygant zet een oudere traditie verder, Leuven is immers een belangrijk centrum in
Brabant waar in de 15de eeuw verschillende glazenierfamilies gevestigd zijn, onder andere de familie
Keldermans 235. Bovendien koopt Karel de Stoute in 1468 Bourgondisch rood glas bij Nicolaas
Rombouts uit Leuven236. De Leuvense glazeniers Niklaas Rombouts en Hendrik van Diependaele
plaatsen in 1481-82 te Antwerpen, een glasraam in opdracht van Spaanse kooplui 237.
De aanwezigheid van een glasfabriek is zeker belangrijk voor de lokale consumptie van glas, maar
verklaart mogelijk ook de grote hoeveelheid archeologisch glas gevonden op het Fochplein. Immers
glas, toen net zoals nu, kan gerecupereerd worden. Beter nog, breukglas is een belangrijke grondstof
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voor de productie van glas. Recuperatieglas wordt vermeld in de receptuur en het bewaren van
gebroken glas is geattesteerd in 16de-eeuwse Antwerpse boedels 238.
Het archeologisch glas van het Fochplein illustreert met veel materiaal en via diverse vormen
bovenstaande ontwikkelingen.
De glasresten omvatten drie eigentijdse glastypes; het oudere groene woudglas, op basis van potas,
het nieuwe kleurloze “à la façon de Venise” glas en de kleurloze varianten op basis van calcium en
kalium.
5.2.3.1 Woudglas
Dit glastype, toegepast in de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw is gevonden in 48 contexten en
telt ongeveer 61% van de glasvondst.
De vormvariëteit is groot en omvat zowel de vroege getorste en gekruiste ribbelbekers, bekers met
abrupte knik en mageleins als vroege noppenbekers zoals een koolstronk en een noppenbeker op
ajourvoet. Ook de latere noppenbekers zoals de draadvoetnoppenbeker en de braamnoppenbeker
worden geteld. Naast drinkgerei zijn er ook flessen en containers, een kopglas (fig. 5.122) en urinalen
gevonden.

Fig. 5.122: Kleurloos kopglas, looptijd 14de-18de eeuw.

238

Caluwé, in voortgang.
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Het meest populaire type is een conische beker met een wandpatroon van schuine of gekruiste
ribben, zodat de bekers ook wel kruisribbelbekers genoemd worden. Het onderzoek van andere
archeologische vondsten en iconografisch materiaal toont dat in onze regio, kruisribbelbekers al in
gebruik waren vanaf het begin van de 15de eeuw.
Het woudglas omvat hier tien mageleins (lage drinknappen met opgebolde bodem) en drie
kruisribbelbekers (hogere lichtconische bekers), acht getorste ribbelbekers en vijf ribbelbekers met
abrupte knik, waarvan minstens twee met een oor.
Een variant van de kruisribbelbeker wordt door verdere behandeling zes- of achtkantig gevormd. Er is
één zulk exemplaar gevonden te Leuven. De meerkantige exemplaren zijn veelal minder frequent. Dit
is te verklaren omdat de bekers arbeidintensiever en dus duurder zijn dan de conische modellen. Het
materiaal van Raversijde toont dat meerkantige kruisribbelbekers uitgevoerd worden in een betere
kwaliteitglas 239.
De bekers te Walraversijde zijn scherp gedateerd en tonen dat de kruisribbelbekers vroeger in
gebruik zijn dan de mageleins. De dendrochronologische analyse van het hout van de tonputten
waarin enkele exemplaren gevonden zijn, dateert de kruisribbelbekers in het eerste kwart en het
derde kwart van de 15de eeuw. Concreet betekent dit grosso modo dat kruisribbelbekers vanaf 1420
tot 1480 in gebruik zijn te Walraversijde 240. Dit wordt bevestigd door de kruisribbelbekers in het huis
De Cop te Dendermonde waar de onderste concentratie kruisribbelbekers uit de beerput gedateerd
is in het laatste kwart van de 15de eeuw door een muntvondst 241. De mageleins worden aangetroffen
in jongere lagen, bovenop de kruisribbelbekers, te dateren van het midden tot het derde kwart van
de 16de eeuw 242.
De overige acht Leuvense getorste ribbelbekers, met een meer eenvoudige variant van het
malgevormde decor 243, dateren in dezelfde periode als de kruisribbelbekers. De mageleins en kruisen ribbelbekers, hier in totaal minstens 26 bekers, zijn eenvoudige types drinkbekers voor alledaags
gebruik.
In Kust-Vlaanderen, meer specifiek te Walraversijde, in wooncontexten van vissers, zijn 14 magelein,
48 kruisribbelbekers en 20 achtkantige kruisribbelbekers gevonden, sommige in dezelfde lagen, in
associatie met elkaar. Dit betekent dat de drie verschillende types, mogelijk door dezelfde
bewoners/gebruikers in dezelfde periode gebruikt werden. Het geschatte gemiddelde aantal bekers
in glas te Walraversijde kan gesteld worden op drie stuks per wooneenheid 244.
Ook in een herberg, of in een gildehuis worden dezelfde types bekers gebruikt door een groter aantal
personen. Zo zijn te Veere, in het huis In den Struys, gebouwd in de eerst helft van de 16de eeuw in
opdracht van Schotse kooplui, 27 gelijkende kruisribbelbekers gevonden, samen met een intacte
fles 245. De bekers duiden hier een professioneel bezit eerder dan een huishoudelijk gebruik.
Het aantal kruisribbelbekers van het Fochplein te Leuven is per context lager dan te Raversijde en er
zijn verder voorlopig ook geen aanduidingen voor de aanwezigheid van een herberg of gildehuis. Dit
betekent dat de Leuvense kruisribbelbekers een meer huishoudelijk gebruik aantonen.
Een variant van het getorste ribbeldecor is de beker met abrupte knik, waarvan in Leuven vijf
fragmenten gevonden zijn.
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Bij de beker met abrupte knik start het wanddecor onderaan met verticale ribbels, en vertoont, op
ongeveer 15 mm hoogte, een abrupte knik en verloopt verder als schuingetorst ribbeldecor (fig.
5.123). Ter hoogte van de knik in het decor verloopt de bekerwand naar binnen, hierdoor ressorteert
de knik in het decor optisch als een voetband. Het vormen van zulk een apart decor vereist specifieke
behendigheid en een aantal extra handelingen om de bekerwand en het decor dusdanig te vormen.
Zulke typische kenmerken zijn indicatief voor een welomschreven groep, mogelijk uit eenzelfde
regio. Het type wordt volgens Henkes geproduceerd in de Maas-Rijnstreek, en gedateerd in de 15de
en vroege 16de eeuw 246.

Fig. 5.123: Beker met abrupte knik en oortje, gedateerd laatste kwart van de 15de eeuw.
Twee Leuvense bekers hebben een oortje. De bekers zijn in een dunwandig groen glas uitgevoerd en
vertonen qua decorbehandeling en qua afwerking en uitvoering alle kenmerken van een beter
kwaliteitsproduct. De Leuvens bekers zijn in aantal en vormvariatie belangwekkend.
246
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Dit bekertype is relatief zeldzaam, in Brabant worden slechts 34 bekers geteld, waarvan twee
Antwerpse abrupte knikbekertjes, uit de context Frans Halsplein, met een oortje 247.
Het Leuvense glas illustreert eveneens het huishoudelijk gebruik van verschillende vormen van
containers in woudglas.
Er worden minstens 27 individuen geteld: drie kleine flesjes, twee grotere flessen, waarvan één met
oplegdraad, drie flessen met uitkragende lip en drie op ingevouwen voet en verder nog twee
onversierde flessen en een fleshalsje. Eén klein flesje, met verticaal ribdecor, heeft een eenvoudige
variant wandversiering van het kruisribbeldecor.
Dit decor en de opgelegde glasdraad op een ander flesfragment zijn te dateren in de 16de eeuw. De
overige flessen zijn vrij tijdloos en worden geblazen doorheen de ganse 16de en 17de eeuw.

Fig. 5.124: Wijnfles, type Paardenhoef, gedateerd 1760-1790.
De negen grotere flessen met een dikkere wand, type wijnflessen, verschijnen vanaf de 17de eeuw.
Eén fles, een zogenaamde “Paardenhoef” 248 (fig. 5.124) wordt in het derde tot vierde kwart van de
17de eeuw gedateerd.
247
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Daarnaast zijn er nog containers voor ander gebruik. Zo zijn er een kopglas en twee urinalen voor
medisch gebruik, en twee containers, waarvan één met een brede hals, veelal gebruikt voor de
opslag van droge voedingswaren zoals bonen, erwten en dergelijke aangetroffen.
Woudglas bestaat niet enkel uit de grove bekers en containers. Er was ook fijner materiaal met een
dunnere wand. Er werden ook vijf voetbekers en twaalf noppenbekers geborgen.
Noppenbekers zijn erg populair in de 16de eeuw en lopen door in de 17de eeuw, er bestaan vele
vormvarianten 249.
Het betreft conische en cilindrische bekers versierd met opgelegde noppen en een bewerkte
voetband. Het Leuvense glas omvat zowel vroege varianten zoals de koolstronk en het pijpglas met
ajourvoet, naast minstens vijf conische noppenbekers en fragmenten van 17de-eeuwse draadvoet- en
braamnopbekers.

Fig. 5.125: Koolstronk, gedateerd in het laatste kwart van de 15de-eerste helft 16de eeuw.
De koolstronk is een typische vroege noppenbeker uit de 15de en de eerst helft van de 16de eeuw, uit
de Duitse woudgasproductie (fig. 5.125). Het ontwikkelde zich uit de 14de-eeuwse Schaffhausenbeker
tot een hoge groene, dunwandige, tonvormige noppenbeker op geknepen voetband. Henkes stelt
een korte productietijd voor dit tonvormige bekertype, gezien het gering aantal bewaarde
exemplaren, waarvan hij geen bodemvondsten vermeldt 250.
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Het type is erg zeldzaam in Brabant, er zijn tot vandaag enkel drie hoge koolstronken geteld te
Antwerpen, in vroeg-16de-eeuwse contexten251. Het Leuvense koolstronk fragment gelijkt sterk op de
koolstronk uit het Antwerpse Steen. Het gaat hier om een tonvormige noppenbeker met een lip in
het verlengde van de wand 252.

Fig. 5.126: Ajourvoet, gedateerd 15de-eerste helft 16de eeuw.
Een tweede type noppenbeker uit de eerst helft van de 16de eeuw is het pijpglas, vaak met ajourvoet
(fig. 5.126) 253. Het betreft een cilindrische noppenbeker uit de woudglastraditie met een
schaalvormige of rechte lip, waarbij de noppendecoratie beperkt blijft tot het onderste deel van de
wand, en een fijne opgelegde glasdraad de wand scheidt van de lip 254.
Twee Antwerpse pijpglazen hebben een kenmerkende ajourvoet 255. Te Leuven is enkel de ajourvoet
gevonden, zonder wand-en/of lipfragment.
De complexe voetafwerking is indicatief voor een duurder product en dus statusduider. Ook de
pijpglazen uit Antwerpen komen uit rijkere wooncontexten.
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In de tweede helft van de 16de eeuw wordt bij de noppenbekers de gekartelde voetband langzaam
vervangen door een getrokken glasdraadvoet die aanvankelijke uit twee, later uit meer,
glaswindingen wordt opgebouwd 256.
De noppenbekers met draadvoet zijn veelal versierd met braamnoppen. Het Leuvense glas telt twee
draadvoet- en twee braamnopfragmenten, naast een mini-draadvoetbekertje (fig. 5.127).

Fig. 5.127: Mini-draadvoetbeker, looptijd tweede derde en vierde kwart van de 17de eeuw.
Te Antwerpen zijn in de site het Steen vijf gelijkende draadvoet fragmenten gevonden met bolle,
effen noppen. Deze draadvoetbekers hebben voetdiameters verdeeld tussen de formaatgroepen 3550 mm en 50-65 mm 257. De voetdiameter 35-50 mm behoort tot de mini-draadvoetbeker.
Twee roemers uit Delft hebben gelijkende kleine bolle noppen, gelijkende afmetingen en een
glasdraadvoet 258.
5.2.3.2 Varenglas
Dit glastype, op basis van varenas in plaats van beukenas, is in vergelijking met woudglas vrijwel
kleurloos en van betere kwaliteit. Uit dit dunner glas geblazen vinden we voetbekers, cilindrische
bekers en gladde, onversierde bekers.
De voetbekers komen voort uit de Franse glastraditie en vormen de overgang naar de meerdelige
façon de Venise kelkglazen. Voetbekers zijn veelal uitgevoerd in gelig of kleurloos, dunwandig glas.
Voetbekers worden geblazen uit één enkele glasbel die onderaan naar binnen geplooid wordt om de
voet te vormen. Afhankelijk van de hoogte van de insnoering worden zo verschillende vormen
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gevormd, conisch met een lage voet of dubbelconisch of in de vorm van een diabolo. De wanden zijn
effen, of versierd met ribbels, ruiten of honinggraatmotieven, maar vaak worden er ook dunne witte
emaildraden toegepast 259.
Ze worden in de Noord-Franse Argonnen geproduceerd, vanaf het einde van de 15de eeuw, tot in de
tweede helft van de 16de eeuw 260. Chambon stelt de oven in Beauwelz, Henegouwen, voor als een
producent van varenglas 261, waarbij Barrelet stelt dat deze oven ook werkte voor de Franse markt 262.
Het Leuvense materiaal telt minstens zeven exemplaren; vier effen voetbekers, één met een verticaal
ribdecor, één voet met niet-identificeerbaar reliëf, en één diabolobeker (fig. 5.128).

Fig. 5.128: Diabolobeker, gedateerd 15de tot eerste helft 16de eeuw.
Tevens zijn er vijf wandfragmenten met opgelegde emailversiering gevonden. De fragmenten zijn
niet hechtbaar en komen niet uit dezelfde contexten, zodat kan gesteld worden dat er mogelijk
twaalf voetbekers aanwezig zijn.
Archeologische voetbekers 263 zijn gevonden te Beauwelz, Brugge, Gent, Luik en Mechelen 264. In de
Maasvallei worden voetbekers ook gebruikt als reliekhouder 265.
Een variant van de voetbeker is het pasglas. De pasglazen zijn hoge slanke voetbekers waarvan de
schacht veelal meerkantig gevormd is en de wand versierd wordt met evenwijdige, horizontale
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opgelegde draden die vaak met een wieltje gekerfd zijn. De cilindrische variant ontstaat omstreeks
1450 in de groene woudglastraditie, de meerkantige variant wordt vooral te Nederland zeer populair
omstreeks 1600 266.
Het Leuvense glas omvat twee wandfragmenten met horizontaal opgelegde, wielgekerfde glasdraad,
hoewel de fragmenten te klein zijn voor een zekere identificatie en het niet onbetwistbaar
aantoonbaar is dat ze meerkantig zijn, behoren deze fragmenten mogelijk tot zulk type.
Het pasglas is relatief zeldzaam, in Brabant worden slechts 24 exemplaren gevonden. Te Antwerpen
zijn zeven pasglazen gevonden. Het type wordt er ook per twee gelijkende, als paar, gevonden, zoals
in de Sudermanstraat en Bogaerdenstraat, in de sites Suikerrui, Antwerpse Steen en St. Augustinus is
telkens slechts één exemplaar geteld. Het betreft vier groene en drie kleurloze pasglazen. De bekers
zijn versierd met opgelegde draden, waarvan één met blauwe draden (Bogaerdenstraat) en een
malgevormd reliëf. Vier pasglazen in drie contexten (Sudermanstraat, Suikerrui, Bogaerdenstraat)
zijn meerkantig gevormd 267.
Dat het Leuvense materiaal dit bekertype omvat, is belangwekkend. De afwerking en de fijne wand
maken het duidelijk tot een luxeproduct. Tevens is het in de regio relatief zeldzaam.

Fig. 5.129: Fadenrippenfragment, gedateerd eind 15de tot eerst helft 16de eeuw.
Eén Leuvens wandfragment vertoont een zeer specifieke versiering van effen opgelegde glasdraden
met opgelegde witte (nu roestverkleurde) emailstippen. Bij deze Fadenrippentechniek wordt de
glasbel omwikkeld met een witte emaildraad die bij het uitblazen stuk springt waarbij kleine witte
stippen blijven kleven op de aanhechtingspunten 268.
Bij het Leuvense fragment is de glaswand kleurloos met een gelige schijn en zeer dun uitgeblazen en
de emailversiering is bruin verkleurd (fig. 5.129). Er zijn onvoldoende indicaties om een typologie te
bepalen of een reconstructietekening te maken. Het is mogelijk dat dit fragment aan een voetbeker
toebehoort, de chronologie, de context en het relatieve aantal voetbekers in acht genomen.
Deze typische, complexe en arbeidsintensieve vorm van wandversiering behoort zeker tot het
luxeglas en is uiterst zeldzaam in het Brabantse vergelijkingsmateriaal.
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Een aantal voetbekers uit Haarlem, Brugge en Besançon vertonen een gelijkaardige versiering. In het
Antwerpse Steen zijn fragmenten met dezelfde versiering gevonden 269.
In de 16de en 17de eeuw is het cilindrische bekertype (fig. 5.130) met voetband en licht uitstaande lip
erg populair en wordt uitgevoerd in zilver, tin en in glas. In de 17de eeuw worden ze vrij vaak erg
groot uitgevoerd, Henkes vermeldt exemplaren die tot 1 liter inhoud hebben.
De bekers staan op prenten en schilderijen afgebeeld als toostbekers, en exemplaren uit musea en
privé collecties zijn vrij vaak bewaard als familiestuk (huwelijksgeschenk, doopbeker).
In het Leuvense glas is zulk een archeologisch volledige beker gevonden. Bovendien zijn er 43
verschillende fragmenten van cilindrische bekers met voetband, gevonden, onversierd en/of met
malgevormd reliëf; bekers met effen en wielgekerfde voetbanden (vijftien exemplaren), drie met
verticale rib, vijftien knobbelbekers, twee ruitbekers en acht vlechtwerk-of wafelbekers.
De negen fragmenten van cilindrische bekers zonder voetband, zes onversierde en drie met
wanddecor, zijn eerder te dateren vanaf de 17de eeuw.
Het knobbeldecor is het meest toegepast op het Leuvense materiaal, op vijftien knobbelbekers. In
het Antwerpse Steen zijn minstens 65 knobbelbekers geteld 270.
Initieel een hoge knobbelbeker met voetband, afkomstig uit de varenglastraditie, wordt hij verder
ontwikkeld, onder Venetiaanse invloed, tot een typisch façonproduct, een lage dunwandige beker
zonder voetband. De knobbelbeker kent een grote variatie in vorm, kleur en afmetingen, soms
worden braamnoppen als voetjes of voetbanden toegevoegd 271. In Leuven zijn geen
braamvoetknobbelbekers gevonden.
De vlechtwerk- wafelbeker kan gezien worden als een ontwikkeling van de lintworm of
Bandwurmbeker uit de woudglastraditie, waarbij de traditionele Duitse opgelegde draadversiering
onder invloed van de Venetiaanse filigraantechniek verder wordt afgewerkt tot een vlechtwerk- of
wafelpatroon. De Bandwurmbecher wordt als een pre-wafelbeker beschouwd en is een effen gladde
beker waarrond een spiraliserende draad is gewonden. De beker wordt in een mal met verticale
sleuven geplaatst, zodat de draad en de inkervingen van de sleuven elkaar snijden en een
wafelpatroon vormen272.
Tait 273 en Henkes 274 plaatsen het ontstaan van dit type in de Zuidelijke Nederlanden. Lieber, Czygan
& Maus 275 analyseerden een aantal vlechtwerkbekers uit Nederland en wijzen op de Duitse herkomst
(Hils/Vogler, Weserbergland). De analyse van twee vlechtwerkfragmenten uit het Antwerpse Steen 276
toont dat de samenstelling een lokale imitatie is van het Venetiaanse vitrum blanchum met
respectievelijk een gemengde lokale alkalisamenstelling en een lokale Antwerpse façonsamenstelling
gerelateerd aan de productieresten 277.
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Fig. 5.130: Cilindrische beker met wielgekerfde voetband, populair in de 16de en 17de eeuw.
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Gezien het grote aantal bodemvondsten en het dichte verspreidingspatroon278 in de Nederlanden en
Duitsland, en de typische Antwerpse glassamenstelling van de Antwerpse fragmenten, kan men
stellen dat de bekers in beide regio’s geproduceerd worden. In het Antwerpse Steen worden negen
bekers geteld, zes met een vlechtwerkpatroon (de fijne windingen) en drie wafelbekers (met grovere
ruitvorm) 279.
De acht Leuvense exemplaren, drie façon bekers en twee in potasglas, tonen beide wanddecoraties,
maar zijn te zeer gefragmenteerd voor reconstructie. Ze illustreren de diversiteit van de Leuvense
glasconsumptie in de 16de en 17de eeuw.
Bemonstering en analyse van deze fragmenten zou kunnen aantonen of het eveneens Antwerpse
producten zijn.
5.2.3.3 Glas à la façon de Venise
Er zijn ook zeven typische fragmenten filigraanglas à la façon de Venise aangetroffen. Dit glastype
verschijnt vanaf de eerste helft van de 16de eeuw en loopt verder tot het midden van de 17de eeuw,
in die periode is het het duurste glas op de toenmalige markt.
Bij het filigraanglas wordt de glaswand gevormd door het samensmelten van doorschijnende en
gekleurde glasstaafjes. Al mogelijk vanaf 1537 wordt dit soort glas te Antwerpen geproduceerd, waar
ingeweken Venetiaanse glasmeesters hun glastraditie invoerden 280.
De Leuvense filigraan wandfragmenten zijn uiterst klein, maar ontegensprekelijk identificeerbaar;
vier vetro a fili scherven (witte emaildraden gesmolten op een kleurloze drager, later getorst), twee
vetro a retorti scherven (met samengebundelde getorste witte emaildraden op een kleurloze wand)
en één vetro a reticello (waarbij twee glasbellen met getorste emaildraden, warm, in elkaar
geschoven worden om een netdecor te vormen waarbinnen elke kruising een glasbelletje gevangen
zit).
Analyses op Brabants archeologisch materiaal tonen dat de twee eerste varianten ook in de
Zuidelijke Nederlanden geproduceerd worden, het reticello glas, is een importproduct uit Venetië 281.
Hoewel de Leuvense fragmenten erg klein zijn, illustreren ze een ruim glasbezit, de fragmenten zijn
gevonden in vijf verschillende sporen; het vetro a reticello, is hier voor het eerst in Brabant
aangetroffen in een 15de-vroeg-16de-eeuwse gedateerde context. De vetro a fili fragmenten zijn
contextueel gedateerd in de tweede helft, laatste kwart van de 16de eerste helft van de 17de eeuw,
conform het overige Brabantse materiaal.
De filigraanscherven van het Fochplein illustreren een vroege deelname aan het specifieke luxe à la
façon glas te Leuven, vooreerst via import, later mogelijk met lokale producten.
Een tweede kenmerk van het à la façon de Venise glas, is een meer complexe opbouw. Er verschijnen
meerdelige kelkglazen met een cuppa, een balusterstam en een voet.
In het Leuvense glas zijn geen volledige kelkglazen bewaard, wel twee cuppa fragmenten met
verticaal ribdecor, en een voetfragment.
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Een derde kenmerk is dat het vormengamma uitgebreid wordt tot ander tafelgerei. Het Leuvense
materiaal bevat minstens drie verschillende karaffragmenten, twee met wanddecor en één
onversierd fragment en één deksel.
Het luxeglas wordt ook gebruikt voor opsmuk. Hiervan zijn in het Leuvense materiaal, een kraal, een
glasdraad en een kleine flacon gevonden. De flacon met korte hals is archeologisch volledig bewaard
en uitgevoerd in een uiterst dunwandig, kleurloos glas (fig. 5.131). Dit is een uniek exemplaar in het
Brabantse materiaal.
Een klein vlakglasfragment in façon glas is mogelijk een spiegel. Verder meer gespecialiseerd
archeologisch en wetenschappelijk onderzoek en mogelijk bemonstering is vereist om het fragment
met zekerheid als een spiegel te duiden.
De aanwezigheid van een spiegel, duidt het Leuvense materiaal als hoogwaardig en is betekenisvol.
Het Brabantse archeologische materiaal telt 33 spiegelfragmenten, waarvan dertien uit tien
Antwerpse sites, zeven uit drie sites te ‘s-Hertogenbos, drie uit Brussel, drie uit Mechelen en twee uit
Breda. De bulk van het materiaal heeft een looptijd datering van de tweede helft 16de- tot 17de
eeuw 282.

Fig. 5.131: Flacon met rechte hals in luxeglas, looptijd 16de eerste helft 17de eeuw.
5.2.3.4 Kalium 283 en calcium 284 glas
De met zekerheid identificeerbare meerdelige vormen zijn in het Leuvense glas beperkt tot vier
stengelglazen en twee voetplaten in kleurloos glas.
282

Caluwé, in voortgang.
Kaliumglas is een glastype op basis van gemengde assoorten en wordt toegepast als imitatie van het
sodaglas.
284
Calciumglas is een glastype dat een hoger percentage kalk bevat. Het wordt toegepast om kleurloos glas te
de
produceren vanaf de late 17 eeuw.
283
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Stengelglazen verschijnen vanaf de late-17de- eerste helft 18de eeuw. Het type loopt door tot in de
19de eeuw. De Leuvense stengelglazen zijn uitgevoerd in twee kleurloze glastypes, calciumglas en
kaliumglas.
Het calciumglas, is slechts beperkt aanwezig in het Leuvense materiaal met dertien fragmenten en
zes vormtypes; zes bekers, een container met brede hals en een wandfragment mogelijk
identificeerbaar als een hyacintglas. Alle vormtypes zijn te dateren vanaf de late 17de eeuw.
Twee randfragmenten dragen een versiering met radgravure 285, waarvan één met een floraal decor,
het tweede heeft het “visblaasdecor” (fig. 5.132). Dit kenmerkende decor, vaak toegepast op
cilindrische bekers, soms met cannelures onderaan zoals te Antwerpen, bestaat uit afwisselend
gearceerde driehoeken, ook wel gaas genoemd, en gestileerde takjes. Het is geëvolueerd uit het
decor op luxegerei uit Silezië. Op het gebruiksglas wordt het vaak toegepast als randgaaswerk. Het
evolueert naar het meer complexe visblaasmotief, een langwerpig ovaal dat kruiselings gearceerd
opgevuld is. Het glas wordt vanuit Bohemen ingevoerd door groothandelaars en lokaal in de
Nederlanden gegraveerd 286.

Fig. 5.132: Beker met radgravure, visblaasdecor, gedateerd 1760-1790.
Er zijn in het Brabantse materiaal in totaal twaalf bekers gevonden met een geometrisch decor 287. In
de Antwerpse site Eiermarkt, die omstreeks 1700 in gebruik was als herberg “ Den grooten Biecorff”
zijn twee bekers gevonden met een visblaasmotief bovenaan en geslepen cannelures aan de
bodemrand. Mogelijk is de depositie van het Boheems radgegraveerde glas in de gebruiksfase als
herberg gebeurd288.
285

Vanaf de opkomst van het dikwandige lood- en loodkalkglas wordt radgraveren, het bewerken van het
glasoppervlak met een wieltje, populairder dan de diamantgravure. Het feit dat de wanden dikker uitgevoerd
worden biedt de mogelijkheid om de wand lokaal te bewerken, dit is er deeltjes af te slijpen of te stippelen of
het oppervlak mat te slijpen of in te snijden.
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Verder bevat het Leuvense calciumglas nog twee opmerkelijke fragmenten; een container met een
brede hals. Dit type container is eerder bedoeld voor de opslag van droge waren, zoals bonen,
erwten en dergelijke, niet zozeer voor de opslag van vloeistoffen.
Een tweede fragment, met blauwe lipdraad is opmerkelijk door zijn vorm maar erg gefragmenteerd.
Het is mogelijk een hyacintglas (fig. 5.133), een sierglas om hyacinten te telen met een specifieke
vorm die de bloembol en de bloem benadrukt. Het fragment is te klein bewaard om de vorm te
reconstrueren, maar heeft wel een kenmerkend profiel.
Hyacintglazen zijn uiterst zeldzaam in het archeologische materiaal, in Brabant zijn er tot vandaag
geen andere gevonden.

Fig. 5.133: Hyacintglas met blauwe lipdraad, gedateerd 1760-1790.
5.2.4 Conclusie
Het glasensemble dat te Leuven gevonden is omvat 189 voorwerpen, voornamelijk drinkgerei en
containers. Het feit dat er materiaal uit drie verschillende glastradities aanwezig is en het relatief
grote aantal bekers, maakt deze vondst uiterst interessant.
Dit is tot vandaag de eerste omvangrijke Leuvense glasvondst die geïnventariseerd is en er wordt
voor het eerst aangetoond dat drinkgerei in glas, ook luxeglas vanaf de eerste helft van de 16de eeuw,
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in relatief grote aantallen dagelijks gebruikt wordt te Leuven. Zelfs de consumptie van Venetiaanse
import wordt hier voor het eerst in Brabant, in de eerste helft van de 16de eeuw gedateerd.
Het alledaags drinkgerei bestaat uit een groot aantal kruisribbelbekers, in allerlei varianten, voor de
periode vanaf het laatste kwart van de 15de eeuw.
Daarnaast zijn er ook andere betere kwaliteitsproducten aanwezig, de groene bekers met abrupte
knik, de kleurloze voetbekers met verschillende decors, waarvan met emailopleg, de noppenbekers
met ajourvoet en met opgelegde passen.
De populaire cilindrische bekers, met verschillende wanddecoraties, uit de 16de en 17de eeuw zijn in
relatieve aantallen aanwezig.
Tevens is de functionele diversiteit binnen het glasensemble opmerkelijk, buiten drink- en tafelgerei
is er ook glas voor opslag, persoonlijke hygiëne en voor opsmuk.
De samenstelling van het ensemble laat vermoeden dat er in de 15de eeuw, mogelijk een groep van
gebruikers met gelijke sociale status aanwezig was, die in het bezit was van zowel eenvoudig
drinkgerei als betere kwaliteitsglas, zoals de abrupte knikbeker.
Het vondstmateriaal met een looptijd van omstreeks 1500-1550 zoals het vetro a reticello, de
pasglazen, en de voetbekers, duiden mogelijk op een rijke, en/of meer gevarieerde gebruikersgroep
of een ruimer bezit van luxeglas.
Een aantal voorwerpen in luxeglas zijn opmerkelijk en relatief zeldzaam, zoals het fragment met
Fadenrippendecor en het flacon met korte hals.
Samengevat kan gesteld worden dat het glas van het Fochplein te Leuven van bijzonder belang is om
verschillende redenen. Vooreerst wordt aangetoond dat te Leuven vanaf de 15de eeuw belangrijke
aantallen dagelijks drinkgerei in glas gebruik zijn. Ten tweede duidt de grotere hoeveelheid
voetbekers en noppenbekers op het gebruik van kwaliteitsglas vanaf omstreeks 1500. Ten derde
duidt de aanwezigheid van glas uit de Duitse en Franse en Venetiaanse glastraditie op de import van
drinkgerei in glas uit de grote glasproducerende regio’s.
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5.3 De dierlijke resten

Ben Gruwier

5.3.1 Inleiding
Bij opgravingen van het Fochplein in 2010/2011 in de stad Leuven werd eveneens een grote
hoeveelheid dierlijke resten aangetroffen. Globaal genomen kon het grootste deel van de vondsten
gedateerd worden tussen de 11de en de 19de eeuw. Onder de organische vondsten werden naast de
talrijke dierenresten ook overblijfselen van plantaardige oorsprong aangetroffen. Dit materiaal wordt
elders in het rapport besproken. In dit hoofdstuk zal eerst de methodologie worden beschreven die
werd gebruikt voor de analyse van de dierlijke resten. Verder volgt, na een waardering van de
tafonomische voorgeschiedenis, een beschrijving van het aangetroffen materiaal per taxonomische
eenheid. Bij deze beschrijving werd een opdeling gemaakt tussen het handingezamelde materiaal en
de resultaten van de studie van de zeefstalen. Daarna volgt een interpretatie van de resultaten met
een nadruk op de voedselvoorziening in de (post)middeleeuwse stad en eventuele diachrone
evoluties daarbinnen.
5.3.2 Methodologie
Het grootste deel van de vondsten werd met de hand ingezameld op het terrein en zal hieronder
eerst worden besproken. Al het handingezamelde materiaal werd onderzocht. Daarnaast werden ook
een aantal zeefstalen op het terrein genomen die interessant leken voor verder onderzoek van de
organische resten. Deze vondsten zullen verder in dit hoofdstuk apart behandeld worden.
Van de dierlijke resten uit de zeefstalen die werden genomen op het terrein werd slechts een selectie
uitgewerkt. De bodemstalen werden op het terrein gezeefd op zeven met verschillende maaswijdten:
4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm en 0,25 mm. Voor de uitwerking van het dierlijke botmateriaal werden
enkel de stalen uit de 4 mm en 2 mm fractie geselecteerd, omdat werd geacht dat hierin het grootste
deel van de determineerbare fragmenten zou worden aangetroffen.
Op basis van een voorafgaande waardering werd bovendien gekozen voor contexten waarbinnen
sprake was van een goede bewaring van organische resten. Aangezien een gedeelte van de stalen
ook werd onderzocht op plantaardige resten, werd er daarnaast ook voor gekozen om de
uitgewerkte contexten grotendeels te laten overlappen met diegenen die geselecteerd werden voor
het archeobotanische onderzoek. Het voordeel van deze selectie is dat de verschillende
materiaalcategorieën later per spoor met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast werd bij de
selectie van de stalen ook rekening gehouden met de aanwezigheid van visresten en
microvertebraten in het met de hand ingezamelde materiaal. Hierbij werd ervan uitgegaan dat de
aanwezigheid dergelijke fragmenten tussen het handverzamelde materiaal een indicatie kan zijn dat
dit soort resten ook in de zeefstalen teruggevonden konden worden.
Het materiaal in kwestie was afkomstig uit een grote hoeveelheid afzonderlijke sporen die zich qua
datering voor het grootste deel situeerden tussen de volle middeleeuwen en de vroege 20ste eeuw.
Het grootste deel van het materiaal was afkomstig uit kleinere contexten die op zichzelf minder
interpretatieve waarde hadden, maar in onderlinge combinatie toch bruikbare gegevens verschaffen.
Daarom werd ervoor gekozen om het materiaal op te delen per periode en samen te bespreken.
Op basis van de ceramiekanalyse konden de vondsten worden geplaatst in één van de volgende
perioden: 1000 tot 1200 AD, rond 1200 AD, 1200 tot 1400 AD, 1400 tot 1600 AD, rond 1600 AD en
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1700 tot 1850 AD. Daarnaast werden nog de categorieën ‘middeleeuws’ en ‘postmiddeleeuws’
gebruikt voor het materiaal dat enkel grofweg binnen deze ruimere perioden kon worden geplaatst.
Het dient hier overigens vermeld te worden dat hierbij de dateringen van de vulling van de
structuren worden gebruikt en niet de datering van de eindfasen van deze structuren. Het materiaal
waarvoor geen betrouwbare datering beschikbaar was, werd binnen de categorie
middeleeuws/postmiddeleeuws geplaatst. Het is aannemelijk dat het hier in werkelijkheid eveneens
in de meeste gevallen ging om materiaal dat zich situeert tussen de volle middeleeuwen en de
vroegmoderne tijd289.
Voor elk aangetroffen fragment werden een aantal gegevens vastgelegd die men kan samenbrengen
onder de noemer ‘primaire data’ 290. Het gaat hier om een beschrijving van de vondsten, vooraleer
over te gaan tot de werkelijke interpretatie. Aangezien primaire data en secundaire data in realiteit
echter nooit honderd procent gescheiden kunnen worden gehouden zal bij de beschrijving van de
vondsten soms al verder worden ingegaan op een aantal gegevens die in de strikte zin al iets verder
gaan dan het zuiver empirisch vastgestelde.
Bij ieder fragment werd in de mate van het mogelijke het volgende onderzocht: skelet-element,
soort, leeftijd, geslacht, pathologische afwijkingen en eventuele sporen die onder andere
aanwijzingen kunnen geven omtrent de tafonomische voorgeschiedenis van het materiaal. Ook
werden waar mogelijk metingen genomen in navolging van Von den Driesch 291. In sommige gevallen
was het mogelijk hieruit schofthoogten voor een aantal dieren te berekenen. Deze werden berekend
met de factoren van Teichert (schaap), Kiesewalter (paard), Von den Driesch & Boessneck (rund),
Godynicki (hert), en Schram (varken), zoals vermeld in het werk van Von den Driesch & Boessneck 292.
De schofthoogten voor hond werden berekend volgens de factoren beschreven in het werk van
Harcourt 293. Visresten werden gemeten in navolging van Morales en Rosenlund 294. Het grootste deel
van het materiaal werd gedetermineerd met de hulp van een kleine referentiecollectie in het bezit
van de auteur van dit hoofdstuk. De moeilijk determineerbare stukken, zoals de resten van wilde
vogels en vissen, werden gedetermineerd met behulp van de collectie van het laboratorium voor
archeozoölogie van de universiteit van Rijsel (Université Charles-de-Gaulle Lille III) en die van het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
Daarnaast werden voor het onderscheid tussen bepaalde soorten ook enkele determinatieatlassen
gebruikt. Om het verschil te bepalen tussen schaap en geit werd gebruik gemaakt van de criteria
vermeld door Boessneck 295. Het onderscheid tussen haas en konijn werd gemaakt op basis van het
werk van Callou296. Voor het determineren van de ganzen werd gebruik gemaakt van het
doctoraatsonderzoek van Bacher 297 en voor het op soort brengen van de duiven werden de criteria
van Fick 298 gebruikt. Amfibieën werden gedetermineerd aan de hand van de determinatiesleutels van
Bailon 299.
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Sterfteleeftijden werden zowel bepaald aan de hand van tanddoorbraak als op basis van de
tandslijtage. Voor de tanddoorbraak bij varken, rund en schaap/geit werd er uitgegaan van de
leeftijden vermeld in het werk van Habermehl 300. Voor de tandslijtage bij schaap en rund werd
respectievelijk gewerkt met de systemen van van Vila 301 en Ducos 302. Hierbij werd op basis van een
aantal metingen op de maaltanden de mate bepaald waarin een individuele tand in de hoogte is
afgesleten in relatie tot zijn eigen breedte. Voor de studie van de tandslijtage bij varkens werd het
werk van Grant 303 gebruikt. Ook op basis van de vergroeiing van de epiphysen werd indien mogelijk
een indicatie gegeven voor de leeftijd van bepaalde dieren. Voor de leeftijdsbepaling op basis van de
vergroeiing van de uiteinden van de lange beenderen werd gebruik gemaakt van het werk van
Silver 304. De sterfteleeftijden voor de katten werden bepaald op basis van de data van Habermehl 305.
5.3.3 Resultaten handingezamelde materiaal
5.3.3.1 Inleiding
Resten van zoogdieren, vogels, vissen en mollusken werden gedetermineerd en samengevat in tabel
5.57. In twee gevallen werden ook de resten van niet nader gedetermineerde vlieg aangetroffen. Het
grootste deel van het assemblage werd echter gevormd door de resten van gedomesticeerde
zoogdiersoorten: rund, schaap/geit en varken. In de mate van het mogelijke werd er getracht een
onderscheid te maken tussen de resten van schaap en geit. Hieruit blijkt dat beide soorten
voorkwamen.
Andere gedomesticeerde zoogdieren die eveneens werden aangetroffen zijn: paard, hond, kat en
konijn. De resten van wilde zoogdieren bestonden uit rat, haas, ree en edelhert. Twee losse
fragmenten konden als menselijk bot worden gedetermineerd.
In totaal waren 512 fragmenten afkomstig van vogels. Het gaat met andere woorden om ongeveer
8% van de totale hoeveelheid onderzochte fragmenten. In de eerste plaats gaat het hier om resten
van kip, maar ook de huisgans neemt een relatief belangrijke plaats in. Een derde gedomesticeerde
vogelsoort die werd aangetroffen is de kalkoen. Tenslotte werden nog resten aangetroffen van een
aanzienlijk aantal wilde vogelsoorten: blauwe reiger, wintertaling, duif, havik, buizerd, houtsnip,
ekster, kraai/roek en een aantal resten van niet gedetermineerde zangvogels en eendachtigen.
Slechts 67 fragmenten uit het handingezamelde materiaal waren van vissen afkomstig. Hiervan
konden er 34 fragmenten gedetermineerd worden. Tenslotte werd er bij de mollusken een aantal
fragmenten teruggevonden van mossel, oester, kokkel en enkele ongedetermineerde
schelpfragmenten.
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5.3.3.2 Tafonomie
De bewaring van het aangetroffen botmateriaal was over het algemeen erg goed met als gevolg dat
een relatief grote hoeveelheid fragmenten kon worden gedetermineerd. In totaal konden 2197
(35,4%) van de 6190 fragmenten niet tot op soortniveau worden gedetermineerd.
De archeozoölogische fauna kon worden ingedeeld in verschillende tafonomische groepen zoals
wordt beschreven door Gautier 306. Meer concreet ging het hier om karkassen, artisanaal afval,
intrusieven en consumptieresten. Karkassen zijn de min of meer complete skeletten van dieren die in
hun geheel werden gedeponeerd of enkel van hun huid werden ontdaan. Artisanaal afval kan gezien
worden als de restanten van de productie van gebruiksvoorwerpen uit dierlijke materialen zoals
bijvoorbeeld bot of hoorn. De intrusieven kunnen in drie soorten worden onderverdeeld. Ten eerste
zijn er de penecontemporaine intrusieven: de restanten van dieren die op de site terecht kwamen
zonder dat dit opzettelijk bedoeld was door de mens. Het gaat hier bijvoorbeeld om de resten van
knaagdieren die in de omgeving leefden, maar ook bijvoorbeeld om zeepokken die met
geïmporteerde mossels mee vanuit het kustgebied tot op de site worden gebracht. Herwerkte
intrusieven zijn de resten van dieren van hogere ouderdom dan de site, maar die door bijvoorbeeld
menselijke activiteit vermengd geraken met het jongere materiaal van de site. Late intrusieven zijn
fragmenten van jongere datum dan de rest van het materiaal, die op de één of andere manier
terecht zijn gekomen bij de oudere resten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer bepaalde
dieren zich ingraven in archeologische lagen. De laatste tafonomische groep is die van het
consumptie afval, bestaande uit de resten van dieren die werden geconsumeerd door de mens. Deze
groep kan eventueel nog verder ingedeeld worden in slachtafval, huishoudelijk afval en tafelresten.
Hoewel het te ver zou leiden om voor elk individueel spoor een tafonomische interpretatie te geven,
was het duidelijk dat de resten van de meeste gedomesticeerde dieren, zoals varken, rund en
schaap, het resultaat waren van verschillende activiteiten. Zoals meestal het geval is bij dit soort
assemblages uit stedelijke context, ging het hier vooral om een mix van primair en secundair
slachtafval in combinatie met huishoudelijk afval en de resten van artisanale activiteiten 307.
Ook de vaak aangetroffen snij- en haksporen op het gefragmenteerde botmateriaal van de
belangrijkste gedomesticeerde zoogdieren (schaap, geit, rund en varken) wijzen erop dat de resten
van deze dieren meestal als consumptieresten moeten worden gezien. Daarnaast werd ook op de
restanten gestuit van de karkassen van paard, hond, rund, varken en kat. In enkele contexten
werden ook resten gevonden met sporen die wijzen op artisanale bewerking van botmateriaal. Het
ging hier enerzijds om de aanwezigheid van zaagsporen op verschillende fragmenten, maar
anderzijds ook om (semi-) afgewerkte producten zoals kammetjes en knoopjes. Tot het
consumptieafval werden ook alle visresten gerekend en de meeste vogelsoorten. Enkel de
kraaiachtigen en de resten van de roofvogels moeten waarschijnlijk eerder als penecontemporaine
intrusieven worden gezien. Dit geldt eveneens voor enkele fragmenten van zwarte rat.
Voorts dient vermeld te worden dat veel van het dierlijk materiaal nog gedurende bepaalde tijd aan
het oppervlak moeten zijn blootgesteld geweest vooraleer definitief te worden afgedekt. Dit kan
geconcludeerd worden uit de aanwezigheid van knaagsporen van honden en knaagdieren. De resten
van twee puppae van een vlieg tonen aan dat ook deze insecten nog toegang moeten hebben gehad
tot het afval vooraleer het definitief werd afgedekt.
Bij de bespreking van de verschillende diersoorten/groepen zal nog regelmatig dieper worden
ingegaan op het tafonomische belang van bepaalde vondsten.
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Diptera sp.

Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Huisgans (Anser anser f. domestica)
Brandgans/rotgans? (cf. Branta leucopsis/
Branta bernicla)
Gans (Anser sp.)
Wilde eend (Anas platyrhynchos f.
domestica)
Wintertaling (Anas crecca)
Eend (Anas sp.)
Havik (Accipiter genitilis)
Buizerd (Buteo buteo)
Kip (Gallus gallus f. domestica)
Kalkoen (Meleagris gallopavo f. domestica)
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Duif (Columba sp.)
Ekster (Pica pica)
Kraai/roek (Corvus corone/Corvus
frugilegus)
Ongedetermineerde zangvogels
(Passeriformes indet.)
Ongedetermineerde vogels (Aves indet.)
Zwarte rat (Rattus rattus)
Haas (Lepus europaeus)
Konijn (Oryctolagus cuniculus)
Konijn/haas (Oryctolagus cuniculus/ Lepus
europaeus)
Kat (Felis silvestris f. catus)
Hond (Canis lupus f. familiaris)
Paard (Equus ferus f. caballus)
Ree (Capreolus capreolus)
Edelhert (Cervus elaphus)
Varken (Sus scrofa f. domestica)
Schaap (Ovis ammon f. aries)
Geit (Capra aegagrus f. hircus)
Schaap/geit (Ovis ammon f. aries/ Capra
aegagrus f. hircus)
Rund (Bos primigenius f. taurus)
Mens (Homo sapiens)
Costae-klein
Costae-medium
Costae-groot
Vertebrae-klein
Vertebrae-medium
Vertebrae-groot
Ongedetermineerde zoogdieren (Mammalia
indet.)
Totaal:

1
1

1

1

1

3
3
2

1

1
2
1

1

1
1
2

5

15

1

4

3

2
4
1

1
10
1

3
5
2

2
5

3
1
7

21

45

1

5

9

34

6
14
2

1

1

6

75

1
1

2

2

2

2

5

1
1
10

1
1
10

11

2
1
1
6
8
4
2
8
2
33

1
18

4

4

20

1
87

1

1
1

1
1

1
1
1
2
3

4
1

109
4
2

2

19
1
3
3
28

19
3
3
1

5

1

5

1
2
1

6

1

20

1

34

1

6

1
1
62

1

1

32

18

6

1

1

1
41

2
1
4

1
1

4
2

9
4

34
45

7
2

11

50

5

68

1*

2

7

1
15

1
89

2
1
5

2
3

2
4
50

2

15
2

11
20

1
69
71

9

11

1

1

6

119
26
7

79
1
4
650
91
21

310
182

359
286
1

1203
1248
2

15
10

110
45

169
43

9
615
224

2

7
13

9
3

44
46

3

27

186

280

1133

89

117

1100

1482

6190

1
3
69
16
5

1
54
22
5

10
1

335
565
1

199
215

262
142

23
32

7
100
55

8
7

2
236
81
0
18
20

18

272

192

1306

179
1

22

28
39

67
129

15
43

34
11

80
26

1

5
4

1
59
36
6

25
8

95
35

10
10

7
11

489

178

156

2433

1168

898

167
11
2

403
13
3

225
354
1

12
1

2
110
43

7
7

3
5

40

159

212

725

1

31
2
4
4
1
280
4
2
1
1
2

2
1

35
1

13
21
6
2

1
1

Totaal alle
materiaal

Middeleeuws/post
middeleeuws

3
4
1

1

1

27

3

1

1
3
1

2

Totaal

2

1
1

Postmiddeleeuws

1700-1850 AD

Rond 1600 AD

1400-1600 AD

Totaal

Middeleeuws

1200-1400 AD

1

Mossel (Mytilus edulis)
Oester (Ostrea edulis)
Gewone kokkel (Cerastoderma edule)
Ongedetermineerde mollusken (Mollusca
indet.)
Steur (Acipenser sp.)
Karperachtigen (Cyprinidae indet.)
Paling (Anguilla anguilla)
Kabeljauw (Gadus morhua)
Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)
Kabeljauwachtigen (Gadidae indet.)
Schol (Pleuronectes platessa)
Platvissen (Pleuronectiformes indet.)
Harders (Mugilidae indet.)
Ongedetermineerde vissen (Pisces indet.)

Rond 1200 AD

1000-1200 AD
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●=2 karkassen uit sp 711; *=schedel uit sp 1668;●=karkas uit sp 227; ●=1 volwassen karkas & 2 juv. uit sp 1212; ●=40 fragmenten van 5 indiv. uit sp 1212;
●=19 fragmenten van 1 karkas uit sp 813; ●=14 fragmenten van 1 kalf uit sp 1700; ●=schedel van paard uit sp 1323; ●=30 fragmenten van 1 varken uit sp
1183;●=4 fragmenten van 1 kalkoen uit sp 1462; ●=kuil met grote hoeveelheid niet ingezamelde mossels.

Tabel 5.57: Soortenlijst voor de handingezamelde dierenresten uit het Fochplein.
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5.3.3.3 Diptera
Ondanks dat de hier besproken dierlijke resten van het Fochplein met de hand werden ingezameld,
konden toch twee zeer kleine insectenresten worden gedetermineerd. Twee zogenaamde poppen
(puppae) van een niet nader gedetermineerde vliegensoort (Diptera sp.) konden tussen de vondsten
worden onderscheiden. De eerste vliegenpop werd aangetroffen op een varkensschedel uit het 11de
tot 13de-eeuwse spoor 1472, het tweede exemplaar was vastgehecht aan het heupbeen van een kat
uit spoor 1212 met een datering rond 1500 AD. Waarschijnlijk gaat het hier om de resten van dieren
die actief op het afval afkwamen om hun eieren af te zetten 308.
5.3.3.4 Mollusken
Binnen de resten van de schelpdieren kon de aanwezigheid van drie verschillende soorten worden
vastgesteld. Het betreft hier de mossel (Mytilus edulis), de oester (Ostrea edulis) en de kokkel
(Cerastoderma edule), met andere woorden drie mariene soorten die met zekerheid vanuit het
kustgebied tot in Leuven moeten zijn gebracht. Ze kunnen dan ook allemaal als consumptieresten
worden gezien.
Fragmenten van mossel werden zowel in de middeleeuwse als in de postmiddeleeuwse periode
aangetroffen. Voor het middeleeuwse materiaal en de vondsten voor de periode 1400-1600 AD gaat
het maar om enkele geïsoleerde fragmenten. Spoor 565 dat in de 16de eeuw kond gedateerd worden,
bevatte echter een grotere accumulatie van mosselschelpen. Deze fragmenten konden om
praktische redenen echter niet op het terrein ingezameld worden en werden als gevolg hiervan ook
niet geteld of geïnventariseerd.
Ook kokkel werd aangetroffen in een aantal sporen met een uiteenlopende datering. In totaal
konden zes fragmenten worden geteld. Het vroegste exemplaar bevindt zich in een context die
gedateerd wordt tussen de 11 de en de 13 de eeuw (spoor 1563). De jongst aangetroffen schelp komt
uit het 18de-eeuwse spoor 1052.
De schelp waarvan het grootste aantal fragmenten werden gerecupereerd was de oester. Van deze
soort werden 21 kleppen geteld. Alle dateerbare fragmenten bevonden zich in postmiddeleeuwse
sporen. Oesters werden aangetroffen in sporen 163, 813, 973, 1697, 1700, 1678, 1052, 1708, 1093,
1624 en 1623.
Tenslotte werden nog twee fragmenten beschreven van een type mollusk waarvan het niet mogelijk
was de soort te bepalen omdat er geen diagnostische kenmerken op de schelpen bewaard waren
gebleven.
5.3.3.5 Vissen
Schelpen waren niet de enige mariene diersoorten die op het Fochplein werden gevonden. Aldus
getuigt een kleine hoeveelheid visresten die werd aangetroffen tussen het handingezamelde
materiaal. Waarschijnlijk kunnen alle vissen van het Fochplein als consumptieresten worden
geïnterpreteerd.
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Een eerste soort waarvan er zeven fragmenten werden aangetroffen is de kabeljauw (Gadus
morhua). Het gaat hier om drie cleithra, twee wervels, een articulare en een parasphenoid. Deze
soort werd zowel binnen de middeleeuwse sporen (1162-1165-1166, 160 en 1606), als binnen een
aantal postmiddeleeuwse sporen aangetroffen. Binnen de postmiddeleeuwse contexten werd de
aanwezigheid van deze soort vastgesteld in een 16de-eeuws spoor (spoor 163) en in twee sporen
meer specifiek rond 1600 AD (spoor 1674 en 1678). Op het articulare uit spoor 163 kon een meting
worden genomen waaruit een totale lengte van de vis kon worden berekend van 102 cm SL. Een
wervel uit het middeleeuwse spoor 1606 liet geen meting toe, maar uit vergelijking met
referentiemateriaal bleek dat het eveneens om een groot individu moet gaan van minstens 100 cm
SL. Incrementale groeiringen in een wervel uit spoor 1674 wijzen erop dat dit fragment waarschijnlijk
afkomstig was van een individu dat tijdens de wintermaanden was gevangen 309.
Een tweede zeevis waarvan acht fragmenten werden aangetroffen was de schelvis (Melanogrammus
aeglefinus). Bij zeven van de acht gevallen ging het om een cleithrum. Dit heeft mogelijk te maken
met dat dit een robuust element is dat gemakkelijk wordt herkend bij inzameling in het veld.
Vijf van de zeven cleithra (sporen 1524, 1127, 595-1157) konden in de middeleeuwse periode
worden gedateerd. Twee hiervan (sporen 1472 en 595-1157) konden zeker in de 11de- tot de 13de
eeuw geplaatst worden. Een supracleithrum werd in het middeleeuws spoor 1559 (12de tot 13de
eeuw) aangetroffen. Uit spoor 965 kwam een 16de-eeuws cleithrum. Voor twee fragmenten was geen
nauwkeurige datering beschikbaar.
Kabeljauw en schelvis behoren beiden tot de familie van de kabeljauwachtigen (Gadidae). Er werden
weliswaar ook een aantal fragmenten aangetroffen die eveneens binnen deze familie kunnen
worden geplaatst, maar waarbij een determinatie tot op soort niet mogelijk was. Het is echter goed
mogelijk dat een deel van deze vondsten ook tot één van de twee reeds vermelde soorten behoort.
In totaal konden vier fragmenten binnen de ruimere groep van de Gadidae worden geplaatst. Een
epihyale en een cleithrum werd in twee sporen met een middeleeuwse datering aangetroffen
(respectievelijk sporen 595-1157 en 160) en twee cleithra kwamen respectievelijk uit twee contexten
van rond 1600 AD (sporen 1674 en 1678). Het cleithrum uit spoor 1678 vertoont bovendien
snijsporen die doen vermoeden dat het dier van de kop was ontdaan als deel van de verwerking tot
stokvis 310.
Naast het materiaal van de kabeljauwachtigen werden ook tien fragmenten aangetroffen van
platvissen (Pleuronectiformes). Hoewel de leden van deze orde morfologisch gezien sterk op elkaar
gelijken, konden toch twee fragmenten tot op soort worden gebracht aan de hand van de criteria
opgesteld door Wim Wouters en collega’s 311. Het gaat hier om twee os anale van schol (Pleuronectes
platessa) uit spoor 965, gedateerd in de 16de eeuw. De andere acht vondsten zijn afkomstig uit zowel
middeleeuwse als postmiddeleeuwse sporen. Een parasphenoideum (spoor 1366) en een os anale
(spoor 1389) konden in de 11de tot de 12de eeuw worden gedateerd. Voor een tweede os anale
(spoor 1580) kon enkel een ruime middeleeuwse ouderdom bepaald worden. Twee os anale en een
parasphenoideum uit spoor 1212 en een ectopterygoid uit spoor 1678 konden respectievelijk dan
weer rond 1500 AD en rond 1600 AD worden gedateerd. Tenslotte werd nog een precaudale wervel
aangetroffen uit spoor 1306 die tussen 15de en de 16de eeuw AD werd gedateerd.
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Een laatste familie van zeevissen waarvan twee fragmenten werden teruggevonden in Leuven zijn de
harders (Mugilidae). In spoor 1678 werd een cleithrum van rond 1600 AD aangetroffen en in spoor
1560 werd een hyomandibulare gevonden dat in de 11 de tot 13de eeuw kan worden geplaats. Uit
vergelijking met referentiemateriaal blijkt dat dit laatste fragment afkomstig moet zijn van een groot
individu van ongeveer 60 tot 70 cm.
Naast zeevissen werden er ook twee fragmenten aangetroffen van zoetwatervissen. Een wervel van
een paling (Anguilla anguilla) uit spoor 965 (16 de eeuw) moet hebben toebehoord aan een groot
individu. Een exacte lengte kon hier echter niet gereconstrueerd worden. Verder werd in spoor 1678
een caudale wervel van een karperachtige (Cyprinidae) gevonden. De exacte soort kon niet bepaald
worden op basis van dit enkele fragment.
Een laatste soort waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld is de steur (Acipenser sp.). Het gaat hier
om een anadrome soort die vanuit zee rivieren opzwemt om te paaien 312. Hoewel initieel werd
aangenomen dat enkel de Europese steur (Acipenser sturio) inheems was in West-Europa, blijkt uit
recent onderzoek dat ook de Atlantische steur (Acipenser oxyrinchus) vroeger in onze streken moet
hebben geleefd. Archeologische vondsten van deze tweede soort werden bovendien reeds
aangetroffen in het Schelde-stroomgebied in Noord-Frankrijk, namelijk in de rivier de Scarpe nabij
Douai 313. Aangezien het hier om een vis gaat die grote rivieren opzwemt tijdens het paaiseizoen,
moeten deze dieren zich dus ongetwijfeld ook door het Vlaamse deel van de Schelde hebben
begeven om Noord-Frankrijk te kunnen bereiken.
Het materiaal afkomstig van het Fochplein bestaat uit twee fragmenten. Het eerste fragment, een
scutum, is afkomstig uit een middeleeuws spoor van vóór 1400 AD (spoor 1116). Een operculare
werd teruggevonden in spoor 813, waarvoor een datering tussen de 11de en 12de eeuw beschikbaar
was. In het onderzoek van Desse-Berset worden morfologische criteria aangehaald die het
onderscheid tussen de twee soorten mogelijk zouden maken. Volgens de auteur zijn beide soorten
uit elkaar te houden op basis van de vorm van de alveoli en septa die aanwezig zijn in de harde
beenplaten die men vaak in archeologische context aantreft 314. Indien men ervan kan uitgaan dat
deze criteria betrouwbaar zijn, sluiten de vondsten uit Leuven morfologisch gezien (fig. 5.134) meer
aan bij de Atlantische steur (Acipenser oxyrinchus) 315.
Een deel van de visresten kon niet op soort of op familie worden gebracht. In totaal werden 33
fragmenten ondergebracht in de categorie ‘ongedetermineerde vissen’. Het gaat hier om zeven
middeleeuwse, tien postmiddeleeuwse vondsten en vijf resten die tussen 1400 en 1600 AD
gedateerd kunnen worden. Voor elf fragmenten was geen nauwere datering beschikbaar dan
‘middeleeuws of postmiddeleeuws’.
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Fig. 5.134: Skeletresten steur van het Fochplein in vergelijking met referentiespecimens (a & b=
scutum referentiespecimens 316; c= operculare Fochplein; d= scutum Fochplein).
5.3.3.6 Kip
De vogelsoort waarvan de meeste fragmenten werden teruggevonden was de kip (Gallus gallus f.
domestica). Aangezien het hier in totaal om 280 resten gaat, zal niet elk specimen in detail
beschreven worden. Het merendeel van de kippenresten kan hoogstwaarschijnlijk als
consumptieafval worden gezien. Snijsporen op een tibiotarsus uit spoor 1700 (rond 1600 AD) en
eenzelfde element uit spoor 1462 (16de eeuw AD) zijn hiervoor meer directe aanwijzingen. Bovendien
werd in dit laatste spoor ook een zwart-verbrande humerus aangetroffen. Over het algemeen
worden echter weinig snijsporen op archeologische vogelbotten vastgesteld, omdat het vlees over
het algemeen gemakkelijk van het bot komt 317.
Over enkele sporen valt mogelijk wel iets meer te zeggen met betrekking tot hun tafonomische
voorgeschiedenis. Zo was het duidelijk dat de 17 kippenresten uit spoor 655 (14de eeuw AD) tot een
beperkt aantal individuen behoorden. Er kon een minimum van vier individuen voor dit spoor
worden geschat. Alle individuen waren jonge dieren. Ook spoor 1212 (rond 1500 AD) bevatte 48
fragmenten die afkomstig moeten zijn geweest van minstens vijf individuen. Hoewel de fragmenten
uit deze twee contexten waarschijnlijk van meer complete karkassen afkomstig waren, hoeft dit
316
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uiteraard niet te betekenen dat het daarom geen consumptieafval is. Het is goed mogelijk dat een
aantal kippen in hun geheel op de tafel terecht kwam. Kippenresten werden al aangetroffen in de
vroege sporen op het Fochplein die qua ouderdom tussen 1000 en 1200 AD vallen: spoor 1483. De
jongste contexten waarin kip werd aangetroffen zijn sporen 973 en 1052, die rond 1750 AD konden
gedateerd worden.
Wanneer men de leeftijdsverdeling bij de kippen bekijkt (fig. 5.135), lijkt het in elke periode
voornamelijk om volwassen dieren te gaan. Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat
binnen de groep van de adulte dieren ook de fragmenten zijn gerekend waarbij de leeftijd niet met
zekerheid bepaald kon worden, maar waarbij er vanuit werd gegaan dat het om volwassen dieren
ging. Het is dus goed mogelijk dat het aandeel aan jongere dieren ten opzichte van de volwassen
dieren in realiteit enigszins hoger is. Het is ook duidelijk dat het aandeel aan jongere dieren groter is
voor de twee latere perioden (1400 tot 1600 AD en postmiddeleeuws) dan voor de middeleeuwse
periode. Waar in de middeleeuwse periode slechts 9,3 % van de kippenbeenderen bestaat uit
juveniele resten, stijgt dit voor de daarop volgende perioden naar respectievelijk 28,1 % en 24,1 %.

Fig. 5.135: Verhouding volwassen en sub-adulte/juveniele kippen per periode.
Op basis van de aanwezigheid van een spoor op de tarsometatarsus bij mannelijke dieren of de
aanwezigheid van medullair bot op de binnenwanden van de beenderen bij vrouwelijke dieren, kon
het geslacht in een aantal gevallen bepaald worden. Medullair bot is een beenderachtige substantie
die zich bij vogels aan de binnenkant van bepaalde lange beenderen afzet als calciumreservoir voor
de aanmaak van eischaal. Als zodanig komt het enkel voor bij vrouwelijke vogels in het
broedseizoen318. Medullair bot werd vastgesteld bij vijf fragmenten uit spoor 1212 (rond 1500 AD),
drie fragmenten uit spoor 655 (14de eeuw AD), bij een carpometacarpus uit spoor 595
(middeleeuws), een humerus uit spoor 1078 (middeleeuws/postmiddeleeuws), een tibiotarsus uit
spoor 973 (rond 1750 AD), een ulna uit 1700 (rond 1600 AD), een humerus en een femur uit spoor
595-1157 (12de tot 13de eeuw), een tibiotarsus uit spoor 1462 (14de tot 16de eeuw AD), een femur uit
spoor 1674 (rond 1600 AD), een tibiotarsus uit spoor 1428 (middeleeuws), een femur uit spoor 1462
(16de eeuw) en een femur uit spoor 1624 (16de eeuw). In sporen 813 (11de tot 12de eeuw AD), 1093
(15de tot 16de eeuw AD) en 1624 (16de eeuw AD) werd een tarsometatarsus met een spoor
aangetroffen.
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Een bijzondere vondst uit spoor 1212 (rond 1500 AD) is een metatarsus waarvan het spoor duidelijk
werd afgezaagd (fig. 5.136, middelste fragment). Een vergelijkbaar specimen werd ook reeds
gevonden tussen de dierlijke resten van een 16de-eeuwse site uit Zavel 319. Volgens de auteurs die het
stuk uit Zavel beschreven, is het afzagen van het natuurlijke spoor bij hanen gerelateerd aan het
aanbrengen van een nieuw artificieel spoor dat beter dienst zou doen tijdens hanengevechten320.
Aangezien het spoor uit Leuven op exact dezelfde hoogte is afgezaagd als het fragment uit Zavel is
hier een zelfde interpretatie mogelijk.

Fig. 5.136: Een pathologische tibiotarsus (links) en tarsometatarsus (rechts) en een tarsometatarsus
met afgezaagd spoor (midden) uit spoor 1212.
Pathologische aandoeningen werden in drie sporen vastgesteld. Een verdikking op een tibiotarsus uit
spoor 1308 (13de tot 14de eeuw AD), kan waarschijnlijk als een geheelde breuk worden
geïnterpreteerd. Ook in spoor 1212 (rond 1500 AD) werden twee pathologische afwijkingen op het
bot aangetroffen. Een tarsometatarsus (fig. 5.136, rechts) vertoonde een uitgesproken aanwezigheid
van botwoekering. Het is geweten dat bij vogels het genezingsproces bij breuken op een zeer
‘oncosmetische’ manier kan verlopen. Hoewel de geheelde botten er vaak heel gehavend uitzien, is
een breuk in de achterpoot voor veel vogels toch niet noodzakelijk een grote hindernis 321. Er dient
hier echter wel in rekening te worden gebracht dat de kip een vogel is die een groot deel van zijn tijd
op de grond doorbrengt. Mogelijk was de impact hierdoor wel groter. Een tweede pathologische
vondst uit spoor 1212 was een tibiotarsus met een vergroeiing aan het distale gewricht (fig. 5.136,
links). De betekenis hiervan is onduidelijk.
Een laatste afwijking werd vastgesteld op een sternum uit spoor 606 (middeleeuws of
postmiddeleeuws). Bij dit fragment was de carina dusdanig vervormd dat deze in plaats van recht te
lopen een s-vorm aannam. Mogelijk gaat het hier om een genetische afwijking. Een andere
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mogelijkheid is dat er hier sprake is van osteomalacia. Bij deze aandoening verzwakken de
beenderen door een tekort aan calcium of fosfor en als gevolg daarvan kunnen potentieel breuken of
misvormingen ontstaan in de ribben en het sternum 322. Volgens Pattison doet zich dit voornamelijk
voor wanneer de vogel niet genoeg kalkreserves meer heeft om eischaal aan te maken en deze uit
het skelet moet halen 323.
5.3.3.7 Gans
Na de kip was de best vertegenwoordigde vogel de gans (Anser anser f. domestica). Een totaal van 87
resten konden als deze soort gedetermineerd worden. Aangezien het hier over een grote
hoeveelheid fragmenten gaat zal, net zoals bij de kip, niet elk element individueel beschreven
worden. Over het algemeen kan er echter van uitgegaan worden dat de resten van gans als
consumptieresten moeten worden gezien. De aanwezigheid van een aantal fragmenten met
snijsporen (een tussen de 13de en de 14de eeuw gedateerde tibiotarsus uit spoor 1308, een radius uit
spoor 563 en een furcula uit spoor 1212, dat rond 1500 AD gedateerd kan worden) lijkt dit te
bevestigen. Op een humerus uit spoor 1578 (zonder precieze datering) werd ook een hakspoor
gevonden.
Aangezien de huisgans enkel op basis van morfologische kenmerken niet te onderscheiden is van zijn
wilde voorouder (de grauwe gans) is het niet met zekerheid vast te stellen of het hier effectief om de
wilde of de gedomesticeerde vorm gaat 324. Biometrische gegevens (tabel 5.58) leveren in dit geval
ook weinig op. Hoewel de gedomesticeerde gans over het algemeen groter is dan de grauwe gans, is
er een grote overlapping tussen mannelijke grauwe ganzen en kleinere gedomesticeerde ganzen 325.
Aangezien de middeleeuwse en vroegmoderne huisgans wellicht nog kleiner in omvang was dan
moderne ganzen bemoeilijkt dit de determinatie nog verder.
Uit vergelijking met metingen op moderne ganzen blijkt dat de meeste fragmenten van het Fochplein
binnen de marge van zowel de grauwe gans als de gedomesticeerde gans vallen. Een middeleeuwse
carpometacarpus uit spoor 1353 (1000 tot 1400 AD) en eenzelfde element uit spoor 1462 (1400 tot
1600 AD) zijn echter kleiner dan de kleinste moderne huisgans. Of dit wil zeggen dat het hier daarom
om de wilde vorm gaat, valt te betwijfelen. Het is immers goed mogelijk dat sommige
(post)middeleeuwse dieren kleiner waren dan de kleinste hedendaagse vrouwelijke individuen. In de
andere richting geldt deze redenering waarschijnlijk wél. Eén 16de eeuwse tibiotarsus is groter dan
die van de grootste moderne grauwe gans, maar valt mooi binnen de marge voor de huisgans. Dit
fragment is dan ook vrijwel zeker van een gedomesticeerde gans afkomstig. De gans heeft bovendien
een lange geschiedenis als huisdier, het is daarom dan ook aannemelijk dat het grootste deel van het
materiaal dan ook van gedomesticeerde dieren afkomstig is 326.
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1000 tot 1400 AD
11de tot 12de eeuw
15de tot 16de eeuw
middeleeuws/postmiddeleeuws
14 de tot 16 de eeuw
15de tot 16 de eeuw

83,9
91,1
87,8
95,2
85,1
89,2

Ulna

1317

1000 tot 1300 AD

155,3

Tibiotarsus

Tarsometatarsus

Radius

160

middeleeuws

156,2

1462

14 de tot 16 de eeuw

143,5

1700

Rond 1600 AD

85,2

1481

middeleeuws/postmiddeleeuws

81,8

563

middeleeuws/postmiddeleeuws

158,3

GL Moderne
huisgans in mm

Grootste lengte
(GL) in mm

1353
813
1668
1373
1462
1093

GL Moderne
grauwe gans in
mm

Datering

Carpometacarpus

Element

Spoor
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♀&♂
87,7 tot 103,9

♂
?

♀
?

152,7 tot
173,9
138,6 tot
151,9

145,1 tot
166,7
127,4 tot
145,7

79,5 tot
91,3

74,4 tot
83,7

81,8 tot 103

145,6 tot
166,5

136,6 tot
155,9

142,3 tot 167

151,9 tot 175,1
137,1 tot 162,7

Tabel 5.58: Grootste lengte van verschillende elementen bij ganzen van het Fochplein en bij moderne
wilde en gedomesticeerde ganzen 327.
Aanwijzingen voor broedende ganzen werden niet gevonden onder de vorm van medullair bot. Wel
werden enkele botfragmenten aangetroffen die afkomstig waren van jonge dieren. In spoor 651-653655 (14de eeuw) werd een juveniele femur gevonden en spoor 1706 (rond 1600 AD) bevatte een
juveniele coracoid. In het 14de tot 16de eeuwse spoor 1462 werden een onvolgroeide tibiotarsus en
femur gevonden. Deze juveniele fragmenten kunnen ook wijzen op de gedomesticeerde status van
de gans, aangezien de wilde grauwe gans doorgaans niet broedt in onze streken 328.
Chronologisch gezien komt de gans al vanaf de vroegste perioden op het Fochplein voor. De oudste
fragmenten zijn een scapula en twee humeri uit spoor 1612. Dit spoor kon tussen 1000 en 1200 AD
gedateerd worden. De jongste fragmenten komen uit een aantal sporen met een datering rond 1600
AD: een furcula en een tarsometatarsus uit spoor 1700, een radius uit spoor 1678 en een
tarsometatarsus uit spoor 1694. Een coracoid, een tarsometatarsus en een furcula waren afkomstig
uit spoor 1212 dat rond 1500 AD kon gedateerd worden.
5.3.3.8 Eend
Net zoals bij de gans, is het ook bij de eend zeer moeilijk onderscheid te maken tussen de
gedomesticeerde en de wilde vorm. Op deze problematiek wordt bij de beschrijving van de wilde
vogels verder ingegaan. Over het algemeen werd er vanuit gegaan dat het grootste deel van de
eendenresten tot de gedomesticeerde eend behoorde (Anas platyrhynchos f. domestica). De resten
van deze soort kunnen waarschijnlijk in alle gevallen als consumptieafval worden gezien.
In totaal werden 31 fragmenten als eend gedetermineerd. Het ging in alle gevallen om volgroeide
dieren, voor zover dat uit het botmateriaal was af te leiden en daarbij werden in geen enkel
botfragment sporen aangetroffen van medullair bot. Er waren dus met andere woorden geen directe
aanwijzingen dat eenden ook in de buurt van de site gebroed hebben. Hoewel dit weliswaar niet kan
uitgesloten worden. Voor een aantal sporen (sporen 1307, 1706, 1143, 1598) met eendenresten was
327
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geen precieze datering beschikbaar. Het vroegste fragment, een coracoid, is terug te vinden in spoor
1675 en kan gedateerd worden tussen de 11de en 13de eeuw AD. Een humerus uit spoor 1353
dateerde tussen 1000 en 1400 AD. Een coracoid kwam uit het middeleeuwse spoor 160. In de
overgangsperiode tussen 1400 en 1600 AD werd een derde humerus aangetroffen. In spoor 1462
werd nog een ulna gevonden en in spoor 1212 een humerus en een radius, die respectievelijk tussen
de 14de en de 16de eeuw en rond 1500 AD konden gedateerd worden.
Verder konden alle fragmenten in de postmiddeleeuwse periode worden geplaatst. Een deel was van
16de-eeuwse ouderdom: een ulna en een carpometacarpus uit spoor 1697, een radius uit spoor 965
en een tweede radius uit spoor 1265-1266. Een tweede deel van de postmiddeleeuwse resten kon
meer specifiek rond 1600 AD gedateerd worden: een coracoid en twee scapulae uit spoor 1700, een
humerus uit spoor 1692, een carpometacarpus uit spoor 1690 en 13 fragmenten uit spoor 1678. In
deze laatste context werden naast twee carpometacarpi, zeven ulnae en vier radii gevonden die
afkomstig waren van minstens vier vogels. Vermoedelijk werden enkel de vleugels van deze vier
individuen hier gedeponeerd.
5.3.3.9 Kalkoen
Vier fragmenten van één kalkoen (Meleagris gallopavo f. domestica) kwamen uit spoor 1462 dat
gedateerd kon worden tussen de 14de en de 16de eeuw. De ceramologisch datering leverde een
vermoedelijke einddatum op halverwege de 16de eeuw. Aangezien het hier om een soort gaat die
niet in het wild in West-Europa voorkwam, maar pas helemaal tegen het einde van de 15de eeuw
vanuit Noord-Amerika naar onze streken geïmporteerd werd, moet het hier dus om een
postmiddeleeuws individu gaan. Aangezien Amerika pas in 1492 ontdekt werd, levert dit grofweg
een datering op tussen 1492 en 1550 AD. Het gaat hier met andere woorden om een vroeg
specimen. Het ontbreken van een spoor op de tarsometatarsus wijst er op dat het hier een
vrouwelijk dier betreft.
Resten van kalkoen werden ook eerder al op sites in Vlaanderen aangetroffen 329. Zo werd deze soort
onder andere teruggevonden in een stortkoker van het kasteel van Londerzeel330. De metingen voor
de kalkoenresten uit Londerzeel werden in het verleden reeds vergeleken met metingen voor
hedendaagse wilde kalkoenen uit Noord-Amerika 331. In tabel 5.59 is te zien dat de resten van de
kalkoen uit Leuven van vergelijkbare proporties zijn als die uit Londerzeel. Beide dieren zijn duidelijk
een stuk kleiner dan de recente wilde kalkoen en zeker dan de hedendaagse gedomesticeerde
kalkoen, die nog een stuk groter is dan de wilde vorm. Volgens Ervynck et al. 332 zou dit verklaard
kunnen worden door het feit dat deze door de Spanjaarden geïntroduceerde dieren afkomstig waren
van een populatie die reeds lang gedomesticeerd was en aldus een kleinere lichaamsgrootte had dan
de wilde voorouder.
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Wilde kalkoen 333

Element

Coracoid

GL

♂

♀

101-117

84-95

73,2
69

Bb

20,8

20,4

GL

144-159

119-126

19

16,2

100,1

95,5

14,2

12

Dip

20

19

SC

6,4

6,2

Did

Tarsometatarsus

72,5
66,5

Bp

Femur

Fochplein (♀)

Lm

BF
Ulna

Londerzeel (♀)

GL

138-146

112-124

13,7

13,2

96,3

108,3

Bp

23,3

21,6

Dp

15

17,4

SC

9,6

10,3

Bd

21,5

22,7

102,6

104,1

GL

144-169

131-138

Bp

18,9

17

SC

7,4

8,5

Bd

18,2

16,7

Tabel 5.59: Metingen kalkoen Londerzeel, Fochplein en recente wilde kalkoen.
5.3.3.10 Wilde vogels
Naast de hierboven reeds besproken gedomesticeerde vogels, bleek een deel van het materiaal ook
afkomstig te zijn van wilde vogels. Vermoedelijk gaat het hier vooral om vogels die tot het
consumptieafval behoorden. Een eerste groep vogels die binnen deze categorie kunnen geplaatst
worden zijn de Anatidae of eendachtigen (ganzen, eenden en zwanen).
Men dien vooraleerst rekening te houden met de mogelijkheid dat een deel van de vondsten die
gedetermineerd werden als huisgans en huiseend, misschien toebehoorden aan de wilde variant van
deze soorten. Zoals gezegd is het zeer moeilijk het onderscheid tussen de twee vormen te maken.
Een deel van de fragmenten die als gans werden gedetermineerd waren dan weer duidelijk niet
afkomstig van de huisgans (Anser anser f. domestica) of zijn wilde voorouder de grauwe gans (Anser
anser). Tot welke soort ze dan wel behoorden kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Eén
humerus uit een context van rond 1600 AD (spoor 1674) behoorde waarschijnlijk tot het geslacht
Branta. Vermoedelijk gaat het hier om de rotgans (Branta bernicla) of de brandgans (Branta
leucopsis). Deze laatste soort is evenwel vandaag slechts een zeldzame dwaalgast in onze streken 334.
Ook onder de eenden (Anas sp.) waren er vier fragmenten die niet tot op soort konden worden
gebracht. Een middeleeuws fragment en drie fragmenten van rond 1600 AD horen thuis in deze
categorie. Het gaat telkens om fragmenten die te klein zijn om als wilde eend (Anas platyrhynchos) te
kunnen worden gedetermineerd. Men kan hieruit concluderen dat het daarom per definitie om één
of meerdere wilde soorten gaat. Een coracoid uit spoor 965 (16 de eeuw) en eenzelfde element uit
spoor 1212 (rond 1500 AD) konden als wintertaling (Anas crecca) worden gedetermineerd. Ook voor
de wilde eend is het nagenoeg onmogelijk om het onderscheid tussen de gedomesticeerde en de
wilde vorm te maken op basis van morfologische kenmerken. Bij de eend wordt het probleem echter
nog meer gecompliceerd door het feit dat de domesticatiegeschiedenis van deze soort zeer slecht
333
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gekend is. Waar het voor de gans goed geweten is dat gedomesticeerde dieren een belangrijke rol
speelde in de vroege middeleeuwen, werd de eend in zijn gedomesticeerde vorm mogelijk pas
belangrijk vanaf de late middeleeuwen335.
Verder werd er binnen de groep van de watervogels nog een fragment van de blauwe reiger (Ardea
cinerea) gevonden. Het gaat hier om een tibiotarsus waarvoor een datering in de 16de eeuw
beschikbaar was (spoor 1624). Houtsnip (Scolopax rusticola) was met twee fragmenten
vertegenwoordigd. Een humerus was afkomstig uit hetzelfde spoor als de blauwe reiger en een ulna
kwam uit spoor 1697 (16de eeuw).
Naast een aantal vogelsoorten die traditioneel eerder als prooidieren worden gezien, werden er op
het Fochplein ook enkele resten van roofvogels teruggevonden. Een scapula, tarsometatarsus en
radius uit spoor 1700 (gedateerd rond 1600 AD) konden gedetermineerd worden als havik (Accipiter
gentilis). Waarschijnlijk zijn al deze elementen afkomstig van hetzelfde individu en zijn ze gezien hun
geringe grootte, waarschijnlijk van een mannelijk dier. Bij roofvogels is namelijk het wijfje in de
meeste gevallen groter dan het mannetje 336. Een humerus van een groter individu werd
teruggevonden in spoor 1078 (zonder nauwkeurige datering). In dit geval wijst de grotere omvang
van het element meer in de richting van een wijfje. Hoewel het in principe mogelijk is dat de
fragmenten van havik slechts afkomstig zijn van dieren die in de omgeving van de site leefden en na
hun dood gedeponeerd werden met het rest van het afval, is de havik ook een vogel die traditioneel
binnen de valkerij werd gebruikt 337.
Volgens Prummel 338 is het evenwel onmogelijk om de praktijk van valkerij aan te tonen enkel op
basis van de aanwezigheid van een bepaalde soort. Hiervoor dient men ook rekening met andere
aanwijzingen, zoals typische prooisoorten of materiële cultuur die hiermee geassocieerd wordt. De
aanwezigheid van blauwe reiger lijkt op het eerste zicht een argument te zijn vóór deze hypothese,
maar aangezien de reiger zeer snel en wendbaar is, werd er voor de jacht op deze soort
waarschijnlijk eerder gebruik gemaakt van slechtvalken 339. Andere in Leuven aangetroffen wilde
soorten kunnen evenwel wel als prooi hebben gediend voor de havik. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de
brandgans/rotgans en de wintertaling worden gerekend, die binnen dezelfde periode werden
aangetroffen als de havik. Mogelijk kan een deel van de dierlijke resten waarvoor geen precieze
datering beschikbaar was ook binnen dezelfde periode worden gerekend.
Een tweede dagroofvogel waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld is de buizerd (Buteo buteo).
Een enkele ulna werd aangetroffen in spoor 1143. Ook dit fragment kon enkel ruim binnen de
middeleeuwen of de postmiddeleeuwse periode worden geplaatst. De buizerd wordt over het
algemeen niet gezien als een vogelsoort die geschikt is voor de jacht, hoewel de dieren in sommige
gevallen bijvoorbeeld wel werden gebruikt voor de training van valkeniers in opleiding 340. Aangezien
de buizerd als aaseter bekend staat 341, is het echter waarschijnlijker dat het hier om een soort gaat
die in de omgeving van de site leefde en op het afval van de stad afkwam.
Van het enige fragment van duif (Columba sp.) kon de exacte soort niet bepaald worden. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat het hier om de houtduif (Columba palumbus), de holenduif (Columba oenas)
335
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of de rotsduif (Columba livia). Indien het fragment van deze laatste soort afkomstig zou zijn, gaat het
vermoedelijk om de gedomesticeerde vorm van dit dier, aangezien de wilde vorm in onze streken
niet voorkomt 342. Wellicht kan men deze vondst ook onder de consumptieresten indelen.
Een laatste groep vogels waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld, waren de kraaiachtigen
(corvidae). In spoor 1462, gedateerd tussen de 14de en de 16de eeuw, werd de bijna complete schedel
van een ekster (Pica pica) aangetroffen. Als er wordt uitgegaan van de criteria van Tomek en
Bochenski 343, kan geconcludeerd worden dat het hier wel degelijk om de ekster gaat en niet om de
kauw (Corvus monedula), die van dezelfde grootteorde is. Van een iets grotere categorie zijn een
coracoid uit spoor 1366 (1000 tot 1200 AD) en een ulna uit spoor 1212, gedateerd rond 1500 AD.
Deze fragmenten konden gedetermineerd worden als kraai of roek (Corvus corone of Corvus
frugilegus). Om welke van deze twee soorten het ging, kon niet met zekerheid bepaald worden.
Zowel de resten van ekster als die van kraai/roek kunnen geïnterpreteerd worden als de restanten
van aaseters die afkwamen op het afval in de stad 344.
5.3.3.11 Rund
De runderresten (Bos primigenius f. taurus) van het Fochplein zijn wellicht in de eerste plaats
consumptieresten van verschillende aard met daarnaast een kleine hoeveelheid fragmenten die als
het afval van beenderbewerking kunnen worden gezien. Spoor 1700, dat gedateerd wordt rond 1600
AD, bevatte een gedeeltelijk karkas van een zeer jong rund. Het moet hier om een dier gaan van
maximaal enkele weken oud.
Een vergelijkende analyse van de vertegenwoordiging van de verschillende skeletelementen (fig.
5.137) toont aan dat er van een relatief gelijkmatige skeletverdeling sprake is. Zowel de meer
vleesrijke als vleesarme skeletelementen zijn in gelijkaardige hoeveelheden aanwezig. Fragmenten
van zeer vleesarme elementen, zoals de pootuiteinden komen wel voor, maar zijn slecht
vertegenwoordigd in vergelijking met de meer vleesrijke delen. Vermoedelijk werd het grootste deel
van het vlees dan ook van elders aangevoerd vooraleer op de site terecht te komen.
De relatief grote aanwezigheid van ribben (costae) in vergelijking met andere elementen heeft
waarschijnlijk weinig te maken met een intentionele selectie. Dit heeft eerder te maken met het feit
dat zij veelvuldiger in het lichaam voorkomen. Daarnaast kennen ribben ook vaak een hogere graad
van fragmentatie. Onder de meest vleesarme skeletelementen zijn de metapodia nog het best
vertegenwoordigd. Maar waarschijnlijk waren deze elementen toch nog interessant voor consumptie
omwille van het merg dat hierin aanwezig is. Haksporen op dit element wijzen er ook op dat men zich
op de één of andere manier toch toegang tot het merg wou verschaffen.
Over de leeftijdsverdeling valt weinig te zeggen op basis van de tanden (fig. 5.138). Het is duidelijk
dat er zowel in de middeleeuwen als in de postmiddeleeuwse periode zowel jongere als oudere
dieren voorkomen, maar het aantal kaken waarvan de leeftijd kon geschat worden is te klein om een
gedetailleerd beeld te krijgen. De leeftijdsbepalingen op basis van het vergroeien van de epiphysen
geven voor de middeleeuwen een beeld waarbij de belangrijkste leeftijdsgroep zich tussen de 12 tot
20 en de 20 tot 30 maanden bevindt. In de postmiddeleeuwse periode wordt echter de
leeftijdsgroep tussen de 20 tot 30 en de 36 tot 48 maanden minstens even belangrijk (fig. 5.139).
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Fig. 5.137: Skeletverdeling rund per periode.

Fig. 5.138: Leeftijdsverdeling op basis van de tanddoorbraak en tandslijtage bij rund.
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Fig. 5.139: Mortaliteitscurve op basis van de vergroeiing van de epiphysen bij rund.
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Daarnaast zijn er voor de middeleeuwse periode ook een aantal oudere dieren te zien van meer dan
36 tot 48 maanden. Hoewel er ook oudere dieren voorkomen in de postmiddeleeuwse periode, is dit
toch in mindere mate het geval in vergelijking met de middeleeuwen. Tenslotte is er in de
postmiddeleeuwse periode ook sprake van een significante groep kalveren van onder de 7 tot 10
maanden en tussen de 7 tot 10 en 12 tot 20 maanden.
De vondst van 31 middeleeuwse, 8 postmiddeleeuwse en 10 ongedateerde hoornpitten wijst er op
dat er in de zowel in de middeleeuwse als postmiddeleeuwse periode gebruik werd gemaakt van een
korthoornig runderras. Wel dient opgemerkt te worden dat er een zekere variabiliteit in de
afmetingen van de verschillende hoornpitten werd aangetroffen. Dit hoeft echter niet noodzakelijk
te betekenen dat er hier sprake is van twee verschillende rassen. Een andere mogelijkheid is dat dit
grootteverschil verklaard kan worden door de aanwezigheid van koeien, stieren en ossen. Ook de
leeftijd kan hier een bepaalde rol spelen.
In negen gevallen kon een schofthoogte berekend worden op basis van metingen op de lange
beenderen (tabel 5.60). Waar voor het middeleeuwse materiaal een gemiddelde schofthoogte van
106 cm (minimum= 101 cm en maximum= 110 cm) kon worden berekend, is dit voor de
postmiddeleeuwse periode 116 cm (minimum= 113 cm en maximum= 120 cm).
Spoor

Datering

Schofthoogte

67

middeleeuws/postmiddeleeuws

113

1700

Rond 1600 AD

113

1516

1000 tot 1300 AD

104

1181

1100 tot 1300 AD

109

1674

Rond 1600 AD

120

1367

1000 tot 1200 AD

110

1186

middeleeuws/postmiddeleeuws

118

1373
1595

middeleeuws/postmiddeleeuws
1000 tot 1400 AD

119
101

Tabel 5.60: Berekeningen schofthoogten voor rund per spoornummer.
Bij twee fragmenten werden sporen van gewrichtsafwijkingen vastgesteld. Een femur van een rund
uit spoor 655 (14de eeuw) vertoonde duidelijk sporen van eburnatie op de caput femoris. Bij deze
afwijking ontstaat een vorm van polijsting op het gewrichtsoppervlak doordat het gewricht nog
steeds wordt gebruikt ondanks dat het kraakbeen reeds afgesleten is 345. Bij een pelvis uit spoor 1212
(rond 1500 AD) had zich botwoekering ontwikkeld rond het acetabulum. Bij een metatarsus uit 1373
(middeleeuws/postmiddeleeuws) werd eveneens botwoekering vastgesteld aan het proximale
gewricht. Mogelijk zijn dit soort pathologieën gerelateerd aan het gebruik van deze dieren voor hun
trekkracht 346.
Ook een pathologische tweede phalanx uit spoor 1690 (rond 1600 AD) wijst op het gebruik van
runderen als werkdieren. Het proximale gewricht van dit element vertoonde sporen van lipping, het
verbreden van het gewrichtsoppervlak aan de randen. Volgens Bartosiewicz et al. 347 kan dit eveneens
gezien worden als een indicatie dat het dier werd gebruikt voor zijn trekkracht.
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Tenslotte werd in spoor 1666 (13de tot 14de eeuw) een schedel van een rund aangetroffen met
pathologische perforaties in het occipitale. Het gaat hier om een gekende conditie die eveneens werd
aangetroffen op andere archeologische sites in West-Europa zoals bijvoorbeeld Romeins Lincoln 348.
Uit recent onderzoek blijkt dat het hier om een afwijking gaat die ook bij andere zoogdieren
voorkomt, zoals het varken en de Europese bizon 349. Hoewel over de oorzaak van deze conditie
vroeger verschillende theorieën zijn geopperd, lijkt de meest aannemelijke verklaring een genetische
defect te zijn dat mogelijk kan worden gelinkt aan zogenaamde “population bottlenecks” of inteelt 350.
Antropogene sporen zoals snij- of haksporen werden in een groot aantal contexten teruggevonden.
In totaal werden op 266 fragmenten snij- hak- of bewerkingssporen vastgesteld. Het belangrijkste
gereedschap dat werd gebruikt voor de opdeling van het karkas was het hakmes of de hakbijl, aldus
getuigt de grote hoeveelheid haksporen. Daarnaast wijst een aantal snijsporen er op dat voor het
fijnere werk waarschijnlijk gebruik werd gemaakt van een soort fileermes. Dit patroon is klassiek in
West-Europa voor historische perioden en heeft waarschijnlijk te maken met de ontwikkeling van
beter gereedschap en grotere slachtdieren351.
In figuren 5.140 tot en met 5.143 is per periode schematisch weergegeven op welke delen van het
karkas zich de belangrijkste snij- en haksporen bevonden. De verschillen tussen de afgebakende
perioden zijn echter klein. In de lengte doorgehakte wervels zijn gangbaar voor elke periode. Dit wijst
erop dat het karkas waarschijnlijk in de lengte in twee werd gehakt. Een hakspoor (fig. 5.140 ‘q’)
waarbij de pelvis in twee werd gespleten bevestigt dit. De kop van het rund bleef vermoedelijk wel
van deze praktijk gespaard. Er zijn geen aanwijzingen dat ook dit element, in tegenstelling tot bij de
schapen, in de lengte werd gesplitst. Enkele transversale haksporen op de cervicale wervels (fig.
5.141 ‘k’ en fig. 5.143 ‘e’) en op een axis (fig. 5.140 ‘d’) suggereren veeleer dat de kop eerst
verwijderd werd. Een tweede transversaal hakspoor (fig. 5.140 ‘n’, fig. 5.141 ‘h’, fig. 5.142 ‘b’ en fig.
5.143 ‘l’) wijst er op dat mogelijk ook de thorax van de lende werd gescheiden met de hulp van een
hakmes. Een groot aantal haksporen en snijsporen op de ribben doen vermoeden dat de ribbenkast
daarna verder werd opgedeeld.
De voorpoot werd waarschijnlijk van de rest van het dier gescheiden door de scapula door te hakken
net boven het gewricht waar dit het smalst is (fig. 5.140 ‘e’, fig. 5.141 ‘j’, fig. 5.142 ‘c’ en fig. 5.143
‘f’). Hoe de verdere opdeling van de voorpoot in zijn werk ging is minder duidelijk. Een groot aantal
haksporen werd aangetroffen in het midden van de diaphyse van de humerus (fig. 5.140 ‘f’, fig. 5.141
‘b’ en fig. 5.142 ‘d’). Het is echter ook mogelijk dat deze sporen zijn toegebracht om zich toegang te
verschaffen tot het merg binnenin het bot. De vele haksporen op het distale gewricht van de
humerus en het proximale gewricht van de radius (fig. 5.140 ‘h’ & ’i’, fig. 5.141 ‘e’ & ‘f’; en fig. 5.142
‘h’) doen dan ook vermoeden dat de verdere opdeling gebeurde ter hoogte van de gewrichten.
Sporen op het distale gewricht van radius en tibia en op het proximale gewricht van de metapodia
(fig. 5.140 ‘k’ & ‘v’, fig. 5.141 ‘l’, fig. 5.142 ‘n’ en fig. 5.143 ‘p’) tonen aan dat dit waarschijnlijk ook
voor het voetgewricht het geval was.
Voor de achterpoten geldt een min of meer gelijkaardig verhaal. De vaak afgehakte caput femoris en
de grote hoeveelheid haksporen rond het heupgewricht (fig. 5.140 ‘p’, fig. 5.141 ‘e’, fig. 5.142 ‘k’ en
fig. 5.143 ‘n’) wijzen er op dat de achterpoot op dit punt werd afgehakt. Verder naar beneden toe zijn
op de femur zowel haksporen in het midden van de diaphyse (fig. 5.140 ‘s’, fig. 5.141 ‘f’ en fig. 5.143
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‘o’) als op het gewricht met de tibia te zien (fig. 5.140 ‘t’, fig. 5.141 ‘g’ en fig. 5.142 ‘l’). Zoals reeds
vermeld bij de voorpoten, werden vergelijkbare sporen ook teruggevonden op het voetgewricht.
In een aantal gevallen werden lange beenderen zoals de humerus, de femur en de metacarpus ook in
de lengte doorgehakt (fig. 5.140 ‘g’ & ‘r’, fig. 5.141 ‘a’ en fig. 5.142 ‘h’). Zoals reeds eerder vermeld
werd dit soort sporen waarschijnlijk aangebracht om zich toegang te verschaffen tot het voedzame
merg.

Fig. 5.140: Hak- en snijsporen middeleeuws rund (●=snijsporen, ●=haksporen).

Fig. 5.141: Hak- en snijsporen rund 1400-1600 (●=snijsporen, ●=haksporen).
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Fig. 5.142: Hak- en snijsporen postmiddeleeuws rund (●=snijsporen, ●=haksporen).

Fig. 5.143: Hak- en snijsporen postmiddeleeuws of middeleeuws rund (●=snijsporen, ●=haksporen).
Sporen op de schedel werden enkel in de middeleeuwse en ongedateerde sporen teruggevonden.
Incisies op het os frontale en het zygomaticus zijn waarschijnlijk te interpreteren als vilsporen (fig.
5.140 ‘b’ & ‘c’). Een groot aantal hoornpitten vertoonde ook haksporen aan de schedelbasis (fig.
5.140 ‘a’ en fig. 5.143 ‘a’). Het dient vermeldt te worden dat dit soort elementen (en de daarop
aangetroffen haksporen) enkel in de middeleeuwse en in de zeer ruim gedateerde contexten (dus
mogelijk enkel middeleeuwse) voorkwamen. Het is mogelijk dat de aangetroffen hoornpitten
eveneens gerelateerd zijn aan het bewerkt bot dat werd aangetroffen in verschillende contexten.
5.3.3.12 Schaap/geit
De aanwezigheid van zowel schaap (Ovis ammon f. aries) als geit (Capra aegagrus f. hircus) werd
zonder twijfel vastgesteld. Van de 1315 fragmenten binnen de categorie schaap/geit, konden 21
fragmenten met zekerheid als geit worden gedetermineerd. Een totaal van 91 fragmenten bleek
zeker van schaap afkomstig te zijn.
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Het percentage geiten was voor elke periode laag, hoewel deze op veel andere sites uit deze periode
vaak nog een stuk lager is 352. Maar wellicht kan men er toch vanuit gaan dat het grootste deel van de
fragmenten binnen de categorie schaap/geit afkomstig is van schapen. Uitgaande van deze
veronderstelling heeft de verdere bespreking van de fragmenten binnen de categorie schaap/geit
dan ook voornamelijk betrekking op de schaapsresten.
Uit een analyse van de aanwezigheid van de verschillende elementen (fig. 5.144), blijkt dat
fragmenten van elk deel van het karkas aanwezig zijn. Dit geldt bovendien voor elke bewoningsfase.
Hoewel er voor elke periode een grote hoeveelheid metapodia aanwezig zijn, zijn andere elementen
van de pootuiteinden ondervertegenwoordigd. Net zoals bij de runderen waren ook bij schaap/geit
de metatarsus en metacarpus nog wel geschikt voor consumptie omwille van het merg. De nadruk
ligt binnen de vondstcollectie echter op elementen uit de categorie ‘vleesarm’. Dit zijn de stukken
van het dier die in aanmerking komen voor consumptie, maar niet meteen van de hoogste of meest
vleesrijke kwaliteit zijn. Elementen binnen de meer vleesrijke categorie zijn echter bijna even goed
vertegenwoordigd als die binnen de vleesarme categorie. Vermoedelijk zal het grootste deel van het
vlees in verwerkte vorm op de site zijn toegekomen. De zeldzame fragmenten van de pootuiteinden
wijzen er mogelijk op dat een beperkt aantal dieren toch lokaal is geslacht of in min of meer
complete vorm tot op de site gebracht. Dit laatste wordt eveneens bevestigd door de aanwezigheid
van verschillende hoornpitten, een element dat normaal gesproken reeds wordt verwijderd bij de
initiële opdeling van het karkas. De grote hoeveelheid aangetroffen ribben kan zoals bij rund eerder
verklaard worden door het feit dat dit een element is dat in grotere getale voorkomt in het lichaam
in vergelijking met andere skeletdelen. Daarnaast is de fragmentatie bij ribben ook vaak hoog.
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Fig. 5.144: Skeletverdeling schaap/geit per periode.
In fig. 5.145 is een classificatie in verschillende leeftijdsgroepen gemaakt van de maxillae en
mandibulae op basis van de tanddoorbraak- en slijtage. Voor de leeftijdsbepaling op basis van
tanddoorbraak werd gebruik gemaakt van de data van Habermehl 353 en voor de leeftijdsbepaling op
basis van tandslijtage werd de methode van Vila 354 gebruikt. Hieruit blijkt dat de resten van schapen
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zich voornamelijk binnen twee leeftijdsgroepen bevinden: een groep van één à twee jaar en een
groep van twee à vier jaar. Dieren ouder dan vier jaar en vooral dieren jonger dan één jaar blijken
maar weinig voor te komen.
Hoewel voor beide bewoningsfasen het grootste deel van het botmateriaal binnen deze
leeftijdsgroepen geconcentreerd ligt, is er toch onderlinge variatie tussen de verschillende perioden.
Voor de middeleeuwen en voor de periode 1400-1600 AD ligt de nadruk vooral op de groep tussen
één en twee jaar. In de postmiddeleeuwse periode wordt echter de groep tussen twee en vier jaar
belangrijker. De data suggereren dan ook dat er meer dieren op latere leeftijd geslacht werden vanaf
de postmiddeleeuwse periode. Aangezien in veel gevallen de derde maaltand nog maar beperkte
sporen van slijtage vertoonde, wordt vermoedt dat in geval van de tweede leeftijdscategorie (twee à
vier jaar), de ware ouderdom van de dieren in veel gevallen wel dichter bij de twee jaar zal liggen dan
bij de vier jaar.
Dit patroon wordt eveneens bevestigd door een mortaliteitscurve opgesteld op basis van het
vergroeien van de epiphysen (fig. 5.146). Er dient hier wel vermeld te worden dat er ook een
aanzienlijk aantal fragmenten binnen de groep van een half tot één jaar kan worden geplaatst. Dit
heeft mogelijk te maken met de quasi afwezigheid van schedelfragmenten van lammeren op de site
die toe zouden laten een leeftijdsschatting op basis van de tanden te maken. Mogelijk werden in het
geval van de lammeren enkel reeds verwerkte delen van het karkas tot op de site aangevoerd.
Tenslotte werden er ook enkele fragmenten aangetroffen van zeer jonge dieren, die duidelijk reeds
snel na de geboorte om het leven zijn gekomen. Het gaat hier om een in de 16de eeuw gedateerd
fragment (spoor 1624), een fragment van rond 1600 AD (spoor 565) en drie fragmenten met een
middeleeuwse ouderdom (spoor 1469).
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Fig. 5.145: Leeftijdsverdeling op basis van de tanddoorbraak en tandslijtage bij schaap/geit.
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Fig. 5.146: Mortaliteitscurve op basis van de vergroeiing van de epiphysen bij schaap/geit.
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Fig. 5.147: Berekende schofthoogten per periode bij schaap/geit.
Er werden in totaal zeven hoornpitten aangetroffen, waarvan er vijf konden gedateerd worden in de
middeleeuwse periode. Hieruit blijkt dat minstens een deel van de resten van een schapenras
afkomstig moet zijn, waarbij minstens de rammen gehoornd waren. Spoor 1472 bevatte een
afgehakte hoornpit met een 11de tot 13de eeuwse datering. Ook spoor 1392 (1000 tot 1200 AD)
bevatte een schedel waaraan ooit een hoornpit moet zijn bevestigd geweest. Daarnaast werd de
aanwezigheid van een hoornloos ras vastgesteld in sporen 1462 (vulling van een beerput uit de 14de
tot 16de eeuw), 1078 (middeleeuws) en 1697 (16de eeuw). In spoor 1668 (15de tot 16de eeuw) bevond
zich een stuk schedel waarop twee kleine uitstulpingen aanwezig waren die als een gereduceerde
hoornpit konden worden gezien.
Voor een relatief grote hoeveelheid beenderen kon een schofthoogte bepaald worden. Hiervoor
werd gebruik gemaakt van de factoren van Teichert, zoals beschreven in Von den Driesch en
Boesneck 355. Er werd hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de geslachten. In 70 gevallen was de
bewaring voldoende om de grootste lengte (GL) te meten die toelaat de schofthoogte van het dier te
bepalen. De gereconstrueerde grootte varieerde tussen de 49 en 68 cm over alle perioden heen (fig.
5.147). Het is echter duidelijk dat de fragmenten uit de postmiddeleeuwse periode gemiddeld van
grotere individuen afkomstig zijn dan die uit de middeleeuwse sporen. Hierop zal later in dit
hoofdstuk worden ingegaan.
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Pathologieën werden slechts in beperkte mate op de schaapsbeenderen aangetroffen. Een enkele
metatarsus (spoor 1462) vertoonde sporen van een geheelde breuk op de diaphyse. Het gaat hier om
een fragment dat kon worden gedateerd tussen de 14 de en de 16 de eeuw.
Ook op de beenderresten van schaap/geit bevond zich een relatief grote hoeveelheid snij- en
haksporen en sporen van bewerking, hoewel niet in dezelfde mate als bij rund. In totaal werden 141
sporen aangetroffen die per periode werden geïllustreerd in figuren 5.148 tot en met 5.151. De
opdeling van het karkas lijkt in grote lijnen een vergelijkbaar patroon als dat van rund te volgen. Er
werd ook in de eerste plaats gebruik gemaakt van het hakmes, een fijner fileermes werd
waarschijnlijk niet gebruikt voor de initiële opdeling.
De vondst van een groot aantal in de lengte doorgehakte wervels wijst erop dat het karkas
waarschijnlijk net zoals bij rund in de lengte werd doorgehakt. Bij schaap/geit werd echter ook de
schedel in de lengte in twee gesplitst. Dit is echter een gekend fenomeen voor middeleeuwse en
postmiddeleeuwse sites 356 en heeft waarschijnlijk weinig te maken met de initiële opdeling van het
karkas en meer met de preparatie van de hersenen tot een gerecht 357.
Voor de verdere opdeling van het karkas zijn er voor schaap/geit echter minder aanwijzingen als voor
rund. Ook hier werden de ledematen zowel doorgehakt op de gewrichtspunten als in het midden van
de diaphysen. Mogelijk werd de voorpoot van de rest van het karkas gescheiden boven het gewricht
van de scapula (fig. 5.149 ‘b’ en fig. 5.150 ‘b’). De achterpoot werd waarschijnlijk verwijderd onder
de caput femoris of door het heupbeen door te hakken. Het is echter mogelijk dat de opdeling van
schaap/geit op een minder systematische wijze gebeurde dan bij rund. De in de lengte doorgehakte
metapodia wijzen mogelijk wel weer op het belang van het merg in deze elementen (fig. 5.148 ‘f’, fig.
5.149 ‘e’, fig. 5.150 ‘f’ en fig. 5.151 ‘a’ & ‘b’). In fig. 5.149 ‘a’ is ook een snijspoor te zien op de
binnenkant van de onderkaak. Mogelijk werd dit spoor aangebracht tijdens het verwijderen van de
tong.

Fig. 5.148: Hak- en snijsporen middeleeuws schaap/geit (●=snijsporen, ●=haksporen).
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Fig. 5.149: Hak- en snijsporen schaap/geit 1400 à 1600 (●=snijsporen, ●=haksporen).

Fig. 5.150: Hak- en snijsporen postmiddeleeuws schaap/geit (●=snijsporen, ●=haksporen).

Fig. 5.151: Hak- en snijsporen postmiddeleeuws/middeleeuws schaap/geit (●=snijsporen,
●=haksporen).
5.3.3.13 Varken
Varken (Sus scrofa f. domestica) was het derde meest voorkomende zoogdier op het Fochplein. In
totaal werden 650 fragmenten aan deze soort toegeschreven. De resten van het varken kunnen voor
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het overgrote deel ook als consumptieafval worden gezien. Spoor 1183 (1100 tot 1300 AD) bevatte
een onvolledig karkas van een jong dier van 12 tot 16 maanden.

Fig. 5.152: Skeletverdeling varken per periode.
Een analyse van de aanwezigheid van de skeletelementen (fig. 5.152) toont een situatie vergelijkbaar
met die van rund en schaap/geit. Delen van het lichaam die interessant zijn voor consumptie zijn het
best vertegenwoordigd. Opnieuw valt de grote hoeveelheid ribben op, maar ook fragmenten van de
schedel en de onderkaken zijn ruim vertegenwoordigd. Vooral voor de postmiddeleeuwse periode
werden opvallend veel restanten van deze laatste twee elementen geteld. Dit heeft mogelijk
opnieuw te maken met de intrinsieke aard van deze elementen. De ribben zijn ruim
vertegenwoordigd in het lichaam en kunnen net als de schedel sterk gefragmenteerd zijn. Daarnaast
blijkt er voor de middeleeuwen en voor de periode 1400 – 1600 AD ook een overgewicht te zijn van
tibia, radius, ulna en humerus. Pootuiteinden zijn opnieuw ondervertegenwoordigd met
uitzondering van de metapodia. Vermoedelijk was een aanzienlijk deel van de varkens elders
geslacht en in verwerkte vorm tot op de site gebracht.
Het aantal onderkaken dat een leeftijdsbepaling toeliet was beperkt (fig. 5.153). Enkel voor de
middeleeuwen zijn er iets meer fragmenten beschikbaar. Hieruit blijkt dat gedurende deze periode
de meeste dieren tussen de leeftijd van één en twee jaar geslacht werden. De meeste andere resten
behoorden toe aan dieren van minder dan een jaar oud. Dieren ouder dan twee jaar zijn minder goed
vertegenwoordigd. Aangezien varkens altijd in de eerste plaats voor hun vlees worden gehouden is
het logisch dat de dieren reeds op jonge leeftijd werden geslacht. Voor de periode 1400 tot 1600 AD
valt er eigenlijk niets te zeggen omdat er slechts twee mandibulae bewaard bleven. Voor de
postmiddeleeuwse periode gaat het mogelijk om eenzelfde patroon als voor de middeleeuwen, maar
ook hier zijn de schaarse acht fragmenten eigenlijk te weinig talrijk om definitieve conclusies toe te
laten.
De leeftijdsverdeling op basis van de vergroeiing van de epiphysen (fig. 5.154) bevestigt dit patroon.
Ook hier blijken de meeste fragmenten afkomstig te zijn van dieren binnen de categorie 1 tot 2 jaar.
Daarnaast bereikte een kleiner aantal dieren de leeftijd van 2 tot 3,5 jaar. Dit lijkt op te gaan voor
zowel de middeleeuwse als de postmiddeleeuwse periode. Voor de periode 1400-1600 AD zijn er net
zoals voor de onderkaken, slechts een zeer beperkt aantal fragmenten beschikbaar. Het schijnbare
overwicht van de groep van meer dan 3,5 jaar, is waarschijnlijk dan ook te wijten aan het kleine staal.
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Fig. 5.153: Leeftijdsverdeling op basis van de tanddoorbraak bij varken.

Fig. 5.154: Mortaliteitscurve op basis van de vergroeiing van de epiphysen bij varken.
In vergelijking met de andere grote gedomesticeerde zoogdieren werden snij- en haksporen slechts
in beperkte mate aangetroffen op de varkensresten (figuren 5.155 tot en met 5.158). Waarschijnlijk
heeft dit voor een deel te maken met het feit dat varken over het algemeen relatief weinig
voorkwam onder de geslachte dieren. Uit het beperkt aantal sporen komt dan ook een minder
duidelijk beeld naar voor dan bij de runder- of schapenresten. Wel zijn er een aantal vergelijkbare
slachtsporen te zien die ook bij de andere grote veedieren werden aangetroffen. Zo was het
doorhakken van het distale gewricht van de scapula waarschijnlijk ook bij het varken gangbaar (fig.
5.155 “c” en fig. 5.158 “a”). Daarnaast werd er ook een hakspoor gevonden op een pelvis waarvoor
geen precieze datering beschikbaar was (fig. 5.158 “c”). Wellicht werden de poten van het varken
dan ook van de romp verwijderd door de scapula en pelvis door te hakken.
Waar bij schaap/geit en rund regelmatig in de lengte gehakte wervels voorkwamen, werd dit
fenomeen bij varken niet vastgesteld. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat het karkas bij varken net
zoals bij de runderen en schapen via de wervelkolom in de lengte in twee werd gesplitst.
Wel werd een aantal haksporen aangetroffen in het midden van de diaphyse van enkele lange
beenderen (fig. 5.155 “d”, fig. 5.156 “c” en fig. 5.158 “b”). Daarnaast werden ook een aantal
snijsporen vastgesteld op zowel de diaphysen als op de gewrichtsuiteinden van een aantal botten
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(figuren 5.155, 5.157 en 5.158). Wellicht werd ook hier zoals bij de andere veedieren een fijner
fileergereedschap gebruikt om het vlees van het bot te verwijderen. Een transversaal doorgehakte
atlas (fig. 5.156 “a”) doet vermoeden dat op dit punt de kop van de romp werd verwijderd.
Snijsporen aan de binnenkant van de onderkaak van een middeleeuws varken (fig. 5.155 “a”) wijzen
er mogelijk op dat de tong van het dier werd verwijderd.
Zoals vermeld betrof het bij de varkensresten voornamelijk fragmenten van onvolgroeide dieren.
Hierdoor was het in geen enkel geval mogelijk de metingen te nemen die toelaten de schofthoogte te
berekenen. Los daarvan werd wel de algemene indruk gewekt dat de beenderen uit de
postmiddeleeuwse periode gemiddeld van grotere omvang waren dan de middeleeuwse. In enkele
gevallen werden ook enkele fragmenten aangetroffen die uitgesproken groter waren dan de
meerderheid van de varkensbeenderen. In het 18de-eeuwse spoor 1382 werd een zeer grote radius
gevonden en in spoor 1700, dat rond 1600 AD werd gedateerd, werden drie erg grote ulnae
aangetroffen. Het dient bovendien vermeld dat er in ditzelfde spoor eveneens fragmenten van
kleinere individuen werden gevonden. Aangezien het hier echter om botfragmenten gaat waarvan de
leeftijd niet bepaald kon worden, is het mogelijk dat de groottevariatie enkel door het
leeftijdsverschil dient verklaard te worden.

Fig. 5.155: Hak- en snijsporen middeleeuws varken (●=snijsporen, ●=haksporen).

Fig. 5.156: Hak- en snijsporen varken 1400-1600 AD (●=snijsporen, ●=haksporen).
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Fig. 5.157: Hak- en snijsporen postmiddeleeuws varken (●=snijsporen, ●=haksporen).

Fig. 5.158: Hak- en snijsporen middeleeuws/postmiddeleeuws varken (●=snijsporen, ●=haksporen).
5.3.3.14 Paard
Paardenresten (Equus ferus f. caballus) werden in twaalf verschillende sporen teruggevonden. In
tegenstelling tot de resten van runderen, schapen, geiten en varkens kunnen de resten van paard
waarschijnlijk niet als consumptieafval worden gezien. De fragmenten waren over het algemeen
weinig gefragmenteerd en vertoonden, op één uitzondering na (zie verder), geen snij- of hakporen.
De resten van deze dieren zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van gedeponeerde karkassen.
De meeste sporen met paardenresten bevatten sporadisch één of enkele fragmenten. Sporen 160
(middeleeuws), 813 (11de tot 12de eeuw AD), 1687 (12de eeuw AD), 1705 (rond 1600 AD), 563
(middeleeuws/postmiddeleeuws), 1611 (11de tot 13de eeuw AD), 1181 (11de tot 13de eeuw AD) en
1300 (1100-1500 AD) kunnen tot deze vondstenensembles worden gerekend. Met uitzondering van
een calcaneus uit spoor 1181 ging het steeds om volgroeide elementen.
Sporen 711, 1668, 227 en 1323 bevatten echter meer complete karkassen. Zowel in spoor 1323
(middeleeuws of postmiddeleeuws) als in spoor 1668 (middeleeuws) werd een relatief complete
schedel van een volwassen paard aangetroffen. Daarnaast werd het onvolledige karkas van een jong
veulen in het postmiddeleeuwse spoor 227 gevonden. Deze tien fragmenten behoorden toe aan een
dier van minder dan 15 tot 18 maanden.
De context met het grootste aantal paardenresten was echter het 13de eeuwse spoor 711. In deze
kuil werden 37 skeletelementen van twee paarden aangetroffen. Hoewel de resten
hoogstwaarschijnlijk allemaal tot deze twee individuen behoren, kon niet worden uitgemaakt welk
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fragment bij welk dier hoorde. Uit het onderzoek van de twee schedels blijkt wel dat het om een
groter en een kleiner individu gaat. Het grootteverschil tussen de twee is weliswaar klein. Het dient
vermelding dat de grootste van de twee schedels bovendien een snijspoor vertoonde op het
occipitale. Dit hoeft er echter niet op te wijzen dat het dier door mensen werd geconsumeerd. Het is
waarschijnlijker dat het hier om een snijspoor gaat dat is ontstaan bij het villen van het dier. Een
knaagspoor van een hond op het olecranon van een ulna wijst er mogelijk ook op dat de paarden na
het overlijden nog dienst deden als voedsel voor honden en dat ze niet altijd onmiddellijk in de grond
werden gestopt.
Een andere merkwaardige vaststelling die werd gedaan op paardenresten uit spoor 711 zijn twee
pathologisch vergroeide thoracale wervels met sporen van exostose en een niet-vergroeide thoracale
wervel met dezelfde vorm van botwoekering. Dit soort aandoeningen werd reeds vaker aangetroffen
in archeologische context. Bartosiewicz vermeldt een aantal protohistorische vondsten uit centraal
Europa 358 en een vergelijkbare vergroeide wervelkolom werd in Noord-Polen in een middeleeuwse
kasteelcontext gevonden359. Vaak wordt paardrijden als de meest waarschijnlijke oorzaak van deze
aandoening vooropgesteld 360. Het incorrect zadelen van een paard kan dan ook leiden tot een
chronische ontsteking met als gevolg de verstijving en vergroeiing van de wervels 361.
Bij het specimen uit Polen werd een verband gelegd tussen deze pathologie en de militaire functie
van het kasteel en het feit dat men specifiek robuuste oorlogspaarden gebruikte voor het dragen van
de soms zwaar bepantserde cavalerieruiters 362. Hoewel deze interpretatie voor Leuven wellicht wat
ver gaat, is het mogelijk dat de paarden van het Fochplein als rijdieren gebruikt zijn geweest. In
principe is het niet ondenkbaar dat deze afwijkingen enkel het gevolg zijn van de ouderdom van het
dier, maar onderzoek op vergroeiing van de thoracale wervels bij “exmoor pony’s” wijst uit dat zelfs
bij de oudere dieren vergroeiingen in dit deel van het lichaam relatief beperkt blijven 363. Zelfs een
dier van 27 jaar oud vertoonde enkel in geringe mate aanmaak van nieuw bot rond de wervels. Er
dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat de Exmoore pony’s wellicht een andere
levensloop hadden dan de (post)middeleeuwse paarden uit Leuven. Er waren weliswaar geen
aanwijzingen dat de twee Leuvense karkassen uit spoor 711 toebehoorden aan uitzonderlijk oude
dieren. Ondanks het feit dat het duidelijk om volwassen individuen ging (alle aanwezige lange
beenderen waren vergroeid), vertoonden de tanden geen bijzonder hoge mate van slijtage. Het is
daarom aannemelijk dat de aangetroffen afwijkingen aan meer toe te schrijven zijn dan enkel het
natuurlijke verouderingsproces.
Uit spoor 711 (13de eeuw) kwamen ook drie elementen waarop metingen mogelijk waren die een
berekening van de schofthoogte toelieten. Uit een radius en een metacarpus konden respectievelijk
schofthoogten van 144 cm en 146 cm berekend worden. Uit een femur kon een schofthoogte van
134 cm berekend worden. Wellicht zijn de radius en metacarpus afkomstig van het grotere individu
en de femur van het kleinere dier. Ook uit enkele andere sporen kwamen fragmenten waaruit de
schofthoogte berekend kon worden. Zo leverde een radius uit spoor 1181 (11de tot 13de eeuw) een
hoogte op van 142 cm. Een humerus uit spoor 1611 (11de tot 13de eeuw) was afkomstig van een dier
van 139 cm.
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5.3.3.15 Hond
Net zoals bij paard kunnen de resten van hond (Canis lupus f. familiaris) niet binnen de categorie van
de consumptieresten worden geplaatst. Waarschijnlijk zijn de aangetroffen fragmenten opnieuw
afkomstig van gedeponeerde karkassen. Ook bij de hondenresten werden er nauwelijks snij- of
haksporen aangetroffen, wat er op wijst dat ze geen belang hadden voor de menselijke
voedselvoorziening. In totaal werden in acht sporen resten van honden gevonden. In zes gevallen
ging het om slechts enkele fragmenten. De restanten uit sporen 1300 (1100 tot 1500 AD), 1700 (rond
1600 AD), 1093 (15de tot 16de eeuw), 1474 (12de tot 13de eeuw), 827 (12de tot 13de eeuw AD) en 598
(16de eeuw) bevatten allemaal hoogstens enkele losse elementen. In alle gevallen gaat het om
volgroeide stukken, met uitzondering van spoor 1093. In dit spoor werd een onvolgroeide tibia
aangetroffen die moet toebehoord hebben aan een dier van minder dan 1,5 jaar oud.
Een metacarpus of metatarsus uit spoor 1700 (rond 1600 AD) vertoonde bovendien een snijspoor op
de schacht. Vermoedelijk gaat het hier om een spoor dat is aangebracht tijdens het villen van het
dier. Verder werden er zoals gezegd geen door de mens aangebrachte sporen teruggevonden op het
hondenmateriaal van het Fochplein.
In spoor 813 (11de tot 12de eeuw AD) werd het gedeeltelijke karkas gedetermineerd van een reu
(mannelijke hond). Het geslacht van het dier kon in dit geval vastgesteld worden door de
aanwezigheid van een os penis. Op basis van de femur en de tibia kon een schofthoogte berekend
worden van rond de 39 cm. Merkwaardig is dat dit dier sporen van botwoekering vertoonde op een
groot deel van zijn beenderen. Deze pathologie werd vastgesteld op een scapula, de pelvis, een
femur en twee tibiae. De afwijkingen deden zich telkens voor rond de gewrichten. Vermoedelijk gaat
het hier om een oud individu.
Uit spoor 1212 (rond 1500 AD) kwamen de karkassen van meerdere honden. Er kon een minimum
aantal individuen (MNI) van drie dieren worden bepaald. Maar aangezien de resten niet meer in
anatomisch verband werden aangetroffen (of als zodanig herkend werden op het terrein), was het
niet evident om nog uit te maken welke elementen bij welk individu hoorden. De beenderen
behoorden in elk geval tot één volwassen individu en twee juvenielen. Het eerste juveniele dier was
niet ouder dan 4 tot 5 maanden. Voor de tweede jonge hond kon een leeftijd van rond 5 tot 7
maanden geschat worden. Uit de vergroeide femur van het oudere dier blijkt dat het minstens 1,5
jaar oud moet zijn geweest, maar te oordelen naar de tandslijtage was deze hond bij overlijden
waarschijnlijk ouder. Het gaat hier trouwens om een klein hondenras met een schofthoogte van rond
de 29 cm. Twaalf fragmenten konden aan het volwassen karkas toegewezen worden
5.3.3.16 Kat
In twintig sporen werden de restanten van katten (Felis silvestris f. catus) teruggevonden. Ook deze
dieren kunnen als de resten van gedeponeerde karkassen en niet al consumptieafval gezien worden.
Snijsporen of haksporen werden dan ook niet aangetroffen. Net zoals bij de honden en paarden
bestaat het kattenmateriaal in de meeste sporen slechts uit één of enkele fragmenten. In
tegenstelling tot de resten van paard en hond, ging het bij de katten in een groot aantal gevallen om
jonge dieren waarvan de beenderen nog niet waren vergroeid.
De kat werd al vanaf de vroegere perioden op het Fochplein vastgesteld. Spoor 1526 (1000 tot 1300
AD) bevatte een een femur van een dier van meer dan 8,5 maanden oud. In sporen 1675 en 1611 die
beide tussen de 11de en de 13de eeuw werden gedateerd, werden respectievelijk een juveniele tibia
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van minder dan 11,5 maanden en een radius van minder dan 8,5 maanden gevonden. In het
middeleeuwse spoor 1565 werd een volgroeide tibia aangetroffen. Twee juveniele humeri van onder
de 8,5 maanden, uit sporen 1672 en 702 konden respectievelijk binnen de categorieën rond 1200 AD
en tussen 1100 en 1400 AD worden ondergebracht. Het middeleeuwse spoor 1116 bevatte twee
femurs met eveneens een maximale leeftijd van niet meer dan 8,5 maanden.
Ook tussen de postmiddeleeuwse vondsten werden restanten van katten gedetermineerd. Spoor 598
(16de eeuw AD) bevatte een fibula en een rib waarvan de leeftijd niet bepaald kon worden. In spoor
1212 (rond 1500 AD) werden 12 resten van minimum drie individuen vastgesteld. Minstens één van
deze drie dieren moet tussen 8,5 en de 11,5 maanden oud zijn geweest. Alle andere fragmenten uit
dit spoor behoorden toe aan volgroeide dieren. Daarnaast werd voor spoor 1700 (rond 1600 AD), op
basis van zeven kattenrestanten een minimum van twee individuen geschat. Eén van de dieren kan
opnieuw niet ouder zijn geweest dan 8,5 maanden. Een zestal fragmenten uit spoor 1052 was
afkomstig van minstens één volwassen dier en kon gedateerd worden rond 1750. Voor een
volgroeide tibia uit spoor A was enkel een datering ‘postmiddeleeuws’ beschikbaar en van een fibula
uit spoor 1143, een proximaal vergroeide femur uit 1227 en een rib uit spoor 1636 kon niet meer
gezegd worden dan dat ze een middeleeuwse of postmiddeleeuwse ouderdom hadden. Spoor 1624
bevatte eveneens vijf adulte kattenresten met een 16de-eeuwse datering.
5.3.3.17 Konijn
In 14 sporen werden resten teruggevonden van konijnen (Oryctolagus cuniculus). Over de tafonomie
van deze resten valt wel iets meer te zeggen. Het konijn is namelijk een diersoort die pas in de late
middeleeuwen in onze streken geïntroduceerd werd. Deze soort zou via twee wegen vanuit het
mediterrane gebied in de Lage Landen zijn terecht gekomen 364. Ten eerste via een netwerk van
abdijen die de dieren domesticeerden en kweekten omwille van hun vlees en anderzijds via de
aristocratie die wilde konijnen in konijnentuinen, op konijnenheuvels en later in warandes begon te
houden als pelsdieren waarop gejaagd kon worden 365. Initieel waren de konijnen die door de adel
werden ingevoerd dus niet enkel om hun vlees gehouden, maar ook om hun vacht 366. Een tweede
reden waarom men voorzichtig dient te zijn met betrekking tot de tafonomische interpretatie van
het konijn, is het feit dat ze bekend staan als gravende dieren. Konijnen kunnen zich dan ook in
archeologische lagen ingraven 367. Er bestaat dus de mogelijkheid dat een deel van de fragmenten van
het Fochplein afkomstig is van late intrusieven.
Het plaatsen van de Leuvense konijnen binnen de categorie van de consumptieresten dient daarom
met een zeker voorbehoud te gebeuren, omdat op geen van de fragmenten snij- of haksporen
werden aangetroffen. Op zich is dit echter geen indicatie dat de dieren niet werden gegeten,
aangezien het vlees na opwarming gemakkelijk loskomt van het bot 368. Wel gaat het in een groot
aantal sporen om delen van de poten van het konijn. In 9 van de 14 contexten ging het om een femur
of tibia (twee elementen van de achterpoot). Ribben en wervels werden in geen enkele context
aangetroffen en pootuiteinden waren ook erg zeldzaam. Het is dan ook mogelijk dat een deel van het
materiaal op de site terecht kwam onder de vorm van konijnenpoten. Waarschijnlijk kunnen de
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meeste fragmenten dan ook onder de consumptieresten gerekend worden. Hieruit dient weliswaar
niet geconcludeerd te worden dat de pels niet ook gebruikt werd.
In spoor 1212 (rond 1500 AD) werden 38 volgroeide fragmenten aangetroffen die afkomstig waren
van minimaal vier individuen. De aanwezigheid van een schedel en een metacarpus/metatarsus
kunnen er op wijzen dat één (of meerdere) van de dieren uit dit spoor als karkas werd gedeponeerd,
en dit misschien zonder eerst geconsumeerd te zijn geweest. Het is wellicht aannemelijker dat het
dier in tegenstelling tot de andere losse fragmenten uit deze context gewoon als relatief compleet
karkas op de tafel terecht kwam.
Alle dateerbare konijnenresten uit Leuven kunnen binnen de postmiddeleeuwse periode worden
geplaatst. Een proximaal fragment van een juveniele tibia was echter afkomstig uit spoor 1590 (een
afvalkuil op het achtererf) dat tussen 1000 en 1300 AD gedateerd werd. Er kunnen echter wel een
aantal vraagtekens bij deze vondst worden geplaatst.
Ten eerste kon niet met zekerheid bepaald worden of het om haas of konijn ging.
Bovendien is de oudste (weliswaar onbetrouwbare) archeologische vondst van een konijn in België,
een bot uit een laat 12de-eeuws of vroeg 13de-eeuws spoor uit de Ter Duinen abdij te Koksijde 369.
Indien er dus van uitgegaan wordt dat het fragment uit Leuven effectief als konijn kan worden
gedetermineerd, zou het wel om een bijzonder vroeg exemplaar gaan. Het is ook niet uit te sluiten of
het fragment uit spoor 1590 niet van een laat intrusief afkomstig is, hiervoor zijn echter geen
aanwijzingen.
Resten van postmiddeleeuwse konijnen werden aangetroffen in de volgende sporen: een volwassen
femur uit spoor 1700 (rond 1600 AD), een tweede adulte femur uit spoor 1690 (rond 1600 AD), een
volgroeide radius, ulna en metacarpus uit spoor 1678 (rond 1600 AD), een pelvis uit spoor 1697 (16de
eeuw), een volgroeide en een juveniele ulna uit spoor 163 (16de eeuw), een volgroeide humerus uit
spoor 965 (16de eeuw) en een femur uit spoor 1052 (rond 1750 AD). Voor de fragmenten uit sporen
1630 en 1068 was geen nauwkeurige datering beschikbaar.
5.3.3.18 Wilde zoogdieren
Een eerste wilde zoogdiersoort waarvan minstens vier fragmenten werden gevonden is de haas
(Lepus europaeus). Alle elementen die voor deze soort gedetermineerd konden worden, waren
volgroeid. Haas werd vastgesteld in één postmiddeleeuws spoor. Zo werden een humerus en een
ulna in het 16de-eeuws spoor 163 gedetermineerd. Voor een radius (losse vondst) en een tibia uit
spoor 1143 was geen precieze datering beschikbaar.
Zoals reeds vermeld is het voor de tibia uit spoor 1590 niet met zekerheid uit te maken of het om
haas of konijn gaat. Indien het echter een fragment van een haas betreft (in tegenstelling tot konijn),
kan er wel vanuit worden gegaan dat het geen laat intrusief betreft, aangezien de haas geen
onderaardse gangen graaft zoals het konijn 370. Alle resten van haas kunnen naar alle
waarschijnlijkheid dan ook tot het consumptieafval gerekend worden.
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Ervynck 2003: 111-115.
Chinery 1992: 172.
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Een tweede wilde zoogdiersoort waarvan vier fragmenten werden gedetermineerd was het edelhert
(Cervus elaphus). Alle resten van hert zijn afkomstig uit de postmiddeleeuwse sporen. Net zoals bij de
haas, kunnen alle hertenfragmenten waarschijnlijk als consumptieafval worden gezien. Een tibia uit
spoor 1700 kon rond 1600 AD worden gedateerd en vertoonde snijsporen op het proximale
gewrichtsvlak. Mogelijk gaat het hier om vilsporen. De drie andere fragmenten konden allemaal
tussen de 14de en de 16 de eeuw worden gedateerd. Zo werd in spoor 1623 een tibia gevonden. In
spoor 1306 kon een metatarsus worden gedetermineerd met een lengte (GL) van 266 mm. Hieruit
kon een schofthoogte berekend worden van 108 cm. Een tweede metatarsus of metacarpus uit
spoor 1697 vertoonde dan weer een pathologische verdikking in het midden van de diaphyse.
Vermoedelijk gaat het hier om een geheelde breuk.
Een enkel geweifragment waarbij de rozenkrans nog bewaard is gebleven, was afkomstig van een ree
(Capreolus capreolus) uit spoor 1600. Dit fragment waarvoor geen precieze datering beschikbaar
was, moet reeds op een natuurlijke manier zijn afgevallen vooraleer het werd verzameld. Het gaat
dus niet om een gewei van een bejaagd dier.
Een laatste wilde diersoort die werd gevonden op het Fochplein is de zwarte rat (Rattus rattus). Het
ging hier om twee femurs uit spoor 1678 (rond 1600 AD). In tegenstelling tot die van de andere wilde
zoogdieren, kunnen de rattenfragmenten niet als consumptieresten worden gezien. Het is
waarschijnlijker dat het gewoon dieren waren die in de buurt van de site leefden en op het afval
afkwamen. Dat is ook duidelijk uit de vele knaagsporen die werden aangetroffen op het botmateriaal
in een groot aantal sporen.
5.3.3.19 Mens
In twee sporen met een hoge graad van vermenging wat betreft het aardewerk, werden ook enkele
menselijke resten gedetermineerd. Een proximale radius werd in spoor 606 gevonden en een
thoracale wervel in spoor 563. Voor beide sporen was geen precieze datering beschikbaar. Of het
hier om herwerkt materiaal ging dat afkomstig was uit het nabijgelegen kerkhof was onduidelijk,
aangezien er geen direct verband was tussen de sporen waarin het menselijk bot werd aangetroffen
en de begraafplaats.
5.3.3.20 Bewerkt bot
In vijftien contexten werden sporen van beenderbewerking teruggevonden. In de meeste gevallen
ging het niet om afgewerkte eindproducten, maar om één of enkele botfragmenten waarop
zaagsporen werden vastgesteld. In sporen 1308 (13de tot 14de eeuw AD), 67
(middeleeuws/postmiddeleeuws), 1212 (rond 1500 AD), 813 (11de tot 12de eeuw AD), 767 (rond 1600
AD),
1700
(rond
1600
AD),
595
(middeleeuws/postmiddeleeuws)
en
1706
(middeleeuws/postmiddeleeuws) werden dit soort bewerkte fragmenten teruggevonden. Een
astragallus van een rund uit spoor 1696 (middeleeuws/postmiddeleeuws), een losse vondst van een
tibia van een schaap of geit (middeleeuws/postmiddeleeuws) en de distale epiphyse van een
metacarpus van een schaap uit spoor 598 (16de eeuw) vertoonden een kleine perforatie.
In sporen 1483 (middeleeuws/postmiddeleeuws) en 1367 (1000 tot 1200 AD) werden twee
metapodia van schaap of geit gevonden, waarbij het proximale en het distale gewricht waren
afgezaagd, waardoor er enkel een soort buisje overbleef, gevormd door de diaphyse. Spoor 598 (16de
eeuw) bevatte eveneens een metatarsus van een schaap of een geit waarvan het proximale gewricht
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was afgezaagd. Waarschijnlijk onderging dit laatste stuk dan ook eenzelfde behandeling als de twee
andere metapodia.
In het geval van de hierboven vermeldde fragmenten kon weliswaar weinig gezegd worden met
betrekking tot de functie of het gebruikt van de voorwerpen die uit het botmateriaal werden
vervaardigd. Enkele vondsten geven echter iets meer indicaties. Een vlak, rechthoekig stuk rib uit
spoor 141 (14de eeuw AD) was op twee plaatsen doorboord en kan mogelijk als een deel van een
handvat dienst hebben gedaan. Spoor 1462 (14de tot 16de eeuw) bevatte een rond plat schijfje in
been, dat mogelijk tot een knoopje diende verder afgewerkt te worden. In spoor 1706
(middeleeuws/postmiddeleeuws), werd naast een vergelijkbaar schijfje, ook een fragment van een
klein kammetje gevonden.

Fig. 5.159: Wolkam uit spoor 1700.
Spoor 1700 (rond 1600 AD) bevatte naast de reeds vermeldde fragmenten met zaagsporen, ook een
ruw afgewerkte kam (fig. 5.159) die werd die werd gemaakt door een metatarsus van een rund in de
lengte in twee te zagen. Het distale gewricht is afwezig en in het distale deel van de diaphyse werden
een reeks paralelle verticale inkepingen gezaagd, die de tanden van de kam vormden. Het gaat hier
om een zogenaamde wolkam. Dit soort kammen werd echter niet alleen voor wol gebruikt, maar kon
ook als haarkam gediend hebben. Aldus blijkt uit de vondst van menselijke vlooienresten die reeds
op dit soort artefacten werd aangetroffen 371.

371

Bouma 1981: 37.
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Ook werd in spoor 1584 nog een kammetje (fig. 5.160) aangetroffen dat waarschijnlijk als luizenkam
geïnterpreteerd dient te worden. Het kon hier niet vastgesteld worden uit welk element het
voorwerp vervaardigd was.

Fig. 5.160: Luizenkam uit spoor 1584.

Fig. 5.161: Tandenborstels uit spoor 91.
De onderzochte sporen van na 1850 AD bevatte over het algemeen nagenoeg geen dierlijke resten.
De enige uitzondering hierop is de vondst van een aantal verbrande tandenborstels die werden
aangetroffen in spoor 91 (fig. 5.161). Deze vondsten die tussen het einde van de 19de en het begin
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van de 20ste eeuw konden worden gedateerd, werden niet opgenomen in de soortenlijsten. De
tandenborstels werden gevonden tussen de verbrande resten van een winkel in toiletartikelen uit de
omgeving, die mogelijk tijdens de eerste wereldoorlog afbrandde. Zij werden vervaardigd uit bot en
in de perforaties waren in een aantal gevallen nog resten van haren aanwezig. In drie van de
tandenborstels stond bovendien het opschrift “Parfumier Louvain” gegraveerd of gestempeld (fig.
5.162).

Fig. 5.162: Opschrift “Parfumeur Louvain” op een tandenborstel uit spoor 91.
5.3.4 Resultaten materiaal uit de zeefstalen
5.3.4.1 Inleiding en tafonomie
Uit de studie van de met de hand ingezamelde dierlijke resten kon voornamelijk inzicht worden
verworven in het belang van de grotere vertebraten voor de bewoners van het Fochplein. Omdat
kleinere resten van bijvoorbeeld vis, knaagdieren of vogels vaak gemist worden wanneer enkel met
de hand wordt ingezameld372, werd ook een deel van de dierlijke resten uit de zeefstalen onderzocht
(tabel 5.61).
Er werd uitgegaan van het feit dat de fragmenten van grotere zoogdieren en vogels die in het veld
handmatig werden ingezameld een min of meer representatief beeld gaven met betrekking tot het
belang van- en de onderlinge verhouding tussen de verschillende diersoorten. De resten die in de
zeefstalen werden aangetroffen bestonden naast een aantal fragmenten van grotere zoogdieren,
waarvan een groot deel niet determineerbaar was, vooral uit de resten van knaagdieren, vogels en
vissen. Een klasse die nog niet vertegenwoordigd was binnen het met de hand ingezamelde
materiaal, was die van de amfibieën. In het gezeefde materiaal bevonden zich enkele fragmenten
van kikkers of padden. Aangezien vooral de visresten in het met de hand ingezamelde materiaal
ondervertegenwoordigd bleven, lag de nadruk bij de uitwerking van de zeefstalen dan ook op deze
groep.
Een groot deel van deze fragmenten kon echter niet gedetermineerd worden, aangezien het in veel
gevallen om weinig diagnostische elementen zoals ribben of vinstralen ging, 373 of dat de elementen
simpelweg te gefragmenteerd waren om een precieze identificatie toe te laten.
Van de 1975 onderzochte dierlijke resten uit de zeefstalen konden er 1501 (76%) enkel tot op het
niveau van de klasse worden gedetermineerd. Het grootste deel hiervan (785 fragmenten) bestond
uit zeer kleine fragmenten van zoogdierenbeenderen waarvan vermoed wordt dat een groot deel
hiervan ook van varken, schaap/geit of rund afkomstig was.

372
373

Lauwerier 1988: 18-26.
Radu 2005: 12.
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Diptera sp.

3

Ongedetermineerde mollusken
(Mollusca indet.)

1

1462

1700

1052

4
mm

2
mm

1

3

1

Mossel (Mytilus edulis)

1

1

19

1

4

1

1

24

5

Oester (Ostrea edulis)

5

Kokkel (Cerastoderma edule)

1

Steur (Acipenser sp.)

1

Haring (Clupea harengus)

5

Elft/fint (Alosa alosa/Alosa fallax)

4

11

1

4

8

16

1

3

1

3

Karper (Cyprinus carpiof. domestica)
Cyprinidae cf. kolblei (Blicca
bjoerkna)

1

1
1

Karperachtigen (Cyprinidae indet.)

1

2

Stekelrog (Raja clavata)

1

Paling (Anguilla anguilla)

2

Baars (Perca fluviatilis)

3

5

Kabeljauw (Gadus morhua)

1

1

1

8

1

Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

2

Kabeljauwachtigen (Gadidae indet.)

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

2

8

2

127

20

1

1

3

1

3

25

5

7

1

5
21

9

18

8

1

ongedetermineerde kikkers/padden
(Anura indet.)

62

1

1

2

8

1

2

67

12

56

49

1

2

Gans (Anser anser f. domestica)

x

3

1

x
1

xx

x

15

1

Zwarte rat (Rattus rattus)

1

1

2

3

x

x

1

3
1

2

1

2

1

95

x

x

4

16

x
2

3

5

3

5

31

17

22

2

2

3

6

4

1

1

2

2

4

1
1

Ongedetermineerde knaagdieren
(Rodentia indet.)

1

3

4

1

1

6

6

4

1

27

8

2
4

16

Haas (Lepus europaeus)
Konijn/haas
(Oryctolagus cuniculus/ Lepus
europaeus)

1
2

Kat (Felis silvestris f. catus)

2

Varken (Sus scrofa f. domestica)
Schaap/geit (Ovis ammon f.
aries/Capra aegagrus f. hircus)

6

1

14

1

Rund (Bos primigenius f. taurus)

6

Wervel medium zoogdier

4

Wervel groot zoogdier

1

2
1

2

2
1
3

1

1

2

21

1

3

3

30

1

1

3

Rib klein zoogdier

2
1

1

1

2

2

Rib medium zoogdier
Rib groot zoogdier
Ongedetermineerde zoogdieren
6
(Mammalia indet.)
●= knaagsporen (muis/rat?) op kersenpitten

2

4

Duif (Columba sp.)
Ongedetermineerde zangvogels
(passeriformes indet.)

2

1

x

Kip (Gallus gallus f. domestica)

7

2

1

Eischaal

Huismuis (Mus musculus)

1

1

Kikker (Rana sp.)

Ongedetermineerde vogels (Aves
indet.)

1

1

Bot (Platichthys flesus)
Platvissen (Pleuronectiformes indet.)
Ongedetermineerde vissen (Pisces
indet.)

4
mm

1212

2
mm

rond
1600 AD

Beerput
499-17661767-1768
Rond 1750
AD

817

4
mm

2
mm

655

4
mm

2
mm

1317

4
mm

2
mm

1181

4
mm

2
mm

1182

4
mm

2
mm

1165

4
mm

1183
2
mm

Maaswijdte:

4
mm

1171
2
mm

Spoor nummer:

Kuil
1764

4
mm

14de eeuw

Beerput
14581460-1463
1400 tot
1600 AD

2
mm

1000 tot
1300 AD

Datering:

Beerput
1204-12061208-1210
Rond 1500
AD

4
mm

1100 tot 1300 AD

Beerput
656

2
mm

Kuil 1318

4
mm

Kuil 1748-1749-1750-1751

2
mm

Aard context:

9

5

2

3

3
17

132

134

1
23

51

17

17

87

31

12

12

21

8

1
2

22

22

2
18

45

2

Tabel 5.61: Soortenlijst voor de dierenresten uit de zeefstalen van het Fochplein.
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Net zoals bij het met de hand ingezamelde materiaal bestaat het grootste deel van de dierlijke resten
ook hier wellicht uit consumptieafval. Dit geldt hoogstwaarschijnlijk toch voor alle gedetermineerde
vissen, vogels en mollusken. Hier en daar werden ook door de mens toegebrachte sporen
aangetroffen op enkele visresten, zoals een doorgehakte wervel of cleithrum, maar ook enkele
platgedrukte haringwervels waarop waarschijnlijk gekauwd werd. Enkele niet op soort gebrachte
slakken, vliegenpoppen en amphibieënresten moeten wellicht als penecontemporaine intrusieven 374
worden gezien. Hetzelfde kan gezegd worden over de verschillende knaagdierresten. Ook de zwarte
rat is vrijwel zeker penecontemporain. In tegenstelling tot de bruine rat, graaft deze soort geen
gangen en zal ze niet worden aangetroffen in oudere archeologische lagen 375. De 29 kattenresten zijn
waarschijnlijk afkomstig van karkassen die gedeponeerd werden zonder eerst voor consumptie in
aanmerking te komen.
5.3.4.2 Diptera
Net zoals in het met de hand ingezamelde materiaal werden ook in de zeefstalen de resten van
vliegenpoppen (Puppae) van een niet nader gedetermineerde vliegensoort (Diptera sp.) gevonden.
Het gaat hier om vier vondsten uit spoor 655 (14de eeuw) en drie uit spoor 1212 (rond 1500 AD).
Beide sporen waren afkomstig uit een beerputcontext. Wellicht kwamen deze dieren op het
organisch afval op de site af.
5.3.4.3 Mollusken
In de zeefstalen konden slechts drie soorten mollusken gedetermineerd worden. Vooral mossel
(Mytilus edulis) was goed vertegenwoordigd. Resten van deze soort werden aangetroffen in sporen
1212 (rond 1500 AD), 1462 (1400 tot 1600 AD), 1052 (rond 1750 AD) en sporen 655 (14de eeuw) en
817 (14de eeuw).
Van oester (Ostrea edulis) werden vijf fragmenten in de jongste onderzochte context geteld, meer
bepaald in spoor 1052 (rond 1750 AD). Een enkel kokkelfragment (Cerastoderma edule) werd in
spoor 1181 (1100 tot 1300 AD) aangetroffen. Vier gefragmenteerde molluskenresten konden niet tot
op soort worden gebracht.
5.3.4.4 Vissen
Wat de visresten betreft werden voor een groot deel dezelfde soorten in de zeefstalen
teruggevonden als diegenen die reeds werden vastgesteld in het met de hand ingezamelde
materiaal. Ondanks het feit dat enkel de 2mm en 4mm fractie werden onderzocht, is het
soortenspectrum binnen de zeefstalen toch iets breder. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat
ook een aantal kleinere soorten niet gemist werd.
Een eerste soort die ook reeds werd aangetroffen in het met de hand ingezamelde materiaal is de
paling (Anguilla anguilla). In totaal werden 21 fragmenten aangetroffen overheen alle (in de
zeefstalen) onderzochte periodes. Op twee vondsten na, twee kieuwdeksels uit spoor 1212 (rond
374
375

Zie voor verdere toelichting ‘bespreking tafonomie’ bij het handingezamelde materiaal.
Pers. Comm. Anton Ervynck, Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE).
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1500 AD), gaat het steeds om wervels. Een ondervertegenwoordiging van elementen uit de kop en
schoudergordel is echter niet uitzonderlijk bij paling en heeft mogelijk te maken met een
differentiële bewaring tussen de verschillende elementen of met het onthoofden van het dier 376.
Zes fragmenten konden binnen de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) worden geplaatst. Een
deel hiervan kon eveneens op soort worden gebracht. Karper (Cyprinus carpio f. domestica) was
zeker aanwezig in sporen 817 (14de eeuw AD) en 1052 (rond 1750 AD) en een pharyngeale en een
maxillare uit de respectievelijke sporen 1212 (rond 1500 AD) en 1052 (rond 1750 AD) werden onder
voorbehoud als kolblei (Blicca bjoerkna) gedetermineerd. Hiervoor werden de criteria gebruikt zoals
vermeld in het werk van Libois en collega’s 377. De twee fragmenten die niet tot op soort werden
gebracht, kwamen allebei uit spoor 1183, dat tussen 1100 en 1300 AD werd gedateerd.
Ook de steur (Acipenser sp.) die reeds was vertegenwoordigd onder het met de hand ingezamelde
materiaal werd opnieuw aangetroffen binnen de zeefstalen. Aangezien het hier om een erg klein
fragment van een scutum ging, waren er te weinig diagnostische kenmerken bewaard om het
element tot op soort te kunnen determineren. Het dient evenwel vermeld te worden dat de context
(1317) waaruit de beenplaat afkomstig was (een afvalkuil), een datering opleverde tussen 1000 en
1300 AD.
Een laatste zoetwatersoort die werd vastgesteld binnen het soortenspectrum was de baars (Perca
fluviatilis). De aangetroffen drie fragmenten waren allen afkomstig uit spoor 1183, met een datering
van 1100 tot 1300 AD.
Bij de mariene vis was de best vertegenwoordigde soort de haring (Clupea harengus). In totaal
werden 52 fragmenten aangetroffen in zes sporen: spoor 1212 (rond 1500 AD), spoor 1462 (1400 tot
1600 AD), spoor 1317 (1000 tot 1300 AD), sporen 1181 en 1183 (beide uit kuil 9-10-11 en gedateerd
rond 1200 AD) en spoor 655 (1400 tot 1600 AD). Aangezien er slechts een zeer beperkte hoeveelheid
organisch materiaal werd aangetroffen in spoor 1700 (rond 1600 AD) is het niet verrassend dat hierin
ook geen haringresten werden aangetroffen. De afwezigheid van haring in spoor 1052 (rond 1750
AD) valt moeilijker te verklaren. Mogelijk speelt ook hier het kleine vondstenaantal een rol of
misschien zaten er nog een aantal haringresten in de niet onderzochte 1 mm fractie.
Bij de gevonden haringfragmenten gaat het in alle gevallen om wervels. Elementen van de kop of
schoudergordel werden niet aangetroffen. Mogelijk speelt ook hier het uitsluiten van de 1 mm
fractie een rol. Twee wervels uit spoor 655 (14de eeuw) werden platgedrukt, waarschijnlijk als gevolg
van het kauwen op deze elementen. Sporen van aantasting door vertering werden niet vastgesteld.
Een tweede mariene soort die werd aangetroffen was elft (Alosa alosa) of fint (Alosa fallax). Om
welke van de twee soorten het ging kon niet met zekerheid uitgemaakt worden. Beide behoren tot
de familie van de haringen (Clupeidae) en zijn soorten die in zee leven maar tijdens het paaiseizoen
rivieren optrekken 378. Uit spoor 1212 (rond 1500 AD) kwamen drie wervels. Een vierde wervel kwam
uit spoor 1182 en een dentale uit spoor 1183 (beide sporen kwamen uit kuil 9-10-11 en werden
gedateerd rond 1200 AD). Dit laatste element lijkt qua morfologie beter aan te sluiten bij fint (Alosa
fallax). Qua lengte zou het hier dan gaan om een individu van 25 tot 30 cm SL.
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De enige kraakbeenvis die voorkwam in het assemblage was de stekelrog (Raja clavata). Het is
vandaag de meest voorkomende rog in Europa en wordt ook in de Noordzee aangetroffen379. Dit
individu werd vertegenwoordigd door een enkele stekel met sterk verbeende basis uit spoor 1052
(rond 1750 AD).
Een belangrijke familie die ook reeds in het met de hand ingezamelde materiaal was vastgesteld is
die van de kabeljauwachtigen (Gadidae). Resten van kabeljauwachtigen kwamen voor vanaf de
vroegste tot de laatste periode waarvoor er zeefstalen werden onderzocht. Van de 22 vondsten
konden er tien verder tot op soort worden gebracht. Zowel kabeljauw (Gadus morhua) als schelvis
(Melanogrammus aeglefinus) waren vertegenwoordigd. Vijf fragmenten konden als kabeljauw
worden gedetermineerd. Een palatinum kwam uit spoor 1462 (1400 tot 1600 AD), een operculare,
een hyomandibulare en een quadratum uit spoor 1462 (1400 tot 1600 AD) en een dentarium uit
spoor 1317 (1000 tot 1300 AD). Dit laatste element was afkomstig van een dier met een lengte van
ongeveer 33 cm SL. Schelvis was in vier sporen aanwezig. Een articulare was afkomstig uit spoor 1462
(1400 tot 1600 AD), een praemaxillare uit spoor 1183 (1100 tot 1300 AD), een cleithrum uit spoor
1181 (1100 tot 1300 AD) en een tweede cleithrum uit spoor 1317 (1000 tot 1300 AD). Op dit laatste
fragment was bovendien een hakspoor aanwezig.
Een laatste familie die relatief goed vertegenwoordigd was onder de visresten van het Fochplein zijn
de platvissen (Pleuronectidae). Zoals reeds hierboven vermeld zijn de meest algemene soorten uit de
Noordzee (bot, schol en schar) osteomorfologisch zeer gelijkaardig 380, hierdoor kon maar één van de
fragmenten tot op soort worden gedetermineerd. Een praemaxillare uit spoor 1212 (rond 1500 AD)
kon gedetermineerd worden als bot (Platichthys flesus). In dit geval ging het bovendien om een
zogenaamde reversed flounder 381 waarbij de ogen en de gekleurde zijde aan de linkerkant van het
dier zitten in plaats van aan de rechterkant. Het aantal reversed flounders per populatie zou
geografisch sterk variëren en het fenomeen kan zich soms wel bij een derde van de individuen
voordoen 382. De niet op soort gebrachte platvissen zijn vertegenwoordigd in alle perioden waaruit
zeefstalen werden onderzocht: sporen 1171, 1183, 1181 en 1182 die tussen 1100 en 1300 AD
werden gedateerd, spoor 1212 rond 1500 AD, spoor 1462 met een datering tussen 1400 en 1600 AD
en spoor 1052, gedateerd rond 1750 AD. Bovendien was een wervel uit spoor 1212 in de lengte
doorgehakt.
5.3.4.5 Amfibieën
Zes fragmenten uit de zeefstalen waren afkomstig van kikkers of padden (Anura). In geen enkel geval
kon een skeletfragment tot op het soortniveau gedetermineerd worden. Voor drie fragmenten uit
spoor 655 (14de eeuw) en één uit spoor 1317 (1000 tot 1300 AD) kon wel uitgemaakt worden dat het
om kikkers ging (Rana sp.).
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5.3.4.6 Vogels
Onder de dierlijke resten werden 175 fragmenten gevonden die van vogels afkomstig waren. In
totaal konden er echter slechts 69 verder gedetermineerd worden. Hiervan waren er 27 afkomstig
van zeer kleine vogeltjes die enkel ruim binnen de orde van de zangvogels (Passeriformes) konden
worden geplaatst. Zangvogels werden gevonden in de sporen 1183 (1100 tot 1300 AD), 1317 (1000
tot 1300 AD), 655 (14de eeuw), 817 (14de eeuw), 1212 (rond 1500 AD), 1462 (1400 tot 1600 AD) en
1052 (rond 1750 AD).
Gans (Anser anser f. domestica) werd slechts in beperkte mate in de zeefstalen aangetroffen. Een
eerste fragment werd aangetroffen in spoor 1183 (1100 tot 1300 AD) en vier fragmenten kwamen uit
spoor 655 (14de eeuw). Ook de resten van kippen (Gallus gallus f. domestica) waren in een aantal
sporen aanwezig. Een totaal van 31 fragmenten werd aangetroffen in sporen 1171, 1181, 1183 (1100
tot 1300 AD), sporen 655 en 817 (1100 tot 1400 AD), spoor 1212 (rond 1500 AD), spoor 1462 (tussen
1400 en 1600 AD) en in spoor 1052 (rond 1750 AD).
Van duif (Columba sp.) konden zes fragmenten worden gedetermineerd. Een tarsometatarsus, een
juveniele ulna en een femur werden in spoor 655 teruggevonden en een humerus, een
tarsometatarsus en een wervel in spoor 817. Het gaat hier dus om twee sporen uit dezelfde beerput
die in de 14de eeuw werd gedateerd. Op de femur, de humerus en de twee tarsometatarsi werden
metingen genomen die werden vergeleken met biometrische data voor de houtduif (Columba
palumbus), de holenduif (Columba oenas), de wilde rotsduif (Columba livia) en de huisduif (Columba
livia f. domestica) (tabel 5.62). Hieruit blijkt dat de onderzochte elementen in alle gevallen te groot
zijn om binnen de variabiliteit van holenduif of wilde rotsduif te vallen.
Humerus

Houtduif

Holenduif

Wilde rotsduif

Huisduif

Sp 817

GL

49,8 tot 56,9

42,9 tot 48,4

40,7 tot 46,4

42,7 tot 59,9

51,5

DP

19,8 tot 22,2

16,5 tot 18,5

15,5 tot 18,4

17,0 tot 26,8

20,4

BP

13,3 tot 16,0

10,7 tot 13,0

10,4 tot 12,2

11,0 tot 17,2

14,4

KC

5,8 tot 6,8

4,8 tot 5,5

5,0 tot 5,2

4,7 tot 7,3

5,9

BD

11,8 tot 13,6

10,0 tot 11,2

9,8 tot 10,5

10,0 tot 15,3

12

Tarsometatarsus

Houtduif

Holenduif

Wilde rotsduif

Huisduif

Sp 817

Sp 655

GL

30,4 tot 32,8

27,8 tot 30,5

27,2 tot 31,0

27,7 tot 44,7

34,5

33,1

BP

7,4 tot 8,8

6,6 tot 8,4

6,8 tot 7,6

6,6 tot 10,7

8,4

KC

3,2 tot 3,8

2,6 tot 3,3

2,8 tot 3,0

2,8 tot 4,6

3,4

BD

7,7 tot 9,0

6,6 tot 7,6

6,9 tot 8,2

7,3 tot 11,3

9

Femur

Houtduif

Holenduif

Wilde rotsduif

Huisduif

Sp 655

BP

8,2 tot 9,6

6,5 tot 8,1

7,5 tot 7,8

7,3 tot 11,7

9

3,3

Tabel 5.62: Vergelijking metingen duiven Fochplein met data voor recente houtduif, holenduif, wilde
rotsduif en huisduif 383.
Zowel humerus als femur moeten dus wellicht als houtduif of huisduif worden determineerd. Welke
van de twee kon niet uitgemaakt worden. Bij de twee tarsometatarsi ligt de grootste lengte (GL)
bovendien ook boven het maximum dat gekend is voor recente houtduiven. Als er van wordt

383
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uitgegaan dat de metingen van Fick 384 representatief zijn voor (post)middeleeuwse duiven uit WestEuropa, dan gaat het in het geval van de Leuvense duiven om fragmenten van de gedomesticeerde
huisduif.
In een aantal sporen waren bovendien kleine stukjes eischaal aanwezig. Er werd voor gekozen deze
fragmenten niet te tellen, maar zij werden aangetroffen in de sporen 1181 en 1182 (beiden rond
1200 AD), sporen 655 en 817 (14de eeuw) en spoor 1462 (tussen 1400 en 1600 AD), spoor 1700 (rond
1600 AD) en spoor 1052 (rond 1750 AD). Vooral spoor 655 (deel van de vulling van een beerkuil)
bevatte een grote hoeveelheid eischaalfragmenten. Hoewel het niet mogelijk was de vogelsoort te
bepalen waarvan de eieren afkomstig waren, dient het vermeld te worden dat de dikte van de
onderzochte stukjes eischaal vergelijkbaar was met die van kippeneieren.
5.3.4.7 Zoogdieren
Een groot deel van de determineerbare zoogdierresten bestond uit knaagdieren (Rodentia). In totaal
konden 76 fragmenten binnen deze orde worden geplaatst. Hierbinnen kon onderscheid gemaakt
worden tussen twee soorten: de huismuis (Mus musculus) en de zwarte rat (Rattus rattus). Het is dan
ook goed denkbaar dat de meerderheid van de niet tot op soort gebrachte knaagdierresten eveneens
tot deze twee soorten behoort. Van de huismuis, een soort die reeds vanaf de Bronstijd in NoordEuropa voorkwam 385, werden resten gevonden in sporen 1171 (1100 tot 1300 AD), 655 en 817 (14de
eeuw), 1212 (rond 1500 AD) en 1052 (rond 1750 AD). De zwarte rat werd aangetroffen in de sporen
1171, 1462 (1400 tot 1600 AD) en 1052. Deze laatste soort zou in de loop van de 18de en de 19de
eeuw stelselmatig vervangen worden door de bruine rat 386. Alle Leuvense vondsten uit deze periode
werden echter als zwarte rat gedetermineerd. Zowel de huismuis als de zwarte rat 387 kunnen naar
alle waarschijnlijkheid als penecontemporaine intrusieven worden gezien.
Een tweede zoogdiersoort die wellicht niet onder het consumptieafval dient gerekend te worden, is
de kat. De 29 aangetroffen fragmenten uit de zeefstalen zijn waarschijnlijk eerder afkomstig van
karkassen die niet door de mens werden gegeten. Kattenresten werden aangetroffen in de sporen
1183 (1100 tot 1300 AD), 1212 (rond 1500 AD), 1462 (1400 tot 1600 AD) en 1052 (rond 1750 AD).
Vooral dit laatste spoor bevatte de meerderheid (21) van de aangetroffen kattenfragmenten.
Van haas en konijn werden drie resten teruggevonden in spoor 1700 (rond 1600 AD). Beide soorten
werden ook reeds aangetroffen in het met de hand ingezamelde materiaal van dit spoor. Bij het
konijn gaat het om twee fragmenten van een femur en bij de haas om een tibia. Haas dient
ongetwijfeld onder het consumptieafval te worden gerekend en wellicht geldt dit ook voor konijn 388.
De overige zoogdierresten zijn allen afkomstig van de drie belangrijkste gedomesticeerde soorten:
varken, rund en schaap/geit. Vermoedelijk kan ook een groot deel van de niet gedetermineerde
zoogdierresten aan één van deze soorten worden toegeschreven. Hoewel snij- of haksporen niet
werden aangetroffen op dit materiaal kan er toch van worden uitgegaan dat het grootste deel van
deze fragmenten als consumptieafval moet worden gezien.
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5.3.5 Interpretatie
5.3.5.1 De voedselvoorziening op het Fochplein
Het is duidelijk dat zowel in de middeleeuwen als in de postmiddeleeuwse periode rund, varken en
schaap de belangrijkste voedselproducenten waren voor de bewoners de site. Volgens van Uytven
waren de slachtdieren in Leuven ofwel uit de onmiddellijke omgeving afkomstig, ofwel werden ze
levend aangevoerd vanuit Frankrijk 389. Hoewel vanuit de archeozoölogische data niets gezegd kan
worden over de herkomst van het vee, blijkt uit de skeletverdeling en de verschillende snij- en
haksporen dat een groot deel van het vlees elders reeds in verwerkte vorm aangekocht moet zijn
geweest.
Waarschijnlijk zal dit op één van de nabijgelegen markten in Leuven zijn gebeurd. Hierbij werden de
karkassen van runderen en schapen waarschijnlijk niet in hun geheel verkocht, maar waren ze reeds
op voorhand verwerkt tot hanteerbare stukken. Dit gebeurde voor de runderen en schapen
waarschijnlijk op systematische wijze met de hulp van een hakmes of hakbijl. Deze manier van
opdelen van het karkas werd ook reeds vastgesteld in een aantal Noord-Franse sites zoals
bijvoorbeeld Parijs en Rijsel 390 maar ook elders in Europa zoals het Engelse York 391. Hierbij werd het
karkas in de lengte in twee gehakt en werden de kop en de poten van de romp verwijderd. Daarna
werden de poten en de ribbenkast op verschillende plaatsen verder in stukken gehakt. Dit systeem is
bovendien ook gekend uit historische bronnen zoals het 14deeeuwse manuscript Le Menagier de
Paris 392en was wellicht gangbaar in een groot deel van West-Europa. Voor de varkens uit Leuven zijn
er minder aanwijzingen dat de slacht op een dergelijke systematische manier gebeurde. Maar dit
heeft mogelijk te maken met het kleinere aantal fragmenten (en sporen daarop) dat van deze soort
werd teruggevonden.
Eenmaal aangekocht, was niet alleen het vlees dat met een mes van de beenderen kon gefileerd
worden, maar ook het merg binnenin de botten interessant voor de Leuvense consumenten. Dit
wordt onder meer gesuggereerd door enkele doorgehakte metapodia. Mogelijk werden deze
beenderen gebruikt om een bouillon van te trekken. De in de lengte doorgehakte schapenschedels
zijn een fenomeen dat ook gekend is uit andere stedelijke sites in de regio, zoals Dendermonde 393of
Rijsel 394. De kop van het dier werd vermoedelijk in zijn geheel bereid en vervolgens opengehakt
opgediend aan tafel zodat de hersenen uitgelepeld konden worden 395.Hierbij werd ook de tong van
het dier misschien wel geconsumeerd, zoals snijsporen aan de binnenkant van de onderkaak doen
vermoeden.
Varkens werden op verschillende leeftijden geslacht, maar vooral tussen de één en twee jaar.
Volgens de 18deeeuwse auteur Mortimer zou de ideale leeftijd voor vers varkensvlees ¾ jaar zijn 396.
De perfecte leeftijd voor spek of ham zou echter rond de 1,5 jaar liggen 397. Hoewel het voorbarig zou
zijn te concluderen dat er daarom vooral gedroogd of gerookt varkensvlees in Leuven zou zijn
geconsumeerd, is het aannemelijk dat dit toch het geval was voor een groot deel van het vlees dat
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werd aangekocht. Vers vlees moet een duur product zijn geweest 398. Dit geldt trouwens ook voor
rundsvlees en schapenvlees. Toch werd waarschijnlijk niet alle varkensvlees in verwerkte vorm van
elders aangevoerd. Het relatief complete karkas uit spoor 1183 is mogelijk afkomstig van een dier dat
in de buurt van de site leefde. Het is dan ook goed geweten dat varkens ook binnen de
middeleeuwse stad werden gehouden waar ze werden gevoed met huishoudelijk afval en het
graanafval van brouwerijen 399.
Een groot deel van de runderen werd al relatief vroege leeftijd geslacht. Uit de vergroeiing van de
gewrichtsuiteinden blijken de groepen tussen de één en twee jaar en tussen de twee en drie jaar
belangrijk. Mogelijk speelt een differentiële fragmentatie tussen oude en jonge dieren hierin ook een
rol. Hierbij is het mogelijk dat de jongere groep een hogere graag van fragmentatie kent en een
telling van het aantal fragmenten een hogere waarde oplevert. Los daarvan gaat het waarschijnlijk
toch vooral om dieren die voor het vlees werden gehouden. Tussen 1400 en 1600 AD en verder in de
postmiddeleeuwse periode wordt de oudere groep echter belangrijker en is er ook een toename van
het aantal jonge kalveren te zien, een fenomeen typisch voor de postmiddeleeuwse periode 400.
Anderzijds wijzen enkele gewrichtsaandoeningen er op dat in de 14de eeuw een aantal van de oudere
runderen ook dienst deed als trekdieren. Het kweken van runderen gebeurde wellicht voor het
grootste deel buiten de stad zelf. Maar daarnaast is het ook geweten dat in de middeleeuwen
meestal ook binnen de stadsmuren een aantal runderen werd gehouden 401. Voor de Leuvense
binnenstad is er zelfs een historische vermelding die stelt dat er in een gebouw (Het Brouwershuis)
net buiten het opgravingsterrein, stallen met koeien aanwezig waren 402. Desalniettemin was het
houden van dieren binnen de stad wellicht meer bestemd voor eigen gebruik van enkele mensen en
was de stedelijke economie grotendeels afhankelijk van producten uit het hinterland.
Hoewel de late middeleeuwen en de postmiddeleeuwse periode een aantal veranderingen in het
veeteeltregime met zich meebrachten, ging dit mogelijk niet altijd hand in hand met het welzijn van
de dierlijke populaties. De pathologische perforaties in het occipitale van een 13de- of 14de-eeuws
rund waren mogelijk dan ook te wijten aan een te kleine “gene pool” als gevolg van inteelt 403.
De consumptie van geitenvlees was van weinig economisch belang. De consumptie van grote
hoeveelheden schapenvlees is echter wel kenmerkend voor laatmiddeleeuwse en vroegmoderne
stedelijke contexten404. Schapen werden op het Fochplein vooral tussen hun eerste en tweede
levensjaar of tussen het tweede en vierde levensjaar geslacht. Gedurende de middeleeuwen waren
vooral de dieren uit de jongere groep belangrijk, terwijl naar de postmiddeleeuwse periode toe meer
dieren op hogere leeftijd geslacht werden.
Uit de analyse van de slachtleeftijden blijkt dat schapen over het algemeen echter reeds op jonge
leeftijd werden geslacht. Het grootste deel van de dieren werd dan ook tussen de één en de twee
jaar geslacht. De 18de-eeuwse Britse Auteur Lisle parafraseert een schapenteler die stelt dat
schapenvlees ideaal afkomstig zou zijn van dieren rond de twee jaar oud. Lisle zelf vond dit echter
nog erg jong en zag ze liever op nog een iets hogere leeftijd geslacht worden 405. Als de ideale
slachtleeftijd voor schapen tijdens het ancien régime rond de twee jaar of iets meer lag, dan moeten
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de jonge dieren uit Leuven wellicht gezien worden als schapen die in de eerste plaats voor hun vlees
gekweekt werden.
Zowel gehoorde als hoornloze schapen gingen voor het blok. Of dit werkelijk een verschil in rassen of
types betekent, of gewoon een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke dieren, is onduidelijk. Wel
lijkt het erop dat vanaf de postmiddeleeuwse periode wordt overgeschakeld van gehoornde dieren
naar voornamelijk hoornloze dieren.
Naast de drie grote leveranciers werd ook het konijn gekweekt. Of dit in de stad zelf gebeurde valt
niet af te leiden uit de archeozoölogische data. Het is geweten dat konijnen initieel in konijnentuinen
of konijnenheuvels werden gehouden en later op grotere percelen, de zogenaamde waranden406.
Nog later werden de dieren ook in hokken gehouden407. De konijnen uit het Fochplein kunnen dus
zowel lokaal zijn gekweekt als van elders aangevoerd of aangekocht op de markt.
Ook pluimvee speelde een zekere rol in de middeleeuwse en postmiddeleeuwse voedselvoorziening
te Leuven. Vooral kippen waren van belang op het Fochplein. Zij konden wellicht ook op de erven in
de stad zelf worden gehouden. Zowel jonge als oudere dieren werden geslacht, maar naar de
postmiddeleeuwse periode toe neemt het belang van onvolwassen dieren toe. Een toename van het
aandeel kip tegenover gans doorheen de tijd werd in tegenstelling tot een aantal sites in Brussel 408
en Noord Frankrijk 409, niet vastgesteld in Leuven. Uit de vondst van een grote hoeveelheid
eischaalfragmenten blijkt dat kippen zowel voor hun vlees als voor hun eieren gehouden. Uit de
aanwezigheid van medullair bot in een aantal fragmenten blijkt ook duidelijk dat een deel van de
hoenders broedende dieren waren. In combinatie met enkele erg jonge dieren kan dit er eveneens
op wijzen dat hoenders ook lokaal gekweekt werden.
Zowel vrouwelijke als mannelijke hoenders werden gehouden. Uit de vondst van een afgezaagd
spoor blijkt bovendien dat hanen voor ze geslacht werden misschien ook gebruikt werden in
hanengevechten. Hierbij werd het natuurlijke spoor van de haan afgezaagd om te worden vervangen
door een metalen spoor dat via een lederen band aan de poot werd bevestigd. Op die manier waren
de gevechten korter en konden er meerdere duels achter elkaar worden gehouden 410. Alleszins is het
goed geweten dat hanengevechten net zoals gevechten met honden of beren een populair
tijdverdrijf waren in de late middeleeuwen411. De middeleeuwer geloofde dan ook dat het een
natuurlijke en nobele zaak was om hanen tegen elkaar te laten strijden en al gauw werd er een
verband gelegd met de middeleeuwse ridder. Deze gevechten werden dan ook gezien als een soort
“riddertoernooien voor de armen” waarop geld kon ingezet worden 412. Dat de hoenders op het
Fochplein niet altijd in even goede gezondheid verkeerden blijkt mogelijk ook uit een geval van
osteomalacia 413, aangetroffen op het sternum van één van de kippen uit spoor 606
(middeleeuws/postmiddeleeuws). Deze aandoening is dan ook te wijten aan een gebrek van
bepaalde voedingstoffen in het dieet van het dier.
Ook huisganzen hadden een zeker belang voor de bewoners van het Fochplein. Zij konden worden
gehouden voor hun vlees, eieren en veren. In de Romeinse periode stond de gans bovendien ook
bekend als een uitstekend waakdier. Of ze die reputatie nog steeds hadden in de middeleeuwen is
406
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echter niet geweten414. Voor de vleesvoorziening op het Fochplein lijkt de gans minder belangrijk te
zijn geweest dan de kip.
In de Noord-Franse sites komt gans het minste voor in stedelijke contexten en het vaakst op rurale
sites. De waarden voor adellijke en religieuze sites 415 liggen tussen stedelijke en de rurale sites in 416.
Dit betekent misschien dat de gans een dier was dat toch vooral op het platteland werd gehouden.
Het is dan ook goed denkbaar dat een aanzienlijk deel van de ganzen op het Fochplein van buiten de
stad werden aangevoerd om aan de stedelingen verkocht te worden op de markt. Er werd dan ook in
geen enkel geval medullair bot in de ganzenresten vastgesteld dat op broedende dieren zou kunnen
wijzen. Misschien werden de vogels wel aangekocht op de vroegere Vogelmarkt nabij het Leuvense
Tafelrond 417.
De gedomesticeerde eend kwam eveneens op tafel terecht, weliswaar in mindere mate dan de gans
of de kip. In Noord-Frankrijk werd de eend net zoals de gans vooral op rurale sites aangetroffen 418.
Misschien werden de eenden uit Leuven ook deels van elders aangevoerd om verkocht te worden in
de stad. Ook bij deze soort werd er in geen enkel geval medullair bot aangetroffen en bovendien
kwamen jonge dieren ook niet voor in het assemblage. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat deze
dieren ook in waterlopen van de stad of op de erven leefden.
De vroeg 16de-eeuwse kalkoen was ongetwijfeld een bijzonder gevogelte in Leuven. De zogenaamde
‘Kalkoense haan’ waarover volgens Van Uytven al in 1391 sprake was in Leuven 419, moet echter
ongetwijfeld een andere vogelsoort zijn geweest, aangezien de kalkoen pas in de 16de eeuw in
Europa werd geïntroduceerd. Toch waren er amper enkele decennia na de ontdekking van Amerika
reeds kalkoenen te vinden in Leuven. In Engeland dateert de vroegste kalkoen uit het midden van de
16de eeuw 420. Ongetwijfeld moet de vogel uit Leuven dan ook erg prijzig zijn geweest.
In het Duitse Nederrijngebied zouden er reeds in 1571 AD grote aantallen kalkoenen zijn
gekweekt 421. Aangezien er in deze periode intense handelscontacten waren tussen Leuven en deze
regio, is het niet ondenkbaar dat er naast een grote hoeveelheid aardewerk ook een aantal
luxeproducten zoals de kalkoen mee tot in Leuven kwamen. Na verloop van tijd moet deze vogel
weliswaar ook in onze streken gekweekt zijn geweest.
Andere vroege vondsten van kalkoen in Vlaanderen zijn onder andere een laat 16de-eeuwse vondst
uit Rekem 422, een 17de- of 18de-eeuwse vondst uit de Sint-Pietersabdij in Gent 423, een 16de-eeuwse
vondst uit het kasteel van Londerzeel 424 en een vroeg 16de-eeuwse vondst uit de abdij van
Herkenrode 425.
Het konijn was initieel eveneens een duur product. Hoewel het in de loop van de eeuwen na zijn
introductie wel geleidelijk aan prestige zou verliezen, bleef het konijn gedurende het grootste deel
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van zijn geschiedenis toch een zekere status behouden 426. In de 16de eeuw zal het konijn echter niet
meer het exclusieve dier zijn dat de abdijen en de adel enkele eeuwen daarvoor introduceerden. Uit
genetisch onderzoek blijkt bovendien dat de dieren in deze periode ook reeds in gedomesticeerde
vorm in West-Europa aanwezig waren 427. De 16de-eeuwse konijnen uit Leuven waren waarschijnlijk
geen dagelijkse kost, maar wellicht ook niet onbetaalbaar voor de gegoede burger.
Wilde dieren hadden slechts weinig economisch belang. De sociale betekenis van deze dieren valt
daarentegen niet te onderschatten. De jacht op wilde zoogdieren zoals hert, beer en everzwijn, maar
ook bepaalde vogels zoals kraanvogel of zwaan, waren namelijk het exclusieve recht van de
aristocratische klasse 428. Een specifiek voedingspatroon was voor de adel dan ook een manier om
zich te onderscheiden van de rest van de maatschappij en om hun rol hierbinnen te bevestigen 429. In
sommige gevallen werden zelfs dieren geconsumeerd die eigenlijk bijna oneetbaar waren, maar die
bij presentatie op een rijkelijk banket toch een uitzonderlijke prestige uitstraalden 430.
Een aantal wilde dieren dat werd aangetroffen op het Fochplein kunnen binnen deze categorie
worden geplaatst. Vogels zoals de wilde ganzen, eenden, de houtsnip en vooral de blauwe reiger
vallen binnen deze categorie, maar ook de resten van edelhert of haas zijn duidelijk een indicatie
voor een zekere status. De jacht op herten en op grote vogels zoals de reiger was zoals gezegd een
exclusief recht voor de adellijke klasse het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat deze soorten zomaar
op de markt werden aangekocht. Hertenvlees kon waarschijnlijk net zoals in Engeland niet verkocht
worden, maar enkel geschonken431. Het dient bovendien opgemerkt te worden dat de resten van
hert zowel als de meeste wilde vogelsoorten ofwel tussen 1400 en 1600 AD ofwel rond 1600 AD
kunnen worden geplaatst.
Ook wijzen een aantal visresten duidelijk op een hoge status. De steur was zeker een dure vis die
alleen de gegoede huishoudens zich konden permitteren432. Ook de kabeljauw zou een vis zijn die
vooral in rijkere contexten wordt teruggevonden433. De andere vissen konden zich mogelijk door een
groter deel van de bevolking veroorloofd worden. Hierop wordt later verder ingegaan.
Bij een interpretatie met betrekking tot de status van de site dient men er echter rekening met te
houden dat de middeleeuwse stad gezien moet worden als een afspiegeling van de bredere
maatschappij. Ook hier hadden de verschillende klassen hun plaats en ook binnen de stad bestond
een vergelijkbare sociale gelaagdheid als daarbuiten 434. Zo hadden adellijke heren of abdijen ook
vaak hun verblijf binnen de steden. Daarnaast ontwikkelt zich hier een vierde klasse; namelijk die van
de stedelijke burgerij, wier toenemende macht niet gebaseerd was op erfelijkheid zoals bij de
adellijke klasse, maar op basis van koopkracht 435.
Hoewel er dus zeker aanwijzingen zijn voor een hoge status op de site tenminste vanaf 1400 AD, stelt
zich de vraag of de bewoners van het Fochplein werkelijk tot de aristocratische klasse behoorden of
dat zij eerder de opkomende vierde klasse vertegenwoordigden van rijke stedelijke burgers. De
periode tussen de 14de en de 16de eeuw staan in de historische literatuur dan ook bekend om hun
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economische bloei die gepaard ging met een doorbraak van de burgercultuur 436. Deze nieuwe groep
zal zich wellicht hebben gespiegeld aan de oude adellijke orde en zich eveneens door de consumptie
van typisch adellijke producten, zoals wild, hebben willen profileren 437.
Dit valt moeilijk uit te maken enkel op basis van de archeozoölogische resten. Wat wel zichtbaar is in
het dierlijke botmateriaal, is dat een aantal erg dure en luxueuze producten wel aanwezig was, maar
waarschijnljik niet dagdagelijks werden gegeten. De wilde dieren en de kalkoen wijzen er wellicht op
dat de bewoners van het Fochplein zich af en toe uitzonderlijke luxeproducten konden permitteren.
Daarnaast bewijst de aanwezigheid van hert dat er bovendien ook nauwe contacten met de
aristocratie moeten zijn geweest. De jacht op hert was in de middeleeuwen een uiterst
geritualiseerde aangelegenheid waarbij de redistributie van het buitgemaakte karkas onder de
belanghebbende partijen van groot belang was 438. Als ervan uitgegaan wordt dat de verdeling van
het karkas op eenzelfde manier gebeurde in middeleeuws Engeland als in de Lage Landen, dan
hoeven de op het Fochplein aangetroffen fragmenten niet noodzakelijk gezien te worden als de
meest prestigieuze delen van het hert. Metacarpus, metatarsus en tibia werden namelijk op geen
enkele echt elitaire site aangetroffen in het onderzoek van Sykes in Engeland 439. Uit de
skeletverdeling bij rund en schaap/geit blijkt ook dat zowel de malsere en meer vleesrijke delen van
het karkas als de minderwaardige delen werden geconsumeerd.
Het consumeren van konijn was zoals gezegd initieel een prestigieuze aangelegenheid, maar voor
Engeland is geweten dat zeker vanaf de 15de eeuw de commerciële konijnenkwekerij belangrijker zou
worden en dat de hoge sociale status van konijnenvlees daalt 440. Volgens Baily werd tijdens de late
middeleeuwen het consumeren van konijnen zelfs een vorm van sociaal protest om zich af te zetten
tegen de privileges van de adellijke klasse binnen de feodale maatschappij 441.
Niet enkel zoogdieren en vogels, maar ook vis en een aantal mariene mollusken werden
geconsumeerd. Mossels, oesters en kokkels, kabeljauwachtigen, platvissen en harders zijn duidelijk
allemaal dieren die uit het kustgebied afkomstig wat verwijst naar het transportnetwerk tussen het
kustgebied en (post)middeleeuws Leuven. Dit hoeft daarom niet te betekenen dat er daarom
rechtstreeks contact was met het kustgebied. Volgens van Uytven werd een groot deel van de vis dan
ook ingekocht in Mechelen442.
Wat betreft de visresten was de soortendiversiteit zowel binnen de zeefstalen als binnen het met de
hand ingezamelde materiaal niet uitzonderlijk groot. Zowel zeevis als zoetwatervis werd
geconsumeerd, maar zoals bij de meeste stedelijke sites uit deze periode richtte de consumptie zich
voornamelijk op zeevis en dan met name haring, platvissen en kabeljauwachtigen 443. Dit geldt zowel
voor het Fochplein als voor de visresten uit het nabijgelegen Leuvense Savoyeplein (fig. 5.163, 5.164
en 5.165) 444.
Zoetwatervissen waren duidelijk maar van beperkt belang. Waarschijnlijk waren het dieren die in de
nabije omgeving konden gevangen worden. Uit historische bronnen is het dan ook geweten dat het
de Leuvenaar sinds 1332 AD was toegelaten om in de Dijle te vissen445. Wellicht was deze vangst
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echter van weinig economisch belang aangezien er toen nog maar weinig vis in de rivier zat 446. De
enige zoetwatervis die blijkbaar nog wel frequent voorkwam en gevist werd was de paling. Paling is
echter een soort die vaak nog langer bevist kan worden, aangezien ze relatief goed bestand is tegen
verontreiniging 447.
Karper werd pas in de late middeleeuwen in onze streken geïntroduceerd door abdijen en adellijke
huishoudens om ze voor consumptie te kweken in vijvers 448. De karpers aangetroffen op het
Fochplein behoren met andere woorden niet tot het inheemse wilde visbestand. Aangezien de
karper al snel uit dit soort kweekvijvers ontsnapte hoeft deze vis anderzijds ook niet noodzakelijk een
indicatie voor status te zijn 449.
Volgens van Uytven zouden karpers met karrenvrachten tegelijk tot in Leuven zijn aangevoerd
geweest tijdens de Late middeleeuwen 450. In het assemblage visresten uit het Leuvense
Savoyecollege blijkt de soort echter maar 3% van het totale aantal gedetermineerde visresten te
vertegenwoordigen (fig. 5.166). Volgens de auteurs kan dit mogelijk worden toegeschreven aan de
beperkte koopkracht van de bewoners van dit studentenverblijf 451. Het aandeel karpers ligt ook voor
het Fochplein, ondanks aanwijzingen voor een hogere status tussen 1400 en 1600 AD, voor alle
perioden erg laag (zie figuren 5.163, 5.164 en 5.165). Misschien dient de verklaring dan ook eerder
ergens anders gezocht te worden.

●=anadrome soorten, ●=zoetwatervis, ●=zeevis
Fig. 5.163: Cirkeldiagram met aandeel verschillende vissoorten tijdens de middeleeuwen (n=85).
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●=anadrome soorten, ●=zoetwatervis, ●=zeevis
Fig. 5.164: Cirkeldiagram met aandeel verschillende vissoorten tussen 1400 en 1600 AD (n=75).

●=anadrome soorten, ●=zoetwatervis, ●=zeevis
Fig. 5.165: Cirkeldiagram met aandeel verschillende vissoorten in de postmiddeleeuwse periode
(n=18).
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●=anadrome soorten, ●=zoetwatervis, ●=zeevis
Fig. 5.166: Cirkeldiagram met aandeel verschillende vissoorten uit het Savoyecollege 452 [16de eeuw]
(n=801).
Tussen de drie belangrijkste groepen zeevissen blijkt haring over het algemeen het belangrijkst te zijn
geweest (fig. 5.163 en 5.164). Haring werd al vanaf de hoge middeleeuwen steeds belangrijker in
onze streken. Dit had waarschijnlijk te maken met een overschakeling van het gebruik van
sleepnetten naar drijfnetten in de visserij 453. De afwezigheid van haring in de jongste sporen (fig.
5.165) heeft waarschijnlijk meer met de onderzoekstrategie te maken, dan dat het een werkelijke
tendens weergeeft. Het enige spoor uit deze periode waarvan er zeefstalen werden onderzocht
bevatte slechts een beperkte hoeveelheid visbot of misschien werden de resten gemist door het
uitsluiten van de 1 mm fractie in de zeefstalen. Bovendien is er in andere postmiddeleeuwse Vlaamse
sites niets te zien wat op een terugval in de haringconsumptie wijst 454.
Wellicht kwam een deel van de haring in Leuven in de één of andere bewaarde vorm aan. Uit de
visresten valt dit echter niet op te maken. Er werden geen elementen van de kop of schoudergordel
aangetroffen, maar de aantallen zijn eigenlijk te klein om hieruit definitieve conclusies te trekken,
bovendien kan de onderzoekstrategie hier ook een rol hebben gespeeld. Verse haring werd in de
regel in zijn geheel aangevoerd, terwijl gerookte of gezoute haring vaak van de kop werd ontdaan 455.
De resten van zowel schelvis als kabeljauw behoorden soms toe aan grote dieren. In het geval van de
kabeljauw gaat het in twee gevallen om individuen die een lengte van rond de meter bereikten.
Onder meer uit onderzoek op de middeleeuwse visresten uit kustdorp Raversijde blijkt dat grote
vissen met een hogere marktwaarde naar het binnenland werden verhandeld, terwijl de kleinere,
minder waardevolle dieren eerder lokaal werden geconsumeerd 456. De kabeljauwachtigen uit Leuven
452
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passen dan ook binnen dit beeld waarbij grote dieren werden geïmporteerd om op de markt
verkocht te worden. Of het hier om verse vis ging of veeleer om geconserveerde vis viel moeilijk uit
te maken op basis van de archeozoölogische resten. Haksporen op het cleithrum van een kabeljauw
en van een schelvis wijzen er nochtans op dat een deel van de vis wellicht in bewaarde vorm,
waarschijnlijk als stokvis, op de site terechtkwam. Bij de grotere dieren werd voor het drogen en
zouten namelijk de kop eerst verwijderd457.
Schelvis en kabeljauw zijn gelijk vertegenwoordigd in het materiaal van het Fochplein. Onder de
visresten van het Savoyecollege te Leuven blijkt echter enkel schelvis met zekerheid aanwezig te zijn
(fig. 5.166). Ook andere dure vissoorten ontbraken op deze site. Dit assemblage werd opgegraven op
het erf van een studentenhuis en werd geen hoge koopkracht toegeschreven 458. Mogelijk wijst het
evenwaardige belang van de twee vissoorten op het Fochplein er dan ook opnieuw op dat de status
van deze site aanzienlijk hoger was.
Ook de aanwezigheid van een anadrome soort, de steur, is een duidelijke statusindicator. Hoe de
aanvoer van dit dier gebeurde, is echter slecht gekend 459. Aangezien het in één van de gevallen om
een operculare gaat, een element uit de kop, werd het dier misschien in zijn geheel tot op de site
gebracht. Alleszins blijkt uit de vondstaantallen dat de soort ongetwijfeld van weinig belang was voor
de voedsel-voorziening.
5.3.5.2 Diachrone evoluties
De middeleeuwen en de vroegmoderne tijd zijn perioden waarin zich een groot aantal veranderingen
voordeden op economisch vlak en meer specifiek binnen de voedselproductie. Wellicht is het
daarom nuttig om eerst kort de evoluties te schetsen die zich gedurende deze periode voordeden in
West-Europa op het vlak van de veeteelt.
In de historische literatuur is er sprake van een zogenaamde agrarische revolutie, waarbij een aantal
veranderingen optreden met betrekking tot de voorgaande veeteeltpraktijken. Traditioneel werd
deze zogenaamde revolutie vaak in verband gebracht met de 18de-eeuwse industriële revolutie 460.
Uit archeozoölogisch onderzoek in Engeland is echter gebleken dat deze revolutie waarschijnlijk
meer een geleidelijk proces moet zijn geweest, dat reeds aanvang nam in de late middeleeuwen461.
Enkele van de belangrijkste evoluties die gedurende deze periode optraden worden hieronder kort
geschetst.
Een verandering die zich voordeed en waarvan nog sporen zijn terug te vinden in het bodemarchief,
is een groottetoename bij rund en schaap en in bepaalde mate ook bij varken en kip. Deze
veranderingen werden bijvoorbeeld duidelijk vastgesteld voor de site Castle Mall in het Engelse
Norchwich462. Het gaat hier niet om een natuurlijke evolutie, maar om een intentionele
rassenverbetering via selectieve kweek 463. Deze evolutie deed zich weliswaar niet bij elke soort op
hetzelfde tijdstip voor. In Noord-Frankrijk zou de schofthoogte van runderen reeds vanaf de 16de
eeuw sterk toenemen, terwijl deze trend bij schapen pas vanaf de 17de eeuw aanvang neemt 464.
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Het is echter niet enkel de grootte van het dier dat erg belangrijk was, maar ook de snelheid
waarmee een dier opgroeide en hoe snel het vetgemest kon worden 465. Zo konden varkens in Lincoln
reeds geslacht worden rond hun eerste levensjaar, wat beduidend jonger is in vergelijking met
vroegere middeleeuwse varkens 466.
Bij runderen deden zich eveneens ingrijpende veranderingen voor met betrekking tot het
slachtregime. Waar deze dieren gedurende de middeleeuwen waarschijnlijk in de eerste plaats
omwille van hun trekkracht werden gehouden, ontstond vanaf de 15de of 16de eeuw een patroon
waarbij naast oudere dieren ook veel kalveren werden geslacht 467. Er ontwikkelde zich een
slachtregime waarbij een aantal oudere koeien werd gehouden voor de melk, terwijl hun kalveren
voor het vlees werden geslacht. Deze overschakeling van een systeem waarbij het rund voornamelijk
voor zijn werkkracht belangrijk was, naar een systeem waarbij melk en vlees op de eerste plaats
kwamen te staan, zou enkel mogelijk zijn geweest door de overschakeling van rund naar paard als
het belangrijkste werkdier 468.
Ook deden er zich veranderingen voor in de onderlinge verhouding tussen rund, varken en schaap.
Rund blijkt altijd de belangrijkste vleesproducent te zijn geweest als men met het gewicht van het
karkas rekening houdt. Toch is daarnaast ook een toename te zien van de hoeveelheid schaap die
zich zal voordoen vanaf de late middeleeuwen en niet meer terug zal afnemen tot in recente
tijden 469. Varken is op de meeste sites het slechtst vertegenwoordigd 470.
De redenen dat deze economische veranderingen zich voordeden, zijn niet gemakkelijk te
achterhalen. Mogelijk kan er een verband worden gelegd met een sterke bevolkingsafname in de
14de eeuw die gepaard ging met een sterke afname van de voedselproductie. Vanaf de 16de eeuw zou
de populatie weer sterk toenemen, met als gevolg de noodzaak naar een sterke stijging van de
productie 471. Daarnaast zou de specifieke vraag naar vlees in de steden ook een hoge vlucht nemen
als gevolg van de toenemende welvaart. Wanneer dit systeem in gang werd gezet, moeten de
bevolkingstoename en het opdrijven van de vleesproductie elkaar bovendien ook versterkt
hebben 472.
In fig. 5.167 is duidelijk te zien dat ook in Leuven de onderlinge verhouding tussen de drie
belangrijkste vleesleveranciers (varken, rund en schaap) niet stabiel was doorheen de tijd. Hoewel er
rekening mee dient gehouden te worden dat de hoeveelheid materiaal niet voor elke periode groot
genoeg is om definitieve conclusies te trekken, lijken zich toch een aantal evoluties voor te doen van
de late middeleeuwen naar de vroegmoderne periode toe.
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Fig. 5.167: Evolutie van het aandeel varken, rund, schaap/geit op basis van het aantal fragmenten.
Vóór 1200 AD blijken vooral varken en rund van belang te zijn geweest, terwijl schapen in mindere
mate aanwezig waren. Tussen 1200 en 1400 AD, maar vooral tussen 1400 en 1600 AD, zal het belang
van schaap/geit sterk toenemen ten koste van het aandeel varken. Deze trend lijkt zich bovendien
verder te zetten in de postmiddeleeuwse periode. Hoewel deze data weinig zeggen over het absolute
vleesaandeel van de verschillende soorten, aangezien bij een eenvoudige telling van het aantal
fragmenten de grootte van het karkas niet wordt ingecalculeerd473, zegt het toch iets over het
verschil in de onderlinge verhouding tussen schaap (en geit), varken en rund.
In fig. 5.168 is echter het aandeel van de drie belangrijkste gedomesticeerde zoogdieren uitgezet in
gewicht, een methode die rekening houdt met de verschillen in massa tussen varken, schaap/geit en
rund 474. Hier wordt duidelijk dat rund ongeacht de periode altijd de belangrijkste vleesproducent
moet zijn geweest. Los van het belang van rund, tekent zich nog altijd wel dezelfde tendens af met
betrekking tot de schapen en varkens. Men kan hieruit concluderen dat rund relatief stabiel blijft als
belangrijkste vleesleverancier, maar dat schaap in belang toeneemt ten koste van varken. Voor een
zogenaamde ‘verrinderung’ 475 of toename van rund zijn er geen bewijzen.
Het gaat hier met andere woorden om een klassiek fenomeen voor deze periode dat we eveneens op
andere West-Europese sites terugzien. Clavel 476 stelde in zijn onderzoek op dierlijke resten uit NoordFrankrijk dezelfde tendens vast. In de 13de tot de 14de eeuw is het aandeel van schaap en varken nog
min of meer gelijk. Tussen de 15de en de 16de eeuw zal het belang van varken echter snel afnemen in
tegenstelling tot dat van schaap. Dit geldt dan ook voornamelijk voor de Franse stedelijke sites. Op
aristocratische kasteelsites is er weliswaar ook een afname van varken merkbaar, maar toch in
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mindere mate dan in de steden. Ook in rurale sites is de trend waarneembaar, maar daar is het
aandeel van zowel varken als schaap bijna verwaarloosbaar in vergelijking met rund.

Fig. 5.168: Evolutie van het aandeel varken, rund, schaap/geit op basis van het gewicht.
Voor het huidige Vlaanderen is er nog geen synthese van middeleeuwse archeozoölogische data
beschikbaar, maar deze trend werd mogelijk ook op enkele sites uit onze regio vastgesteld. Gautier
vermeldt een toename van schaap ten opzichte van varken in een aantal sites uit de Gentse
binnenstad 477. Ook onder de 13de-eeuwse dierlijke resten uit de Ieperse Lakenhalle was varken
slechts summier vertegenwoordigd in vergelijking met schaap 478. Tenslotte leverde een aantal
contexten uit Kortrijk 479 en een assemblage uit de Wieringstraat te Leuven480 ook een erg laag
percentage varkens op vergeleken met schapen. Het dient echter onmiddellijk vermeld te worden
dat het hier vaak om kleine vondstaantallen gaat, die mogelijk weinig representatief zijn. Een
assemblage uit het Leuvense Savoyecollege leverde een iets grotere hoeveelheid vondsten op, maar
het grootste deel van de gedetermineerde vondsten bestond uit visresten. Ook hier blijkt
varkensvlees zeker niet dominant te zijn geweest in de voeding van het college 481.
Traditioneel werd deze toename van schaap wel eens toegeschreven aan de opkomst van de
lakenhandel en grootschalige wolproductie in West-Europa 482. Hiervoor zijn echter in Leuven geen
aanwijzingen. In de helft van de 14de eeuw zou de Leuvense lakenindustrie al op haar retour zijn
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geweest 483. De waargenomen toename van het aantal schapen op het Fochplein doet zich immers
pas voor tussen 1400 en 1600 AD en zet zich voort in de daarop volgende eeuwen.
Zoals reeds vermeld gaat het bovendien op het Fochplein voor een groot deel om jonge schapen.
Hoogstwaarschijnlijk werden deze dieren dan ook in de eerste plaats om hun vlees werden gehouden
en niet omwille van hun wol.
De afname van de hoeveelheid varken in de late middeleeuwen en de postmiddeleeuwse periode
werd vroeger wel eens verklaard door de overlast die zij zouden bezorgd hebben in de stad 484. Er zijn
inderdaad ook voor Leuven aanwijzingen dat er in de late middeleeuwen maatregelen werden
genomen tegen de overlast die deze dieren bezorgden. Zo werden in 1438 AD de Leuvense inwoners
omwille van hygiënische redenen door het stadsbestuur aangespoord om hun varkens zo snel
mogelijk te verkopen of buiten de stad onder te brengen 485.
Of dit de werkelijke reden voor de afname van het aandeel varken was, valt te betwijfelen.
Waarschijnlijk vormden de varkens die in de stad werden gekweekt slechts een klein deel van het
totaal aantal gekweekte dieren en was het grootste deel van het vlees toch van het platteland
afkomstig486.
Volgens Richard Thomas, die dezelfde tendens in Engeland vaststelde, moet de verklaring worden
gezocht in grootschalige ontbossingen in de 13de eeuw. Waar varkens in de eeuwen daarvoor in grote
aantallen in semi-verwilderde staat in bossen werden gehouden, zou dit systeem door ontbossing na
de 13de eeuw niet meer mogelijk zijn geweest. De dieren zouden later vooral in varkenskoten worden
ondergebracht en als zodanig zou het niet meer mogelijk zijn geweest de dieren op dergelijke grote
schaal te kweken 487.Deze interpretatie is voor Vlaanderen echter problematisch, aangezien het
grootste deel van de bossen in onze regio reeds tussen de 10de en de 12de eeuw zou zijn gerooid 488.
Voor veranderingen in de schofthoogten zijn er eveneens aanwijzingen bij zowel runderen als bij
schapen. De schapenresten met middeleeuwse ouderdom en het materiaal dat tussen 1400 en 1600
AD kon worden gedateerd, leverden vergelijkbare resultaten op. De gemiddelde schofthoogte lag
voor schapen rond de 56 cm. Het postmiddeleeuwse materiaal leverde een gemiddelde schofthoogte
op van rond de 58 cm. Waar het gemiddelde echter maar twee centimeter verschilde, liggen de
maximale schofthoogten voor de postmiddeleeuwse periode rond de 68 cm, terwijl dit voor de
voorgaande eeuwen maximaal 61 cm was. Het gaat hier om resultaten die overeenstemmen met
diegene die Clavel vaststelde op de Noord-Franse sites. Hier werden vergelijkbare schofthoogten
gemeten en begonnen schapen duidelijk in grootte toe te nemen vanaf de 17de eeuw 489.
Wanneer men echter de metingen uit het Leuvense spoor 1700 (rond 1600 AD) in detail bekijkt (fig.
5.169), blijkt ook hier al dat de gemiddelde schofthoogte hoger ligt dan die van het middeleeuwse
materiaal. Het gemiddelde ligt hier rond 58 cm en de grootst vastgestelde schofthoogte was 63 cm.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vastgestelde toename vermoedelijk reeds rond 1600 AD
aanvang nam.
Ook bij runderen werd er mogelijk een groottetoename vastgesteld. De middeleeuwse fragmenten
leverden resultaten tussen de 101 en 110 cm op, terwijl twee postmiddeleeuwse resten
toebehoorden aan dieren met een schofthoogte tussen de 113 en 120 cm. Het rund van 113 cm
483

Van Uytven 1998: 11.
Van Neer 1983: 96
485
Van Uytven 1998: 96.
486
Ervynck 1992: 135.
487
Thomas 2006: 141-144.
488
Ervynck 1992: 136.
489
Clavel 2001: 79.
484

361

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

kwam ook uit spoor 1700, dus ook voor de runderen moet de vastgestelde groottetoename wellicht
rond 1600 AD al zijn begonnen. In Noord-Frankrijk werd deze evolutie reeds vanaf de 16de eeuw
vastgesteld 490. Het is dus niet ondenkbaar dat deze tendens in Leuven reeds vroeger werd ingezet
dan in het archeologische materiaal kon vastgesteld worden. Aangezien er in Leuven voor de periode
1400 tot 1600 AD geen fragmenten beschikbaar waren waaruit de schofthoogte berekend kon
worden, kon dit niet bewezen worden.
Voor andere soorten was het niet mogelijk om evoluties in de schofthoogten te schetsen aan de
hand van metingen. Desalniettemin werden tussen de varkens enkele opvallend grote fragmenten in
de postmiddeleeuwse contexten491 gevonden.

Fig. 5.169: Berekeningen schofthoogten voor rund uit spoor 1700.
5.3.5.3 Niet geconsumeerde dieren
Een aantal fragmenten die op de site werden aangetroffen waren afkomstig van dieren die niet
werden geconsumeerd. Dit wil daarom niet zeggen dat deze dieren daarom van geen nut waren voor
de Leuvense stadsbewoners. Paarden werden voor een aantal taken gebruikt. Een aantal
pathologieën op de wervels van een 13de-eeuws paard wijzen er mogelijk op dat het hier om een
rijdier ging. Er kon hierrond echter geen definitieve conclusie worden getrokken aangezien deze
interpretatie slechts op één enkel fragment is gebaseerd. Voor consumptie kwamen paarden
waarschijnlijk niet in aanmerking. Maar nadat de dieren waren overleden konden ze nog wel ontdaan
worden van de huid die na bewerking voor allerhande toepassingen gebruikt kon worden.
Overigens werd niet enkel de huid van paarden gebruikt voor de productie van leer. De vondst van
vilsporen op de schedel van runderen toont aan dat, zoals te verwachten valt verwacht, ook de
dieren die in de eerste plaats tot voedsel dienden, ook voor hun huid van belang waren.
Daarnaast had de middeleeuwse of vroegmoderne Leuvenaar ook gezelschapsdieren. In de
middeleeuwen hadden zich reeds een hele reeks hondentypes ontwikkeld met verschillende
490
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functies 492. Niet enkel grote dieren met een praktische functie, maar ook kleine gezelschapsdieren
kwamen voor. Het houden van een schoothondje was voor de middeleeuwse dame dan ook een
teken van welstand 493. De resten van het karkas uit spoor 1212 waren van een dier met een
schofthoogte rond de 29 cm. Het moet hier dus hoogstwaarschijnlijk om een dergelijk
gezelschapsdier gaan. Een tweede karkas uit spoor 813 was afkomstig van een individu met een
schofthoogte van 39 cm. Het ging hier om een oud dier dat gewrichtsaandoeningen had op bijna al
zijn botten. Het is dus aannemelijk dat het beest goed verzorgd moet zijn geweest, anders zou deze
pathologie hem wellicht vroeger fataal zijn geworden. Op één fragment uit spoor 1700 werd een
snijspoor gevonden. Waarschijnlijk werd het karkas bij honden, net zoals bij paarden, eerst van de
huid ontdaan vooraleer het bij de rest van het afval terecht kwam. Uit historische bronnen is dan ook
geweten dat hondenvellen een zekere rol speelden binnen de middeleeuwse en postmiddeleeuwse
economie. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat huiden van honden in de 17de eeuw tussen Engeland
en Frankrijk werden verhandeld 494. Met het haar nog aanwezig werd het leer bijvoorbeeld gebruikt
voor het maken van moffen 495, zonder het haar, voor onder andere dameshandschoenen496.
De resten van de katten behoren waarschijnlijk toe aan dieren die misschien niet zozeer als
gezelschapsdieren werden gehouden, maar vooral nuttig waren omdat ze ongedierte verdelgden.
Het afval in de Leuvense binnenstad moet ongetwijfeld een grote hoeveelheid knaagdieren zoals
muizen en ratten hebben aangetrokken. Een aantal resten van zwarte ratten en huismuizen, en een
groot aantal knaagsporen op het botmateriaal uit nagenoeg alle perioden, bevestigen dit. De
aanwezigheid van katten in de omgeving zou de overlast in zekere mate hebben ingeperkt.
De enkele fragmenten van havik zijn hoogstwaarschijnlijk ook niet afkomstig van dieren die aan tafel
geserveerd werden. De havik werd dan ook gebruikt in de valkerij, een praktijk die zeker in de
middeleeuwen in West-Europa ingeburgerd was 497. In het zogenaamde ‘Boke of St Albans’ 498 worden
welbepaalde vogels toegewezen aan bepaalde adellijke standen. Zo zou een keizer een arend hebben
gebruikt tijdens de valkerij en een jonkvrouw een smelleken. Hoewel in de literatuur soms nog naar
dit manuscript wordt verwezen, is dit document waarschijnlijk veel later dan 1485 AD
neergeschreven en beantwoordt het niet aan de realiteit 499.
De havik zou volgens dit document een typische vogel zijn die in de jacht werd gebruikt door de
‘yeoman’ (een arme heer). In realiteit kon iemand van deze stand zich echter nooit een havik
veroorloven500. Valkerij en het bezit van een roofvogel zoals de havik moet dan ook duidelijk een
indicatie voor een hoge status zijn geweest. Er dient er hier weliswaar opnieuw op gewezen te
worden dat het uiteraard niet te bewijzen valt of het hier effectief om een dier gaat dat gebruikt
werd in de jacht.
Naast de productie van vlees en huid, waren grote zoogdieren ook interessant voor hun harde
materialen (hoorn en bot), die konden gebruikt worden om voorwerpen uit te vervaardigen. Het
economische belang van zogenaamde “secundaire” dierlijke producten dient dan ook niet
onderschat te worden501. Hoewel vlees voor een zekere tijd bewaard kon worden, is huid of hoorn
veel langer en verder te transporteren. Bovendien heeft vlees, wanneer het verkocht is, reeds zijn
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laatste stadium bereikt, terwijl de productie van gebruiksvoorwerpen uit dierlijk materiaal een hele
reeks tussenstappen kan doorlopen, (bijvoorbeeld half-fabrikaten) die telkens de waarde van het
product verhogen 502. Of voorwerpen uit bot door de bewoners van het Fochplein zelf vervaardigd
werden, valt te betwijfelen. De aanwezigheid van bewerkt bot onder de vorm van onder andere
kammetjes en handvaten, toont wel aan dat ze in elk geval gebruikt werden. Bovendien is het
geweten dat beenderbewerkers hun waar vaak buiten verkochten nabij belangrijke gebouwen in de
stad zoals de kerk 503.
De aanwezigheid van een enkel geweifragment van een ree doet vermoeden dat ook gewei bewerkt
werd.
Hoewel dit echter niet noodzakelijk door de bewoners van het Fochplein zelf gebeurde. Aangezien
het hier ging om een gewei gaat dat op een natuurlijke manier was afgevallen, werd het stuk
waarschijnlijk gewoon ergens op het platteland gevonden. Het inzamelen van geweien was
waarschijnlijk geen activiteit waar de ambachtslui zich zelf met bezighielden. Aangezien dit materiaal
enkel kon verzameld worden in een bepaald seizoen en via het uitkammen van een groot gebied, is
het waarschijnlijker dat het gewoon werd aangekocht bij lieden, zoals houthakkers of herders, die
zich sowieso voor hun activiteiten in dergelijke gebieden moesten begeven 504.
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5.4 Het paleo-botanisch onderzoek

Wouter Van der Meer (BIAX Consult)

5.4.1 Inleiding
In het kader van het archeologisch onderzoek is de inhoud van een aantal sporen bemonsterd. Dit
materiaal is onderworpen aan specialistisch archeobotanisch onderzoek. Relevante
onderzoeksvragen hierbij zijn de reconstructie van de voedingsgewoonten en activiteiten van de
bewoners van de panden, alsmede hun sociale status.
5.4.2 Materiaal en methode
5.4.2.1 Botanische macroresten
Er zijn 74 gezeefde grondstalen aangeleverd, verdeeld in vier fracties (>4 mm, 4-2 mm, 2-0,5 mm en
0,5-0,25 mm). De stalen zijn onder een opvallend-lichtmicroscoop (Wild M8) met vergrotingen tot
10x5 gewaardeerd op botanische macroresten. Er zijn aantekeningen gemaakt van de globale
soortenrijkdom, het aantal resten en de staat van conservering. Bijlage 10 geeft de resultaten van
deze waardering weer. De waardering is uitgevoerd door W. Van Der Meer.
Na waardering zijn zestien stalen geselecteerd voor analyse. Bij de analyse is gebruik gemaakt van
een opvallend-lichtmicroscoop (Wild M8Z en Leica M12Z) met vergrotingen tot 10x5 en 10x6. Indien
nodig is tevens gebruik gemaakt van een doorvallend-lichtmicroscoop (Olympus CHB) met vergroting
tot 10x40. De grotere fracties zijn in hun geheel onderzocht, van de kleinere is soms een
representatief deel onderzocht. De macroresten zijn gedetermineerd met behulp van de
gebruikelijke determinatieliteratuur en de vergelijkingscollectie van BIAX Consult 505. Nomenclatuur
volgt de 22e druk van de Heukels’ Flora van Nederland 506. Bijzondere gedetermineerde resten zijn
opgeslagen in het archief voor botanische macroresten van BIAX Consult. De analyse is uitgevoerd
door W. Van Der Meer en L. Kubiak-Martens.
5.4.2.2 Pollen
Er zijn zes pollenbakken aangeleverd bij BIAX Consult. Uit deze bakken zijn onder
laboratoriumomstandigheden zeven pollenstalen genomen. Deze pollenstalen zijn bereid volgens de
standaardmethode van Erdtman507. Aan elk staal zijn twee tabletten met een vast aantal sporen van
een
exotische
wolfklauwsoort
(Lycopodium)
toegevoegd
voor
eventuele
pollenconcentratieberekening 508. Van ieder pollenresidu is een preparaat vervaardigd. De bereiding
is uitgevoerd door M. Konert op de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit
in Amsterdam, in het Laboratorium voor Sedimentanalyse. De pollenstalen zijn vervolgens
gewaardeerd met een doorvallend lichtmicroscoop (Olympus CHB) bij een vergroting van 10x40.
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Bijlage 11 geeft de resultaten weer van de pollenwaardering. Uit de waardering bleek dat er
onvoldoende pollen aanwezig was in elk van de stalen en dat verdere analyse niet zinvol is.
Na waardering van de macroresten is uit de kleinste fractie van één van de best geconserveerde
stalen uit de middeleeuwse beerput een substaal genomen voor pollenonderzoek (spoor 817, staal
601). Na preparatie van het staal volgens bovenstaande methode is dit staal zonder voorafgaande
waardering geanalyseerd. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een doorvallend-lichtmicroscoop
(Olympus CHA) met vergrotingen van maximaal 10x100 en/of fasecontrastmicroscopie. Gezien het
soort context volstond een semi-kwantitatieve analyse, waarbij de aanwezigheid van soorten in het
preparaat wordt vastgesteld in een aantal orden van grootte. De identificatie is verricht aan de hand
van de pollencollectie van BIAX Consult en met behulp van determinatieliteratuur 509. Nomenclatuur
volgt de 22e druk van de Heukels’ Flora van Nederland, naamgeving van de pollentypen is gebaseerd
op Beug510. M. van Waijjen voerde de pollenanalyse en -waardering uit.
5.4.3 Resultaten
De stalen zijn genomen uit verschillende soorten contexten, die verschillende functies hebben gehad
en waar verschillende tafonomische processen hun uitwerking hebben gehad op het botanisch
materiaal. De geanalyseerde stalen zijn afkomstig uit een een beerkuil, een beerput, een
kuilenconcentratie, een aantal verspreide kuilen en uit de insteek van een waterput.
Bijlage 12 geeft de resultaten van de macrorestenanalyse weer, bijlage 13 de resultaten van het
pollenonderzoek aan het beerstaal. In de bijlagen die de macroresten betreffen zijn de
gebruiksgewassen ingedeeld naar categorie van vermoed gebruik. De wilde planten zijn ingedeeld op
basis van oecologische groepen 511. Deze oecologische groepen zijn gebaseerd op de aanwezigheid
van plantensoorten bij bepaalde abiotische en biotische factoren. Het voorkomen van een soort op
een bepaalde standplaats betekent echter niet dat hij tot deze standplaats is beperkt. Tevens is deze
indeling gebaseerd op huidige situaties, die niet zonder meer als identiek met de vroegere kunnen
worden beschouwd. Indien nodig is de oorspronkelijke indeling van soorten aangepast op basis van
het systeem van ecotopen 512. De indeling zal in de discussie indien nodig worden genuanceerd en
toegelicht 513. In de bijlage met de resultaten van de pollenanalyse zijn binnen de palynologie
gebruikelijke indelingen aangehouden.
5.4.3.1 Conservering
Het onverkoolde materiaal uit spoor 1212 (stalen 631 en 632) was vrij slecht geconserveerd.
Desondanks kon nog een vrij groot aantal soorten worden geïdentificeerd. Staal 632 bevat bovendien
redelijk geconserveerd verkoold materiaal en beide stalen bevatten gemineraliseerd materiaal dat
nog enige determinatiekenmerken had. Tafonomische processen hebben echter een nadelige
uitwerking gehad op de soortvariëteit, die veel lager is dan oorspronkelijk het geval was.
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De stalen uit spoor 655 bevatten redelijk tot goed geconserveerd onverkoold materiaal. De staat van
conservering wordt naar boven toe waarneembaar slechter. Alle drie de stalen bevatten enige
hoeveelheden verkoold materiaal en zeer kleine aantallen gemineraliseerde plantenresten. De
soortvariëteit is zeer groot.
Het onverkoold materiaal in sporen 1387, 1456 en 1472 is redelijk tot goed geconserveerd. Tevens
was de soortenrijkdom vrij hoog. Alle drie de sporen bevatten verkoold materiaal, dat matig tot
redelijk is geconserveerd. Alleen sporen 1387 en 1472 bevatten gemineraliseerd materiaal. In spoor
1472 is dit voornamelijk afkomstig van één soortgroep, kool/mosterd (Brassica/Sinapis). Spoor 1472
bevat bovendien compacte brokken met plantaardige stengels. Voor een deel waren het stengels van
grassen (Poaceae), mogelijk granen (Cerealia), maar veel van het materiaal was niet verder te
determineren.
De sporen uit de insteek van de waterput (1611, 1668) bevatten zowel verkoold als onverkoold
materiaal. Het onverkoolde materiaal was matig tot slecht geconserveerd, het verkoolde materiaal
redelijk tot goed. Spoor 1611 bevatte bovendien een kleine hoeveelheid gemineraliseerde zaden die
nog diagnostische kenmerken hadden.
De lagen 1165, 1171, 1181 en 1368 bevatten hoofdzakelijk goed geconserveerd verkoold materiaal,
met name granen, maar ook enkele wilde soorten. Er zijn veel graansoorten vertegenwoordigd. In
alle stalen waren ook onverkoolde macroresten aanwezig, meestal matig tot slecht geconserveerd.
Tevens is de soortvariëteit van de onverkoolde resten klein. De sporen 1165, 1171, 1181 en 1368
bevatten kleine hoeveelheden gemineraliseerde macroresten.
Een aantal van de graankorrels was kort voor verkoling gekiemd (fig. 5.170 t.e.m. 5.172). De
kiemplantjes waren soms nog op de korrels aanwezig. In veel gevallen was het echter niet langer
mogelijk om uit te maken of de graankorrels ontkiemd waren of niet. Wel zijn in een aantal stalen
fragmenten van verkoolde kiemplantjes aangetroffen, waaruit blijkt dat er nog veel meer
graankorrels in deze stalen moeten zijn ontkiemd. De dorsale groef die de kiemplantjes op de korrels
achterlaten, is echter niet vaak aangetroffen. De lengte van de kiempjes is onregelmatig en variëert
van éénderde van de korrellengte tot éénmaal en mogelijk meer dan de korrellengte.

Fig. 5.170: Dorsale zijde van ontkiemde gerstekorrel
(spoor 1164, staal 614).
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Fig. 5.171: Dorsale zijde van ontkiemde
haverkorrel (spoor 1164, staal 614).
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Fig. 5.172: Strooifoto van gefragmenteerde kiemplantjes van granen (spoor 1165, staal 615).
5.4.3.2 Determinatieproblematiek
5.4.3.2.1 Macroresten
In meerdere sporen zijn korrels van een soort uit het geslacht haver (Avena) aangetroffen. De korrels
van dit geslacht zijn niet soortspecifiek. Binnen het geslacht haver vallen meerdere cultuurgewassen
en wilde soorten. In deze contreien kunnen de cultuurgewassen gewone haver (Avena sativa) en
evene (Avena strigosa), alsmede het akkeronkruid oot (Avena fatua) worden verwacht. In meerdere
stalen zijn ook kroonkafbases van haver gevonden. Deze kafresten zijn wel soortspecifiek. In alle
gevallen ging het om kroonkafbases van gewone haver. Het mag daarom verondersteld worden dat
het overgrote deel van de haverkorrels eveneens van dit cultuurgewas afkomstig zijn.
Van gerst (Hordeum vulgare) zijn twee cultuurvarianten aangetroffen. Dit zijn vierrijïge bedekte gerst
(Hordeum vulgare var. vulgare var. tetrastichon) en zesrijïge bedekte gerst (Hordeum vulgare var.
vulgare var. hexastichon). De twee cultuurvarianten zijn te onderscheiden op basis van de
kroonkafbases. Vierrijïge gerst heeft net als zesrijïge gerst drie vruchtbare bloemen per aartje, maar
de onderlinge afstand van de aartjes op de aar is groter, waardoor het de schijn heeft dat er vier rijen
korrels op de aar zitten.
Van de twee stalen uit sporen 817 en 863 waren de aanwezige graanzemelen (fragmenten van de
graanvruchtwand) van voldoende kwaliteit om een poging te wagen om een steekproef verder te
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determineren. Uit elk staal is een aantal (n=50) zemelen geselecteerd voor determinatie. De
determinatie is uitgevoerd op basis van de afmetingen en vorm van de celwanden (fig. 5.173) 514.
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Fig. 5.173: Percentages van de verschillende soorten graanzemelen (n=50) in de sporen 817 (staal
601) en 863 (staal 602).
Pruimenpitten (Prunus domestica) bezitten kenmerken die per ras kunnen verschillen. Hiermee
onderscheiden pruimen zich van andere inheemse fruitsoorten, waarbij rassen (nog?) niet kunnen
worden onderscheiden op basis van de morfologie van hun archeobotanische resten. In dit verslag
worden de vormtypen aangehouden zoals die zijn vastgesteld bij archeobotanisch onderzoek in
Groningen 515. Op deze vindplaats zijn zes verschillende vormtypen aangetroffen die behoren bij
tenminste zes verschillende rassen. De stenen die benoemd zijn met het ras "Oefke" zijn klein en
delen veel kenmerken met de voorloper van de gedomesticeerde pruim, de sleedoorn (Prunus
spinosa). Zoals zoveel oude pruimenrassen wordt dit ras tegenwoordig alleen nog gebruikt voor de
onderstam. Vroeger zal dit ras echter ook voor de fruitopbrengst in cultuur zijn geweest 516. De pitten
van het vormtype GRO-1 zijn van een onbekend ras. Het type GRO-2 wordt veel aangetroffen in
(vroeg-)middeleeuwse contexten. De pitten zijn vergelijkbaar met het huidige (maar wel oude) ras
“Bonne de Bry” (fig. 5.174). Pitten van type GRO-3 vertonen veel overeenkomsten met die van het
ras “St. Julien”. Dit oude ras wordt tegenwoordig alleen nog gebruikt voor de onderstam. Het type 5b
is vergelijkbaar met de “Dubbele boerewitte”, een ras dat tot voor kort een zekere commerciële
waarde had. De pitten van het type GRO-12 zijn mogelijk afkomstig van het “Smal boerenblauwtje”,
een oud ras dat niet meer commercieel wordt verbouwd, maar nog steeds kan worden aangetroffen
op boerenerven.
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Dickson 1987.
Het meest gedetailleerde werk op dit gebied: Van Zeist & Woldring 2000.
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Fig. 5.174: Pruimen van het ras Bonne de Bry (© H. Woldring).
Kersenpitten zijn in tegenstelling tot pruimenpitten niet of nauwelijks rasspecifiek. Het is meestal
zelfs niet mogelijk om in archeobotanisch materiaal onderscheid te maken tussen de twee eetbare
soorten kersen, de zoete kers (Prunus avium) en de zure kers of kriek (Prunus cerasus). Wel kon in
het materiaal uit beerkuil S 656 onderscheid worden gemaakt tussen de gewoonlijke bolvormige
kersenpitten en enkele langwerpige. Deze laatste worden aangeduid met de rasnaam "Spaanse
kers", naar een oud ras waarvan bekend is dat de steen langwerpig is. De Spaanse kers is een ras van
zoete kersen 517.
De zaden van de kweepeer (Cydonia oblonga) lijken sterk op die van gewone peren (Pyrus communis)
en appels (Malus domestica). Ze kunnen onderscheiden worden op basis van het ruwe uiterlijk en de
grotere wanddikte van de cellen van de zaadhuid.
Vruchtjes van weverskaarde (Dipsacus sativus) kunnen onderscheiden worden van die van de nauw
verwante grote kaardebol (Dipsacus fullonum) op basis van de aanwezige dubbele ribben op één of
meer van de vier zijden van de vierkantige dopvrucht. De stekels van de bloemhoofden kunnen
eveneens van elkaar onderscheiden worden. De stekels van weverskaarde zijn in tegenstelling tot die
van grote kaardebol aan de basis concaaf aan de ventrale zijde 518.
Er zijn meerdere soorten cultuurgewassen gevonden van het geslacht kool (Brassica). Met zekerheid
gedetermineerde soorten zijn raapzaad (Brassica rapa) en zwarte mosterd (Brassica nigra). Een
aantal zaden in beerkuil S 656 was echter kleiner en was fijner reticulaat. Mogelijk betreft het zaden
van kool (Brassica cf. oleracea). Koolzaad (Brassica napus) heeft vergelijkbare zaden, maar is pas later
ontstaan uit raapzaad. Tevens zijn er gemineraliseerde zaden gevonden van de soortgroep
kool/mosterd Brassica/Sinapis. Deze zaden kunnen afkomstig zijn van een grote groep wilde en
gecultiveerde soorten. Behalve de hierboven genoemde soorten van het geslacht kool (Brassica) zijn
ook nog enkele soorten van het geslacht mosterd mogelijk: witte mosterd (Sinapis alba) en herik
(Sinapis arvensis).

517
518

Knoop 1763, 25-26.
Hall 1992
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In één van de stalen (626, spoor 1181) is een gemineraliseerd zaad van een hibiscussoort
aangetroffen (fig. 5.175). Het betreft een mitaform zaad van relatief grote afmetingen (5,0 x 3,8 x 2,9
mm). Het oppervlak is fijn reticulaat/areolaat. Fragmenten van de vruchtwand zijn nog aanwezig. De
vorm lijkt op die van stokroos (Alcea rosea), maar is dikker en de dorsale zijde is lateraal meer
afgerond. Het reticulum en de vorm komen overeen met die van tuinhibiscus (Hibiscus syriacus).

Fig. 5.175: Zaad van een tuinhibiscus (spoor 1181, staal 626).
5.4.3.2.2 Pollen
Pollen kan in een aantal gevallen niet verder dan een vormtype worden gedetermineerd. Onder het
gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type) vallen behalve de twee naamgevende soorten ook enkele
wilde grassen. In deze context mag er echter van worden uitgegaan dat het hoofdzakelijk pollen van
de twee graansoorten betreft. Voor het tarwe-type (Triticum-type) geldt hetzelfde.
Het ganzerik-type (Potentilla-type) omvat de geslachten ganzerik (Potentilla) en aardbei (Fragaria).
De hier waargenomen pollenkorrels lijken afkomstig te zijn van aardbei (Fragaria), dit wordt
bevestigd door de macroresten.
Onder de lijsterbesgroep (Sorbus-groep) vallen behalve lijsterbes enkele andere wilde fruitdragende
soorten zoals braam (Rubus fruticosus). Ook behoren alle gecultiveerde fruitsoorten van de
rozenfamilie (Rosaceae) tot deze groep, zoals appel (Malus domestica), peer (Pyrus communis),
pruim (Prunus domestica), kers (Prunus avium/cerasus) en mispel (Mespilus germanica).
Het munt-type (Mentha-type) wordt gevormd door pollen van enkele wilde soorten van de
lipbloemigen (Lamiaceae), maar ook door veel gebruikte cultuurgewassen die gebruikt worden als
keukenkruiden, onder andere: munt (Mentha), oregano (Origanum vulgare), thijm (Thymus),
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rozemarijn (Rosmarinus officinalis), salie (Salvia), hyssop (Hyssopus officinalis) en lavendel
(Lavendula).
Het mosterd-type (Sinapis-type) omvat een groot aantal wilde soorten en cultuurgewassen. De
cultuurgewassen zijn onder andere: kool (Brassica oleracea), raapzaad (Brassica rapa), zwarte
mosterd (Brassica nigra) en witte mosterd (Sinapis alba).
5.4.3.3 Problematiek van pollenonderzoek aan beer
Bij de consumptie van generatieve plantendelen zoals vruchten en bloemen zal stuifmeel terecht
komen in de ontlasting van de eter. Soorten die op die manier kunnen worden aangetoond zijn
bijvoorbeeld granen, noten en fruit, vruchtgroenten en bepaalde kruiden en specerijen zoals
kruidnagel en kapper. Alleen pollen van geconsumeerde gewassen zal in de discussie worden
besproken. Pollen van windbestuivende wilde soorten kan niet verbonden worden aan consumptie
en dus niet verder worden behandeld.
5.4.4 Discussie
In de verschillende sporen is een grote hoeveelheid cultuurgewassen en wilde soorten aangetroffen,
zowel in verkoolde als in onverkoolde en gemineraliseerde staat. Hieronder zullen eerst de
aangetroffen soorten algemeen worden besproken en daarna op basis van de context.
5.4.4.1 Cultuurgewassen
Granen
Er is een grote variëteit aan granen aangetroffen in de verschillende sporen: rogge (Secale cereale),
spelttarwe (Triticum spelta), broodtarwe (Triticum aestivum), haver (Avena sativa), gerst (Hordeum
vulgare) en emmertarwe (Triticum dicoccon). Van alle soorten behalve emmer zijn graankorrels en
soms ook kafresten gevonden; van emmer zijn alleen kafresten aangetroffen. Er is pollen
aangetroffen van rogge, het tarwe-type (Triticum-type) en het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticumtype).
Rogge en tarwe zijn de belangrijkste broodgranen in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de volle
en late middeleeuwen. In de Vlaamse Zandstreek overheerste de roggeteelt; in de leemstreek
verbouwde men zowel rogge als tarwe, vaak als masteluin. Masteluin is de benaming voor twee
graansoorten die vermengd zijn uitgezaaid over één akker en samen worden geoogst 519.
Spelt, emmer en broodtarwe zijn alle drie tarwesoorten. Broodtarwe is vrijdorsend, wat betekent dat
de korrels bij het dorsen uit de aartjes vallen. Spelt en emmer zijn niet vrijdorsend. Bij het dorsen
wordt de aar opgebroken in aartjes, maar de korrels blijven in dit kaf zitten. Deze moeten nog uit de
aartjes worden verwijderd voorafgaand aan consumptie. Tot de 17de eeuw maakte men in
rekeningen meestal geen onderscheid tussen broodtarwe en spelt. Broodtarwe wordt soms “klare
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Gebaseerd op laatmiddeleeuwse pachtbrieven. Lindemans 1952, II, 5-26.
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tarwe” genoemd. Ook op de markt werd geen onderscheid gemaakt tussen broodtarwe en gepelde
spelt 520.
Emmertarwe wordt in archeologische contexten uit de middeleeuwen nog wel aangetroffen, maar
nauwelijks in historische bronnen uit deze periode. Deze tarwesoort heet behalve emmer ook wel
amel. Een groot verschil tussen emmer enerzijds en spelt en broodtarwe anderzijds, is dat emmer
veel minder gluten bevat. Het is daardoor op zichzelf ongeschikt om gerezen brood van te bakken.
Het lijkt erop dat emmertarwe in de volle en late middeleeuwen in de Noordelijke Nederlanden
voornamelijk nog op veengrond wordt verbouwd. De enkele resten van emmertarwe die hier zijn
aangetroffen zijn mogelijk het resultaat van zaaigoedverontreiniging 521.
Haver en gerst zijn graansoorten die in de late middeleeuwen nauwelijks nog als broodgraan dienen.
Wel worden ze gegeten als pap en gebruikt in de bereiding van bepaalde gerechten. Ook zijn deze
twee granen veel in gebruik als veevoeder. Tevens zijn het belangrijke brouwgranen.
Van alle genoemde graansoorten zijn behalve graankorrels ook kafresten aangetroffen. Kaf en stro
worden na het dorsen van het graan gescheiden door te wannen en te harken. Kaf is voor mensen
oneetbaar, het werd weggeworpen als afval of gebruikt als veevoer. In de onderzochte sporen zijn de
aantallen kafresten meestal relatief klein, zodat kan worden aangenomen dat het dan
verontreinigingen in graan betreft. In enkele gevallen zijn de aantallen wel groot, deze zullen
hieronder verder worden toegelicht.
Peulvruchten
De enige peulvrucht waarvan macroresten zijn aangetroffen is erwt (Pisum sativum). Het
pollenonderzoek heeft een tweede soort opgeleverd, namelijk de duiven- of tuinboon (Vicia faba).
Duivenboon of veldboon (Vicia faba var. minor) en tuinboon (Vicia faba var. major) zijn twee
cultuurvarianten van dezelfde soort. Erwten vormden samen met duiven- en tuinbonen de meest
gegeten peulvruchten in Noordwest-Europa gedurende de middeleeuwen. Erwten werden zowel in
tuinen als op akkers verbouwd. Duiven- en tuinboon waren de enige bekende bonen in NoordwestEuropa vóór de introductie van het Amerikaanse geslacht Phaseolus. Tot dit geslacht behoren de
huidige bruine, witte en rode bonen, alsmede de sperzieboon. De duivenboon was in de 16de eeuw
voornamelijk nog een veevoeder, de soort werd op akkers verbouwd (veldboon) 522. De grotere
tuinboon werd voornamelijk voor menselijke consumptie verbouwd, in tuinen.
Noten en fruit
Er is een grote hoeveelheid soorten uit deze categorie aangetroffen. Van twee soorten noten zijn
macroresten aangetroffen: hazelnoot (Corylus avellana) en walnoot (Juglans regia). Tevens is er
pollen aangetroffen van tamme kastanje (Castanea sativa). Verder zijn er een aantal soorten
kweekfruit gevonden: gele kornoelje (Cornus mas), kweepeer (Cydonia oblonga), bosaardbei
(Fragaria vesca), appel (Malus domestica), mispel (Mespilus germanica), zoete/zure kers (Prunus
avium/cerasus), pruim (Prunus domestica), peer (Pyrus communis), aalbes (Ribes rubrum), roos
520
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(Rosa) en framboos (Rubus idaeus). Van deze soorten is uit historische bronnen bekend dat zij
werden gekweekt in tuinen en boomgaarden en op de markt te koop werden aangeboden. Er is
pollen aangetroffen van het aardbeitype (Potentilla-type cf. Fragaria), van het geslacht Prunus
(Prunus), waaronder kersen, pruimen, abrikozen en perzikken vallen en van de lijsterbes-groep
(Sorbus-groep), waaronder behalve lijsterbes ook appel, peer, mispel en prunussoorten vallen.
Van een aantal fruitsoorten is het aannemelijk dat zij "in het wild" zijn verzameld: dauwbraam (Rubus
caesius), gewone braam (Rubus fruticosus), gewone vlier (Sambucus nigra) en blauwe bosbes
(Vaccinium myrtillus). Van braam en vlier is ook pollen aangetroffen.Van braam, vlier en bosbes is
niet bekend dat zij doelbewust voor de vruchten werden verbouwd. Gewone vlier werd wel veel
aangeplant op boerenerven, maar niet per sé om de vruchten 523. Natuurlijk werden ook andere
inheemse soorten in het wild verzameld, zoals hazelnoot, bosaardbei, roos en framboos. Het
verzamelen van bosfruit was een bezigheid van mensen uit de armere bevolkingslagen. De
bosvruchten werden op de markt te koop aangeboden 524.
Tenslotte zijn er een aantal zuidvruchten gevonden: vijg (Ficus carica), zwarte moerbei (Morus nigra)
en druif (Vitis vinifera). Vooral vijgen en druiven werden in de late middeleeuwen in gedroogde vorm
in grote hoeveelheden uit zuidelijke gebieden geïmporteerd 525. Alle drie de soorten werden echter
ook met wisselend succes in de Lage Landen zelf verbouwd, meestal op kleine schaal.
Groenten, kruiden en specerijen
Biet (Beta vulgaris), pastinaak (Pastinaca sativa) en mogelijk kool (Brassica cf. oleracea) zijn de
groenten die zijn aangetroffen. Natuurlijk waren in het verleden meer soorten groente bekend, maar
de meeste groenten worden geoogst in een stadium waarin er nog geen stuifmeel of zaden zijn
gevormd. Dat er vruchtkluwens en stuifmeel van biet zijn gevonden, duidt erop dat de soort is
gegeten als snijbiet (bladgroente). De bloemen en vruchten worden namelijk pas in het tweede
levensjaar van de plant gevormd. De knol is dan al verschrompeld en niet langer eetbaar. Pastinaak
was in de middeleeuwen een zeer veel gegeten groentesoort. Men at echter de wortels, en niet de
zaden, die overigens net als bij biet pas in het tweede jaar worden gevormd (als de wortel niet meer
eetbaar is). Kool was in de middeleeuwen veruit de populairste bladgroente. Een belangrijke reden
hiervoor was dat kool zeer lang houdbaar is. Voor de zaden van kool geldt echter hetzelfde als de
zaden van pastinaak. Mogelijk zijn deze zaden niet meegekomen met geconsumeerde groenten,
maar met afval uit een groententuin.
Van venkel (Foeniculum vulgare), dille (Anethum graveolens), zwarte mosterd (Brassica nigra) en
koriander (Coriandrum sativum) kunnen zowel de bladeren als de vruchtjes worden gegeten. In
principe worden de bladeren gegeten als de vruchten nog niet zijn gevormd. Er kan daarom van
worden uitgaan dat de vruchtjes zelf zijn gebruikt, als smaakmakers. De zaadjes van anijs (Pimpinella
anisum) en zwarte peper (Piper nigrum) zullen eveneens zo zijn gebruikt. Zwarte, witte en groene
peper zijn handelsnamen voor dezelfde soort (zwarte peper). Het verschil zit in de manier van
prepareren van de peperbessen. Peper is de enige aangetroffen exotische soort. Van venkel is ook
pollen teruggevonden. Dit pollen kan op de zaadjes aanwezig zijn geweest, maar ook op de groene
bladeren van (van enigszins doorgeschoten planten). Tevens is stuifmeel aangetroffen van het munttype (Mentha-type). Hieronder vallen behalve (wilde) munt ook enkele veel gebruikte keukenkruiden
zoals rozemarijn, basilicum, bonenkruid, thijm en dergelijke.
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Overige cultuurgewassen
Een belangrijk cultuurgewas waarvan doppen en pollen is aangetroffen is boekweit (Fagopyrum
esculentum). Boekweit is in de middeleeuwen een product van de arme zandgronden. Het heeft
daarom een connotatie van lagere status, maar boekweitproducten werden door arm en rijk
gegeten 526.
Vlas (Linum usitatissimum) en hennep (Cannabis sativa) zijn economisch veelzijdige soorten. Beide
soorten produceren eetbare oliehoudende zaden. Hennepolie werd gebruikt als spijsolie en voor de
productie van groene zeep 527. Lijnzaadolie (van vlas) werd veel toegepast in verfbereiding en
houtverduurzaming. Aangezien hier alleen zaden van deze planten zijn gevonden, is de vraag of er in
de, over het algemeen gefilterde, olie nog zaden aanwezig zouden zijn. Vlaszaden zijn eetbaar en
worden tegenwoordig veel gebruikt in brood. Hennepzaden zijn eveneens eetbaar en komen voor in
oude recepten528. Tevens werden de zaden van vlas en hennep gebruikt voor medicinale
doeleinden529. Consumptie van vlas- en hennepzaad zal echter niet alledaags zijn geweest.
Hennepzaad is verder een bekend ingrediënt in vogelvoer. Het gebruik van hennep als roesmiddel
was in de middeleeuwen nog niet bekend. Andere delen van deze planten hebben trouwens ook
economische functies. Van vlas maakte men linnen en fijn touw, van hennepvezels werd ruw touw
en textiel gemaakt.
Raapzaad (Brassica rapa) en slaapbol (Papaver somniferum) produceren eveneens eetbare,
oliehoudende zaden. Raapolie was een belangrijke spijsolie. Van de raapzaadplant kunnen bovendien
de bladeren (raaploof) en de knollen (rapen) worden gegeten. De soort komt echter ook veel voor als
onkruid in akkers en tuinen. Slaapbol, ook bekend als bolpapaver, is de papaversoort waar opium van
wordt gemaakt. Opium was in de late middeleeuwen bekend 530. Het is echter onbekend of de
slaapbol in Noordwest-Europa een voldoende kwaliteit opium produceert. De zaden van slaapbol zijn
beter bekend als maanzaad. Maanzaad wordt in veel recepten gebruikt, voornamelijk in
deegproducten. In de middeleeuwen werden ook slaapmiddeltjes en andere geneesmiddelen
gemaakt van slaapbol 531.
Wouw (Reseda luteola) en weverskaarde (Dipsacus sativus) zijn soorten die een rol spelen in de
textielproductie. Wouw produceert een gele verfstof van hoge kwaliteit. De stekelige bloemhoofden
van weverskaarde werden door vollers gebruikt om laken te ruwen. Met een speciaal apparaat
waarin de bloemhoofden van weverskaarde waren verwerkt, werden wolvezels opgeruwd, waarna
de stof werd geschoren met enorme messen (fig. 5.176 t.e.m. 5.178). Verwarrend genoeg werd
weverskaarde niet gebruikt om wol te kammen, een proces dat eveneens kaarden wordt genoemd.
Er zijn zowel vruchtjes als stekels van de bloemhoofden van weverskaarde aangetroffen.
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Fig. 5.177: Bloemhoofdjes van weverskaarde
op apparaat (Ryder 1994).

Fig. 5.176: Bloemhoofd van weverskaarde.

Fig. 5.178: Het ruwen van laken (op de achtergrond). Op de voorgrond worden de opgetrokken
vezels geschoren (Ryder 1994).
Een bijzondere vondst is pollen van het geslacht cistusroos (Cistus). De soorten binnen het geslacht
Cistus komen van nature voor in het Middelandse Zeegebied. De aanwezigheid van het pollen van dit
geslacht zou kunnen wijzen op de import van Mediterrane honing. In dat geval zou men echter
meerdere mediterrane pollentypen verwachten. Van enkele soorten in het geslacht (o.a. Cistus
ladanifer) wordt echter ook labdanum gewonnen. Labdanum is het hars van de plant en is een
ingrediënt in parfums. Ook werd het medicinaal gebruikt, onder andere om buikloop te stoppen, om
littekens te doen verdwijnen en als middeltje tegen kaalheid 532.
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5.4.4.2 Wilde soorten
Akkeronkruiden en andere antropogene vegetatie
De wilde soorten zijn verdeeld in oecologische groepen. Veel van de gevonden soorten hebben hun
standplaats in antropogene vegetaties. Dit zijn de akkeronkruiden (planten van voedselrijke, kalkrijke
en kalkarme akkers), de tredplanten en de ruigteplanten (planten van voedselrijke en humeuze
ruigten). Veel soorten binnen deze categorieën komen in menselijke nederzettingen terecht samen
met de gewassen tussen welke zij hebben gegroeid.
In principe is uit de samenstelling van de akkeronkruiden informatie te verkrijgen over de
bodemkwaliteit van de vroegere akkers en de landbouwtechnieken waarmee zij werden bewerkt. De
herkomst van het materiaal in de onderzochte sporen is echter heterogeen, waardoor de
interpretatie ervan bemoeilijkt wordt. Wel kan worden afgegaan op een aantal soorten die indicatief
zijn voor bepaalde omstandigheden. Zo komen bolderik (Agrostemma githago), dwergvlier
(Sambucus ebulus), straalscherm (Orlaya grandiflora), akkerboterbloem (Ranunculus arvensis) en
naaldenkervel (Scandix pecten-veneris) vooral voor op zeer goede landbouwgrond: op löss en andere
kalkhoudende grond zoals zee- en rivierklei.
Soorten als tuinbingelkruid (Mercurialis annua), korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum),
esdoornganzenvoet (Chenopodium hybridum), muurganzenvoet (Chenopodium murale), kleine
brandnetel (Urtica urens) en paarse dovenetel (Lamium purpureum) komen voor op zeer
voedselrijke, omgewerkte grond. Het zijn bekende onkruiden in moestuinen.
Schapenzuring (Rumex acetosella), gewone spurrie (Spergula arvensis) en ruige klaproos (Papaver
argemone) zijn typerend voor akkers op voedselarme, zure zandbodems. Op deze akkers werd vaak
rogge verbouwd. De korenbloem (Centaurea cyanus) was een bekende verschijning in deze
roggeakkers. Herik (Raphanus raphanistrum) en valse kamille (Anthemis arvensis) zijn soorten die
vooral in hakvruchtakkers naar de voorgrond treden. Hakvruchtakkers zijn akkers waar knollen en
bollen zoals bieten, rapen en uien worden verbouwd.
Soorten van natte en vochtige standplaatsen
Er zijn relatief veel soorten aangetroffen die hun standplaats hebben op vochtige tot natte grond. Dit
zijn de soorten binnen de categorieën: planten van storingsmilieus, pionierplanten van stikstofrijke,
natte grond, pionierplanten van matig voedselarme, vochtige grond, planten van voedselrijke oevers
en planten van natte ruigten. Deze soorten komen voor langs oevers, in moerassen en op en rond
natte plekken op erven en in grasland. Ook komen ze voor op natte plekken in tuinen en akkers, met
name moerasandoorn (Stachys palustris), gewone/slanke waterbies (Eleocharis palustris/uniglumis),
waterpeper (Persicaria hydropiper) en krulzuring (Rumex crispus).
Planten van grasland
Meerdere soorten hebben hun standplaats in grasland. Behalve de soorten die hier zijn geordend
onder "planten van nat/vochtig grasland" komen ook tredplanten en soorten van storingsmilieus
veelvuldig in grasland voor. Begrazing bevoordeelt soorten van deze standplaatsen namelijk. In
beekdalen en in grasland op veenbodem komen ook veel laagveenplanten voor in het grasland. Veel
graslandsoorten groeien ook op akkers tussen de gewassen, zoals ratelaar (Rhinanthus). Eén van de
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oorzaken hiervan is dat dierlijke mest vol zaden van graslandplanten op de akkers werd gebracht.
Laagveenplanten
Egelboterbloem (Ranunculus flammula) is kenmerkend voor begraasd grasland op venige
ondergrond. Zompzegge (Carex curta), sterzegge (Carex echinata) en moeraskartelblad (Pedicularis
palustris) komen ook voor in grasland op venige ondergrond, maar vaak op stukken die minder
intensief worden begraasd en waar het beheer zich voornamelijk beperkt tot hooien.
Moeraskartelblad is een parasitaire soort die de groei van omringende soorten belemmerd en
daardoor nadelig is voor de kwaliteit van het grasland. Buiten grasland in ontgonnen veengebied
komen de planten uit deze categorie onder andere in beekdalgrasland voor.
Planten van natte heiden
In deze categorie is maar één soort aangetroffen, gagel (Myrica gale). De gevonden delen zijn de
schijnvruchtjes. Het gaat om slechts een klein aantal. Omdat er verder geen andere soorten
gevonden zijn die kenmerkend zijn voor de milieus waar deze soort voorkomt, kan worden geopperd
dat de resten geen lokale herkomst hebben. De schijnvruchtjes van gagel werden in het verleden
veel verzameld in het wild, omdat dit het hoofdbestanddeel vormde van de gruit (het bierkruid).
Planten van kapvlakten en voedselrijke zomen
Deze soorten komen van nature voor aan bosranden en op open plekken in het bos, waar de
voedselrijkdom van de bodem verhoogd is door versnelde afbraak van de strooisellaag. Ook komen
deze soorten veel voor in en nabij menselijke nederzettingen, in dezelfde milieus als ruigteplanten.
Dit zijn plaatsen waar de bodemvruchtbaarheid is vergroot door menselijke activiteit, maar waar de
vegetatie niet te vaak wordt verstoord. Een bekend voorbeeld is grote brandnetel (Urtica dioica).
Soorten als akkerkool (Lapsana communis) en kleefkruid (Galium aparine) komen bovendien veel
voor als akkeronkruid, met name waar akkers grenzen aan een bosrand.
Bomen van natte en droge grond
Populier (Populus), wilg (Salix) en zwarte els (Alnus glutinosa) zijn bomen die groeien op een vochtige
tot natte bodem. Ze zijn bestand tegen geregelde overstromingen. Populieren en wilgen groeien met
name langs waterlopen. Elzen staan vaak op grond waar water na overstroming lang blijft staan. De
bomen groeien snel, het hout van deze soorten is zacht en makkelijk te bewerken. Eik (Quercus) staat
op drogere grond. Eikenhout is zeer hard en duurzaam en daardoor geschikt voor allerlei doeleinden
waar dit een vereiste is.
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5.4.4.3 Kuilen met verkoold materiaal (1100-1300)
Granen
Kuilen S 1748 en S 1751 bevatten relatief grote aantallen verkoolde graankorrels van meerdere
graansoorten. Fig. 5.179 t.e.m. 5.181 geven de totale onderlinge verhoudingen van de graansoorten
weer en de verhoudingen per staal. Haver (Avena sativa) en gerst (Hordeum vulgare) zijn het best
vertegenwoordigd. Rogge (Secale cereale), spelt (Triticum spelta) en broodtarwe (Triticum aestivum)
spelen in de meeste stalen een kleinere rol. Tevens zijn er ook enkele kafresten van emmertarwe
(Triticum dicoccon) aangetroffen in een aantal van de sporen.
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Fig. 5.179: Aantallen graanvondsten per soort in de verschillende sporen van kuilen S 1748 en S 1751.
Een deel van het graan is ontkiemd voorafgaand aan de verkoling. Het betreft voornamelijk haver,
maar ook gerst en rogge. Ontkiemen van graan kan per ongeluk gebeuren bij opslag 533. Daarnaast is
het laten ontkiemen van graan onder gecontroleerde omstandigheden één van de
productieprocessen in de bierbrouwerij. Dit proces is het zogenaamde mouten. Nadat het graan
zoveel mogelijk is ontdaan van kaf en onkruidzaden wordt het een aantal malen geweekt in water
zodat het kiemproces in werking wordt gezet. Daarna laat men het vochtige graan kiemen. Het
ontkiemde graan wordt vervolgens meteen gebruikt om te brouwen (als groenmout) of gedroogd
en/of geëest voor opslag en transport. Aangezien er vuur wordt gebruikt bij het eesten (licht
roosteren), is het aannemelijk dat de hier aangetroffen verkoolde granen verkoold zijn geraakt bij
een ongelukje op de eestvloer.

533

Zie ook de ontkiemde en verkoolde havervoorraad gevonden op de vindplaats Postelstraat-’sHertogenbosch: Van Haaster 1997, 147.
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Fig. 5.180: Onderlinge verhoudingen van graansoorten per spoor in kuilen S 1748 en S 1751.
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Fig. 5.181: Verdeling van aantallen resten van graansoorten in kuilen S 1748 en S 1751.
In principe kan van elke graansoort bier worden gebrouwen. Gerst is tegenwoordig het bekendste
brouwgraan. Ook verschillende tarwesoorten worden tegenwoordig nog gebruikt in de
bierbrouwerij. Emmertarwe is één van de oudste brouwgranen. Het werd al door de oude
Egyptenaren als zodanig gebruikt.
Opvallend is dus, dat in deze sporen de meeste gekiemde korrels van haver zijn. Haver wordt
tegenwoordig nauwelijks nog gebruikt om bier te brouwen. Dat haver in het verleden wel een
belangrijk brouwgraan was, staat vast. Uit verschillende bronnen in Holland en Utrecht blijkt dat er
tussen 1400 en 1700 in de brouwerijen in de Noordelijke Nederlanden zelfs meer haver dan andere
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graansoorten werd gebruikt 534. Volgens Van Vilsteren kan gekiemde havermout echter niet worden
geëest, omdat het kroonkaf dan later tijdens het brouwen verpulvert en niet meer uit het bier is te
filteren535. Haver zou dan als ongekiemde mout (alleen mechanisch geplet) of als groenmout moeten
worden gebruikt. Toch is er wel degelijk verkoolde ontkiemde haver aangetroffen in een
laatmiddeleeuwse brouwerij in Gramsbergen (Nederland) 536. Overigens werd rogge in het verleden
ook als brouwgraan gebruikt.
Als het mout van haver niet geschikt is om te eesten, is het onwaarschijnlijk dat de hier aangetroffen
graankorrels verkoold zijn geraakt bij dit proces 537. Ook moet niet vergeten worden dat het grootste
deel van het verkoolde graan niet is ontkiemd. De onregelmatige lengte van de kiempjes wijst
bovendien eerder op een ongecontroleerd proces. Of hier te maken is met mout voor de brouwerij is
dus niet zeker, waarschijnlijk gaat het eerder om verkoolde voorraden of korrels die verbrand zijn bij
de maaltijdbereiding.
Er zijn verder geen aardewerktypen of structuren aangetroffen die met zekerheid kunnen worden
gekoppeld aan het brouwen, hoewel uit historische bronnen wel geweten is dat er zich in de
onmiddellijke omgeving minstens één brouwerij bevond (zie ook 2.2). De identificatie van aardewerk
dat in de bierproductie is gebruikt, ligt echter vrij lastig, aangezien bier op kleine schaal gebrouwen
kan worden in normaal huishoudelijk aardewerk. Men gebruikte kookpotten (bijvoorbeeld
kogelpotten) om in één handeling het beslag te mengen en de wort te koken. Werd bier
grootschaliger gebrouwen, dan gebruikte men dezelfde vorm, maar dan uitvergroot: een kogelpot
van ca. 100 liter, welke werd geplaatst op een speciaal soort komfoor van aardewerken ringen. Vanaf
de 13de-14de eeuw werden de aardewerken vormen vervangen door (zeer veel grotere) koperen
vormen en houten kuipen 538.
Verwarrend is dan de aanwezigheid van gagel in spoor 1171 of 1172 (en elders op de vindplaats).
Omdat de spoornummering onzeker is, is het staal (618) na waardering echter niet verder
geanalyseerd. Hoeveel gagel in dit staal aanwezig was, is daarom onzeker. Gagel is bijna
onlosmakelijk verbonden met het bierbrouwen in de Lage Landen gedurende de middeleeuwen.
Gagel was het belangrijkste ingrediënt van de gruit. Gruit of gruut is de verzamelnaam voor de
kruiden die aan bier werden toegevoegd voor verbetering van de houdbaarheid en smaak. Gebruik
van hop loopt parallel aan dat van gagel, maar heeft later het gebruik van gagel verdrongen. Tot de
14de eeuw werd gagel centraal opgeslagen in een gruithuis en geredistribueerd door de gruitheer,
vaak een belangrijke notabele 539. De aanwezigheid van gagel in deze context vormt dus een
aanwijzing dat er toch sprake is van bierproductie op of nabij de vindplaats, hoewel het gekiemde
graan daar mogelijk los van staat.
Overige cultuurgewassen
Behalve granen bevatten de kuilvullingen ook andere cultuurgewassen. Enkele zijn verkoold, dit zijn
erwt (Pisum sativum), mispel (Mespilus germanica), zoete/zure kers (Prunus avium/cerasus), braam
(Rubus fruticosus), biet (Beta vulgaris) en hazelnoot (Corylus avellana). Andere resten zijn
534

Doorman 1955, 61-69; Behre 1998, 54-55.
Van Vilsteren 1994b, 62.
536
Buurman 1993.
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Hall & Kenward 1990, 410-411.
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onverkoold: bosaardbei (Fragaria vesca), braam, hazelnoot, gewone vlier (Sambucus nigra), druif
(Vitis vinifera) en raapzaad (Brassica rapa). Een bijzondere vondst is het gemineraliseerde zaad van
tuinhibiscus (Hibiscus syriacus). Het allegaartje van deze cultuurgewassen kan worden
geïnterpreteerd als secundair afval dat in de kuilvullingen terecht is geraakt. Een deel van dit afval is
kennelijk verkoold geraakt, mogelijk omdat in de kuilen vuur werd gebruikt. De verkoolde erwten
vormen waarschijnlijk een uitzondering, tafonomisch gezien zijn deze mogelijk meer bij het
verkoolde graan betrokken.
Enigszins uit de toon vallend is de vondst van het zaad van tuinhibiscus (Hibiscus syriacus). Het
geslacht hibiscus is in België niet inheems. De 16de-eeuwse arts Rembertus Dodoens beschrijft in zijn
herbarium slechts één hibiscussoort, namelijk de drie-urenbloem (Hibiscus trionum) 540. Deze soort
werd door liefhebbers in tuinen gezaaid. In de 17de-eeuwse uitgave van zijn werk worden behalve de
drie-urenbloem ook de roselle (Hibiscus sabdariffa) en de tuinhibiscus (Hibiscus syriacus)
genoemd 541. De tuinhibiscus is een struik met mooie bloemen die laat in de zomer bloeien (fig.
5.182), bij Dodoens heet de soort dan ook septemberroos. Dodoens beschouwt de tuinhibiscus als
een vorm van heemst (Althaea officinalis). De zaden zouden helpen tegen rode loop (bloederige
diarree, dysenterie) en insectenbeten. De soort is gevoelig voor kou en vereist in ons klimaat veel
zorg en kennis van tuinieren. Het moment van introductie in de Nederlanden is onbekend. In
Engeland dateren de oudste bronnen waarin de soort wordt vermeld uit de late 16de eeuw, hoewel
de introductie aldaar of in deze contreien reeds eerder kan zijn geweest 542. Tuinhibiscus is
oorspronkelijk uit China afkomstig en heeft West-Europa via het Midden-Oosten bereikt. Het is zeer
goed mogelijk dat het enkele zaadje van tuinhibiscus een contaminatie is, afkomstig van
bovenliggende lagen.

Fig. 5.182: Tuinhibiscus (Hibiscus syriacus).
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Dodoens 1554, 623-624.
Dodoens 1644, 1021-1023.
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Wilde soorten
Van verkoolde zaden van wilde soorten in combinatie met verkoolde graanresten wordt vaak
aangenomen dat zij afkomstig zijn van planten die als onkruid tussen het graan hebben gegroeid, ook
in het geval van een open context 543. Hoewel soorten als bolderik, dreps en korenbloem zeker deel
uitgemaakt zullen hebben van de onkruidvegetatie tussen de hierboven genoemde granen, lijkt deze
aanname in dit geval slechts deels juist te zijn. Een groot deel van de verkoolde resten van wilde
soorten is afkomstig van soorten die hun standplaats hebben op natte grond. Vaak gaat het om
dezelfde soorten die ook in onverkoolde staat in deze stalen aanwezig zijn. Tevens zijn deze soorten
in grote aantallen aangetroffen in stalen uit andere sporen op deze vindplaats. Mogelijk betreft het
assemblage deels de resten van lokale vegetatie. Deze resten zijn mogelijk gedeeltelijk verkoold bij
menselijke activiteit op de achtererven. In dat geval was de bodem van de achtererven vrij nat.
Tevens is mogelijk dat de soorten afkomstig zijn van materiaal dat elders op natte grond is verzameld
en naar de vindplaats is gebracht. Dit zou bijvoorbeeld hooi kunnen zijn. Knoopkruid (Centaurea
jacea), blauwe zegge (Carex panicea) en ratelaar (Rhinanthus) komen veel voor in hooiland. De
belangrijkste functie van hooi is veevoeder voor de winter. Ook kan hooi worden gebruikt om
vorstgevoelige planten in de winter te beschermen tegen de kou. Het houden van vee in stedelijke
context was in de middeleeuwen vrij algemeen. Dat op de achtererven van dit huizenblok vee werd
gehouden of gestald, tenminste in latere perioden, blijkt uit een historische bron uit 1728 (zie ook
2.2).
Behalve onkruidsoorten van akkers, zijn er ook onkruiden die typerend zijn voor tuingrond (hortisol).
Dit zijn paarse dovenetel, kleine brandnetel, duivenkervel, kroontjeskruid en met name gehoornde
klaverzuring (Oxalis corniculata). Het betreft vermoedelijk lokale vegetatie, een aanwijzing voor
tuinbouw op de percelen achter de huizen. Gehoornde klaverzuring is behalve een onkruid trouwens
ook een soort die doelbewust als sierplant werd gehouden 544.
Herkomst van het graan
Omdat er mogelijk een graanhandelaar in het huizenblok heeft gehuisd, liggen vragen over de
herkomst van het graan voor de hand. Helaas is de relatie van de verkoolde zaden van wilde planten
met het verkoolde graan onduidelijk. Er zijn verder geen akkeronkruiden aangetroffen die wijzen op
de import van graan uit verafgelegen gebieden. De verkoolde akkeronkruiden die zijn aangetroffen,
zijn vrij algemeen. Op grond van het gehele assemblage van akkeronkruiden, verkoold en
onverkoold, kan (zoals verwacht mag worden) een wisselende herkomst van het graan worden
vermoed: akkers op kalkrijke bodem (klei, löss) enerzijds en op kalkarme bodem (zand) anderzijds.
5.4.4.4 Kuilen met secundair afval (1075-1400)
Een aantal stalen is afkomstig uit sporen (1387, 1456, 1472, 1611, 1668) met een vulling beschreven
als "secundair huishoudelijk afval". De heterogene samenstelling van de botanische resten in deze
stalen bevestigt deze interpretatie. De aangetroffen resten bestaan waarschijnlijk voor het grootste
deel uit keukenafval. Grote hoeveelheden kafresten en ander afval van graanverwerking in spoor
1472 wijzen mogelijk op een agrarische functie van het spoor.
543
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Granen
De totale hoeveelheid vondsten van granen is beduidend kleiner dan bij de kuilen S 1748 en S 1751.
Haver is wederom in aantallen korrels het best vertegenwoordigd, gevolgd door gerst en vervolgens
rogge. Broodtarwe is duidelijk minder goed vertegenwoordigd en er zijn geen graankorrels van spelt
aangetroffen.
Een groot deel van de graanvondsten in deze sporen bestaat uit kafresten. Spoor 1611 bevat een
relatief groot aantal verkoolde kafresten van spelt. Spoor 1472 bevat zeer veel kafresten van rogge
en haver en ook meerdere fragmenten van boekweitdoppen. Hoewel het alle kafresten zijn, kunnen
ze niet alle worden beschouwd als hetzelfde soort afval. De aangetroffen resten van rogge zijn
aarspilfragmenten. Deze worden na het dorsen verwijderd uit het graan door te harken en te
wannen. De aarspilfragmenten vormen dus dorsafval. Kleine aantallen kunnen echter achterblijven in
geschoond graan. De kroonkafbases van haver, de kafbases van spelt en de boekweitdoppen worden
niet tijdens het dorsen, maar bij een proces daarna van het graan of het boekweit gescheiden. Dit
proces kan thuis worden uitgevoerd, voorafgaand aan de maaltijdbereiding, maar in de
middeleeuwen werd het meer en meer centraal uitgevoerd in een daarvoor ingerichte installatie.
Aangezien de kafresten van spelt in spoor 1611 verkoold zijn, is het aannemelijk dat dit verbrand
afval van dit proces is.
Het dorsen van graan in stedelijke context is weinig aannemelijk. De kroonkafresten van haver en
aarspilfragmenten van rogge in spoor 1472, in combinatie met de aanwezige brokken met stengels,
de vele akkeronkruiden en zemelen laten zich beter interpreteren als dierlijke mest. De dieren
hebben in dat geval een voeding gehad van hele, ongepelde haver en van dorsafval (stro/hooi, kaf en
onkruidzaden). De mest zou het bijproduct kunnen zijn van dieren die op het achtererf gehouden
werden. Tevens mogelijk is dat de mest van elders binnen is gebracht met als doel de bemesting van
de grond van de achtererven ten behoeve van tuinbouw.
Overige cultuurgewassen
Evenals in de kuilen S 1748 en S 1751 zijn er in deze sporen verschillende soorten cultuurgewassen
aanwezig. Ook in dit geval is het aannemelijk dat het gaat om secundair huishoudelijk afval:
keukenafval dat rondslingerde op het achtererf. Een aantal soorten hebben mogelijk betrekking
gehad op de textielverwerking, namelijk vlas, hennep en wouw. Textielverwerking kon een
belangrijke nevenactiviteit vormen in middeleeuwse huishoudens. Vaak betreft het dan echter
verwerkingsprocessen zoals spinnen en weven. In deze stadia kan men echter geen zaden van de
vezelgewassen meer verwachten. Bij het verven met wouw werd echter de hele plant benut, dus de
wouwzaden zouden kunnen wijzen op textielververij op of rond de vindplaats.
Wilde soorten
Opvallend is het relatief hoge aantal van onverkoolde resten van soorten die veel voorkomen in
(moes)tuinen: paarse dovenetel, kleine brandnetel, tuinbingelkruid, duivenkervel en kroontjeskruid.
Deze grotere presentie wijst erop dat het lokale vegetatie betreft en vormt daarmee een aanwijzing
voor tuinbouw op de achtererven zelf. Staal 1472 bevat zeer veel resten van onkruiden die typerend
zijn voor graanakkers, met name bolderik en korenbloem. De soortsamenstelling van de stalen
verschilt verder niet van die uit de kuilen S 1748 en S 1751.
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5.4.4.5 Beerkuil S 656 (1350)
De aardewerkvondsten doen vermoeden dat deze beerkuil toebehoorde aan een drinkgelegenheid.
De kans bestaat dus dat de beerkuil niet alleen door de bewoners van het pand is gebruikt, maar ook
door de bezoekers van de drinkgelegenheid. Tevens is er mogelijk keukenafval in gestort dat niet
afkomstig is van de maaltijdbereiding voor de bewoners van het pand, maar voor de gasten van het
etablissement. Uitspraken op basis van de botanische inhoud van de kuil betreffen daarom niet
alleen de bewoners van het pand, maar ook de bezoekers van de drinkgelegenheid.
Granen
Op basis van de gevonden soorten kan gesteld worden dat beerkuil S 656 dezelfde graansoorten
bevat als de sporen op de achtererven: haver, gerst, rogge, broodtarwe en spelt. Boekweit is
eveneens gegeten.
Een groot deel van de matrix in de stalen uit sporen 655, 817, 863 bestaat uit fragmenten van
graanvruchtwanden (zemelen). Een deel van de zemelen in de sporen 817 en 863 is gedetermineerd
(fig. 5.173). In beide stalen is ongeveer twee keer meer tarwe dan rogge aangetroffen en slechts
weinig haver. Zemelen zijn alleen aanwezig in volkorenproducten. Voor het luxueuzere witbrood
werd gebuild meel gebruikt, evenals voor luxueuzere vormen van gebak. Op basis van de
gedetermineerde graanzemelen kan dus niet worden gesteld dat tarwe een groter deel uitmaakte
van de voeding dan rogge. Het graanpollen in het staal uit spoor 863 bevestigt het beeld echter.
Pollen van het tarwe-type blijkt pollen van andere graansoorten ruimschoots te overheersen. Een
kanttekening hierbij is dat tarwe het pollen vasthoudt in de bloem, en rogge juist niet. Eén kilo
tarwemeel bevat meer pollen dan één kilo roggemeel 545. Producten van tarwe waren over het
algemeen duurder dan producten van rogge. Dat tarwe beter is gerepresenteerd in de beerkuil wijst
erop dat de gebruikers van de beerkuil gemiddeld genomen enige mate van welvaart moeten
hebben gekend.
Overige gegeten soorten
De voeding van de gebruikers van de beerkuil bevatte onder andere een grote variëteit aan fruit: gele
kornoelje, peer, kweepeer, appel, vijg, druif, bosaardbei, mispel, zwarte moerbei, zoete kers,
zoete/zure kers, aalbes, rozenbottel, braam, framboos, vlierbes en blauwe bosbes. Genuttigde noten
waren hazelnoot, walnoot en tamme kastanje. Verder zijn er erwten en tuin- of duivenbonen
gegeten, snijbiet en mogelijk kool en pastinaak. Als kruiden zijn onder andere zwarte peper,
venkelzaad, dillezaad, korianderzaad, anijs en zwarte mosterd gebruikt. Maanzaad is mogelijk
gebruikt als garnering op brood, in gebak of als geneesmiddel. Men gebruikte mogelijk spijsolie van
hennepzaad, lijnzaad en raapzaad. Hennep en lijnzaad kunnen ook een medicinale functie hebben
gehad. Tenslotte is er mogelijk mediterrane honing geconsumeerd of anders zijn er medicijnen of
parfums waarin labdanum is verwerkt, gebruikt.
Voeding en status
Ook in de middeleeuwen was status een belangrijke factor in de samenstelling van de voeding. Een
hogere status kenmerkte zich vaak in het gebruik van duurdere en exclusievere ingrediënten, en in
545
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mindere mate door uitsluiting van goedkopere elementen 546. Het doen van uitspraken over de status
van de gebruikers van een beerput op basis van archeobotanisch materiaal is echter
problematisch. 547 Eén van de redenen is dat zelfs de duurste plantaardige ingrediënten niet
onbereikbaar waren voor iedereen behalve de allerarmsten. Een tweede reden is dat een beerput
gebruikt kan zijn door zowel de rijke huiseigenaar als zijn armere personeel.
In deze beerkuil zijn een klein aantal gewassen aangetroffen die connotaties hebben met hogere
status. Dit zijn zwarte peper, gele kornoelje en zwarte moerbei. Zwarte peper was duur omdat het
geïmporteerd moest worden via een zeer lange handelsroute 548. Handel in tweederangs specerijen
(garbeluer) was echter gemeenplaats, dus peper kon ook tegen een lagere prijs worden betrokken.
Zwarte moerbei is bijzonder omdat ze niet grootschalig werd verbouwd, maar alleen in de tuinen van
welgestelden werd geplant 549. Gele kornoelje was een relatief zeldzame fruitsoort in de
Nederlanden 550. Alleen zwarte peper en gele kornoelje bleken bij grootschalig onderzoek in 'sHertogenbosch uitsluitend voor te komen in huizen waarvan de bewoners een hoge status hadden.
Zwarte moerbei bleek, ondanks de exclusiviteit van de boom zelf, door alle bevolkingslagen te zijn
gegeten 551. Overigens werd in het Westvlaamse Ravelingen zwarte peper aangetroffen in een 15deeeuwse beerput, zonder dat er sprake is van een uitzonderlijke status van de bewoners 552. Verder
past hier nog de opmerking dat er voornamelijk tarweproducten lijken te zijn geconsumeerd door de
gebruikers van de beerkuil. Dit wijst op enige welstand.
Textielverwerking?
Er zijn twee soorten aangetroffen die verbonden kunnen worden aan de verwerking van stoffen. Dit
zijn wouw, een plant die gebruikt werd bij het verven, en weverskaarde, die werd gebruikt bij het
vollen van lakense stof. Dat deze vormen van nijverheid plaats hebben gehad in een
drinkgelegenheid is niet erg waarschijnlijk. Er zijn dan ook geen archeologische vondsten of
historische aanwijzingen voor textielverwerking op de vindplaats. Mogelijk werd de drinkgelegenheid
bezocht door gasten die in de textielverwerking werkzaam waren. Bij wouw bestaat bovendien de
mogelijkheid dat de zaden afkomstig zijn van wilde planten, bij weverskaarde niet. Een aardige
suggestie, in het licht van de mogelijke functie van het pand, wordt gegeven in één van de latere
uitgaven van Dodoens. Daar wordt gesproken van het kauwen op de wortels van weverskaarde om
een onlesbare dorst op te wekken, alvorens men het op een drinken zette 553. De betekenis van
Dipsacus is trouwens afgeleid van het oudgriekse woord voor dorst: διψα554. De naam duidt dan
ofwel op het gegeven dat de plant water verzamelt in zijn bladschijf, ofwel op het feit dat het in het
Mediterraan gebied nabij bronnen groeit. In het kader van de signatuurleer is het echter niet
verrassend dat men in de late middeleeuwen meende dorst te kunnen opwekken met delen van een
plant waarvan de naam was afgeleid van dorst.
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Vergelijking
Er zijn nauwelijks publicaties over de botanische inhoud van beerputten in België met een gelijke
datering. Een vergelijkbare context zijn waterputten op het achtererf van een woning op de lokatie
van het prinsenhof te Brugge. Blijkens de vondsten zijn in deze waterputten resten van huishoudelijk
afval en fecaliën gestort 555. In de eerste fase (13de /vroege 14de eeuw) had de bewoning op deze
locatie overigens nog geen bijzondere elitaire status. Er zijn op deze vindplaats dan ook geen soorten
met een bijzondere status aangetroffen. In de late 14de eeuw bevindt zich op deze lokatie een
grafelijke residentie. Opvallend is dat er nog steeds geen plantaardige (of dierlijke) resten aanwezig
zijn die wijzen op luxe voedingsgewoonten; er zijn geen resten aanwezig van specerijen of bijzondere
soorten. Opvallend is dat op deze vindplaats eveneens veel resten van wouw en weverskaarde zijn
gevonden.
Hoewel deze stad zich in de late middeleeuwen slechts in de periferie van de rijke steden in Brabant
en Vlaanderen bevond, is 's-Hertogenbosch wellicht de meest vergelijkbare stad in de Noordelijke
Nederlanden. Bij het grootschalige onderzoek naar beerputvullingen in ’s-Hertogenbosch, waar de
rijkdom van de inhoud bovendien kon worden vergeleken met de status van de bewoning aan de
hand van informatie over de belastingen, zijn weinig correlaties aangetroffen tussen de status van
een wijk en de inhoud van de beerput. Enkele bijzondere soorten die in laatmiddeleeuwse
beerputten zijn gevonden van huizenblokken met een hoge status zijn rijst, komkommer, peper,
paradijskorrel en kruidnagel. Behalve peper zijn deze soorten niet aangetroffen op het Fochplein te
Leuven.
In de meer noordelijke steden Dordrecht en Alkmaar is relatief veel onderzoek naar beerputten
verricht. Uit de periode 1350-1450 in Dordrecht dateren vondsten van luxe, geïmporteerde
producten als rijst, paradijskorrel en kruidnagel, maar geen zwarte peper. In Alkmaar dateren uit de
periode 1300-1500 vondsten van rijst, peper, paradijskorrel en kruidnagel.
De Leuvense residentie waartoe deze beerkuil behoort, blijft dus op het gebied van luxe
voedingsmiddelen achter bij elitaire residenties in minder ontwikkelde steden in de Noordelijke
Nederlanden. Dit ondanks de nabijheid tot Brugge, de grote specerijhaven van Noordwest-Europa.
De Leuvense elite nuttigde in de late middeleeuwen dan ook zeer grote hoeveelheden specerijen,
blijkt uit enkele rekeningen voor feestmalen 556. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de status van
de bezoekers van het etablissement over het gemiddelde genomen niet bijzonder hoog is geweest.
Wilde soorten
Macroresten van wilde soorten in beerputten zullen voor een groot deel afkomstig zijn van akker- en
soms tuinonkruiden. De zaden zijn dan samen met de voedingsgewassen gegeten, of bij de
toebereiding verwijderd en in het keukenafval terecht gekomen. Andere manieren waarop de wilde
soorten hun weg in de put kunnen hebben gevonden zijn: met de maaginhoud van gegeten dieren,
met hooi of stro dat in het huishouden is gebruikt of met huisvuil dat is opgeveegd en in de beerput
geworpen. Opvallend is dat in deze beerputstalen voor een groot deel dezelfde soorten aanwezig zijn
als in de vullingen van de kuilen op de achtererven. Het betreft met name soorten van natte en
vochtige graslanden en overige natte standplaatsen, vooral dotterbloem (Caltha palustris) en een
groot aantal zeggesoorten (Carex spp.).
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Parasieten
Het pollenpreparaat bevatte behalve stuifmeelkorrels ook vele eitjes van darmparasieten. Er zijn
twee geslachten aangetroffen, de spoelworm (Ascaris) en de zweepworm (Trichuris). Infectie met
deze wormen was in de middeleeuwen algemeen. Het is echter niet mogelijk geweest om de soort
van de eitjes te bepalen, waardoor het mogelijk blijft dat het hier parasieten van huisdieren betreft.
5.4.4.6 Beerput met muren S 1204, S 1206, S1208 en S 1210 (1500)
De kwaliteit van het botanisch materiaal in beerput S 1204, S 1206, S1208 en S 1210 was duidelijk
slechter dan dat van beerkuil S 656. Er zijn enkele graanzemelfragmenten aangetroffen, maar deze
waren zodanig gefragmenteerd dat verdere determinatie niet mogelijk was. Wel zijn er verkoolde
graankorrels aangetroffen van rogge, gerst en spelt. Er zijn resten aangetroffen van meerdere
fruitsoorten, maar de diversiteit is kleiner dan in beerkuil S 656. Gevonden fruitsoorten zijn: appel,
peer, mispel, pruim, zoete/zure kers, zwarte moerbei, framboos, gewone vlier, druif, vijg, bosaardbei
en braam. Met name van braam, bosaarbei en vijg zijn veel pitten gevonden. Deze kleine pitjes zijn
zeer resistent tegen corrosie. Venkel, pastinaak en zwarte mosterd zijn de enige aangetroffen
groenten en/of kruiderijen. Er zijn geen soorten aangetroffen die wijzen op een bijzondere status. De
conservering is onvoldoende om een zinvolle vergelijking te maken met beerkuil S 656 of beerputten
op andere vindplaatsen.
5.4.5 Conclusies
Van de opgraving Leuven-Fochplein zijn drieënzeventig stalen uit bijna evenzoveel sporen
gewaardeerd op botanische macroresten. Daarnaast zijn zeven stalen uit zes sporen gewaardeerd op
pollen. Uiteindelijk zijn zestien macrorestenstalen en één pollenstaal uitvoerig geanalyseerd. De
conservering van de stalen varieerde sterk.
Het materiaal uit een 14de-eeuwse beerkuil geeft inzicht in de voedingsgewoonten op deze locatie.
Men consumeerde voornamelijk (spelt)tarweproducten en in mindere mate ook roggeproducten.
Ook werden haver en boekweit gegeten. Men consumeerde een grote variëteit aan fruit,
zuidvruchten en noten. Tevens zijn er resten aangetroffen van peulvruchten, groenten en kruiden.
Peper is de enige aangetroffen specerij. Producten van hennep en raapzaad werden eveneens
gebruikt. Pollen van cistusroos toont import van labdanum, parfum of wellicht honing uit het
Mediterraan gebied aan. Opvallend zijn resten van soorten die gebruikt werden in de
textielverwerking: wouw en weverskaarde. Vergeleken met beerputten met dezelfde datering in
België en Nederland kan met enige voorzichtigheid worden gesteld dat de status van de gebruikers
van deze kuil gemiddeld genomen enigszins welgesteld was, maar zeker niet uitzonderlijk.
De resten in een puinlaag van een 16de eeuwse beerput geeft enige inzicht in de voedingsgewoonten
op de vindplaats gedurende deze periode. Door de slechtere conservering is geen vergelijking
mogelijk met de eerdere fase of beerputten op andere vindplaatsen. Rogge, spelttarwe en gerst
worden nog steeds gegeten, maar er zijn geen gegevens bekend over de verhoudingen onderling. Er
is een redelijke verzameling fruitsoorten aangetroffen. Er zijn nauwelijks gegevens omtrent de
consumptie van peulvruchten of groenten. Wel zijn er kruiden gebruikt, ongeveer dezelfde als in de
14de eeuw. Er zijn geen geïmporteerde specerijen gevonden. Er zijn geen uitspraken over de status
van de gebruikers mogelijk.
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Uit verschillende sporen met dateringen van 1175 tot 1400, gelegen op de achtererven behorend bij
de middeleeuwse bewoning, blijkt een consumptiepatroon vergelijkbaar met dat van de gebruikers
van de 14de-eeuwse beerput. Keukenafval en wellicht ook uitwerpselen vonden hun weg naar de
verschillende kuilen op de erven. Het botanisch onderzoek heeft geen inzicht kunnen geven in de
functie van de verschillende sporen. Wilde soorten in de kuilen duiden op de aanwezigheid van een
hortisol op de achtererven. Een zaadje van de tuinhibiscus vormt vermoedelijk de vroegste
aanwijzing voor de introductie van deze sierplant in Noordwest-Europa. Hieruit kan worden afgeleid
dat de functie van de achtererven ook decoratief is geweest. Mogelijk betreft het tuinhibiscuszaadje
echter een contaminatie. Verder zijn veel soorten van natte standplaatsen aangetroffen. Het is
onbekend of deze soorten afkomstig zijn van lokale vegetatie, en dat de grond op de achtererven dus
vrij nat kon zijn, of dat deze zaden afkomstig zijn uit hooi dat van elders is aangevoerd. Resten die
kunnen worden geïnterpreteerd als dierlijke mest zijn mogelijk te verbinden aan kleinschalige
agrarische activiteiten op de achtererven. De mest kan afkomstig zijn van vee dat werd gehouden,
maar ook zijn gebruikt bij de bemesting van de tuinen.
In één kuilencomplex zijn grote aantallen verkoold graan aangetroffen. Haver en gerst waren de
belangrijkste soorten, maar er zijn tevens veel resten gevonden van spelttarwe, broodtarwe en
rogge. Een deel van de haver- en gerstekorrels is ontkiemd. Dit zou een verband kunnen hebben met
bierbrouwerij, maar dat is allerminst zeker. Een gedeeltelijk bedorven voorraad is waarschijnlijker.
Desondanks zijn er aanwijzingen voor het brouwen van bier, in de vorm van resten van gagel, het
belangrijkste bierkruid in die tijd. Er zijn verder geen redenen om aan te nemen dat het graan grote
afstanden heeft afgelegd.
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5.5 De bouwmaterialen

Guus Gazenbeek (StudiCo)

5.5.1 Inleiding
Anders dan bij andere vondstcategorieën, waarvan de gebruiksduur over het algemeen beperkt is tot
– historisch gezien – relatief korte periodes, dient de levensduur van bouwmateriaal eerder in
eeuwen dan in jaren te worden gerekend. Waar aardewerk misschien hooguit een generatie
meegaat - veruit het meeste zal echter voor de eigenaar sneuvelen - zullen gebouwen veelal
meerdere generaties onveranderd blijven bestaan. Deze lange levensduur – niet noodzakelijkerwijs
van het bouwmateriaal, maar wel van het bouwwerk – heeft ook gevolgen voor hoe het materiaal in
het archeologisch archief terechtkomt.
Op afval, ontstaan bij de bouw na, komt het meeste bouwmateriaal pas na verloop van langere tijd in
archeologische contexten voor als gevolg van sloop, brand, stormschade, verbouw/herbouw etc.
Daarbij zijn verschillende trajecten denkbaar, die ieder een specifiek beeld wat depositie, kwaliteit en
hoeveelheden opleveren. Daarbij is een verdeling te maken naar processen die langdurig zijn, maar
waarbij maar relatief weinig materiaal betrokken is en processen die zeer kort duren maar zeer
ingrijpend zijn. Een voorbeeld van het eerste is vorst- en stormschade. Stormen leveren bijvoorbeeld
– op de zeer zware stormen na - kleine aantallen gebroken pannen op, die meestal in de directe
omgeving van het gebouw belanden. De losse stukken dakpan die regelmatig in beerputten worden
aangetroffen kunnen zo verklaard worden. Kortdurende maar ingrijpende processen zijn
bijvoorbeeld brand, sloop en verbouw of herbouw. Deze processen leveren vaak veel afvalmateriaal
op, waarvan echter lang niet alles op de site zelf blijft. Met name wegens de herbruikwaarde van
bouwmateriaal wordt veel verwijderd zodat vaak alleen het onbruikbare afval overblijft. Ook
wanneer materiaal achterblijft om bijvoorbeeld het terrein op te hogen of te egaliseren, blijft slechts
een deel over van wat er oorspronkelijk is geweest en dan vaak ook nog eens een specifiek deel. Het
beeld wordt nog verder gecompliceerd door die bijzondere eigenschap van bouwmateriaal, haar
herbruikbaarheid. Aangetroffen bouwmateriaal kan primair zijn verwerkt, of secundair of zelfs
tertiair. Hoeveel tijd tussen deze gebruiksfasen zit, is nauwelijks vast te stellen. Is het materiaal
aangevoerd van elders, is het afkomstig van een verbouwing van het pand of van de sloop van een
voorgaand pand?
Dit gegeven heeft belangrijke consequenties voor de datering en de interpretatie van bouwmateriaal
aangetroffen bij een archeologisch onderzoek.
Het uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op de staalnames van alle muren en vloeren enerzijds en de
niet consequent doorgevoerde inzameling van bouwmateriaal tijdens het veldonderzoek anderzijds.
Deze niet consequent doorgevoerde inzamelwijze vormt een beperking voor het uitgevoerde
onderzoek.
5.5.2 Baksteen
Van de 62 monsters van bakstenen zijn 24 dusdanig compleet dat volledige lengte, dikte en hoogte
maten genomen konden worden. Deze stenen zijn opgenomen in tabel 5.63.
spoor
1135
498
1135

lengte
84
150
104

breedte
86
70
85

hoogte
49
38
47
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volume
354,0
399,0
415,5

datering
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237
150
70
40
420,0
1304
162
74
40
479,5
482
185
85
40
629,0
406
185
85
45
707,6
513
190
97
50
921,5
1296
142
109
62
959,6
>1600
513
190
97
55
1013,7
1280
162
105
61
1037,6
1200-1400
485
230
100
50
1150,0
1436
220
105
60
1386,0
505
260
110
53
1515,8
1460
250
115
55
1581,3
1375-1550
1696
250
115
55
1581,3
1575-1625
744
242
112
60
1626,2
'waterpartij' 213
250
120
55
1650,0
>1700
211
265
129
49
1675,1
boven spoor 1280
254
113
59
1693,4
>1550
630
260
120
55
1716,0
655
250
125
55
1718,8
1325-1375
462
253
120
60
1821,6
483
255
115
65
1906,1
Tabel 5.63: Maten complete bakstenen. Maten in mm, volumes in cm3.
Zeer globaal kan men stellen dat er een relatie bestaat tussen het volume van de baksteen en de
ouderdom, waarbij de grootste bakstenen het oudst zijn. De vroegst bekende bakstenen uit
Noordwest-Europa dateren uit het eind van de 12de en het begin van de 13de eeuw. Volumes per
steen van 3.500 cm3 of meer lijken in deze periode gangbaar te zijn. In de daarop volgende eeuwen
nemen de volumes af tot rond de 1.000 cm3 of minder, die heden gangbaar is.
Bij deze algemene tendens tot verkleining moeten wel een aantal kanttekeningen geplaatst worden.
Deze relatie lijkt vooral sterk te zijn in de Nederlandse en Vlaamse kustprovincies, verder
landinwaarts is zij veel minder uitgesproken. Dit wordt mooi geïllustreerd door de keuren die de
steden Leiden in Holland en Deventer in het Oversticht in respectievelijk 1527 en 1559 uitvaardigen
betreffende het formaat van grote bakstenen. In Leiden moeten deze een volume van circa 1.270
cm3 hebben, in Deventer dertig jaar later echter het dubbele, namelijk circa 2.460 cm3557.
Een tweede probleem is dat er verhoudingsgewijs maar weinig harde gegevens zijn betreffende de
datering van bakstenen. In de kustprovincies is er wel het nodige onderzoek gedaan, maar meer
landinwaarts is dit veel minder gebeurd. Zo is in Limburg nauwelijks gericht onderzoek gedaan naar
verschuivingen in de maatvoering door de eeuwen heen, al bestaat de indruk dat die verschuiving
maar gering is geweest. Het ontbreken van betrouwbare, onafhankelijk gedateerde, datasets
betekent dat niet zonder meer vastgesteld kan worden dat een bepaald formaat baksteen uit een
bepaalde periode zou stammen. Voor het materiaal afkomstig van het Fochplein betekent dit dat er
voorzichtig moeten worden gekeken bij het vaststellen van de ouderdom van de bakstenen.
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Bij de stenen van het Fochplein valt globaal een tweedeling te maken naar bakstenen met een
volume van meer dan 1.500 cm3 en bakstenen met een geringer volume. In deze laatste groep vallen
alle machinaal vervaardigde bakstenen. Wat echter opvalt is dat grote bakstenen ontbreken: de
grootstebak steen waarvan een volume kon worden vastgesteld, meet amper 2.000 cm3. Dit is
globaal de helft van die van bakstenen uit de 13de eeuw en komt meer overeen met formaten uit de
tweede helft van de 14de eeuw en later, afhankelijk van de geografische ligging.
De meeste bakstenen hebben echter een volume dat tussen de 1.500 en 1.700 cm3 ligt. Deze
formaten komen elders voor in contexten uit het midden van de 15de eeuw tot ver in de 16de eeuw.
Slechts vijf bakstenen in deze grootteklasse komen uit gedateerde sporen. Drie daarvan zijn
aangetroffen uit sporen die dateren uit het midden van de 16de eeuw of later 558, terwijl een
exemplaar uit een spoor komt dat uit de laatste kwart van de 14de tot het midden van de 16de eeuw
kan stammen 559. De grootste baksteen in deze groep stamt, niet geheel toevallig misschien, uit een
spoor dat gedateerd wordt in het midden van de 14de eeuw 560.
Hierbij moet bedacht worden dat er een bepaalde tijd zit tussen de depositie van de baksteen in de
context waar hij is aangetroffen en de fabricage c.q. het eerste gebruik. Als men ervan uitgaat dat er
minstens een eeuw tussen fabricage en depositie heeft gezeten, dan zou de eerste toepassing pas in
de 14de of 15de eeuw zijn geweest. Mogelijk gaat het hier dan om verstening van bestaande
bebouwing in houtskeletbouw.
5.5.3 Dakbedekking
Aanvankelijk is dakbedekking vooral organisch van aard: riet, stro en shingles. Dergelijk materiaal
vormt op zichzelf goed dakdekkingsmateriaal, maar is echter brandbaar. Bij een ruime spreiding van
de bebouwing zijn deze risico’s nog beheersbaar, maar bij een dichter wordende bebouwing nemen
zij sterk toe. In de ontwikkelende steden vormen branden een groot probleem aangezien door de
dichter wordende bebouwing de kans op het overslaan van een brand van een enkel gebouw naar
andere gebouwen of mogelijk zelfs naar hele wijken sterk toeneemt.
Al vroeg tracht men de gevolgen van brand te beperken door maatregelen te nemen om de risico’s
te beperken 561. Het verbieden van organische dakbedekkingsmaterialen en subsidies op leien of
ceramische pannen zijn enkele van de maatregelen die genomen worden. Deze maatregelen hebben
echter maar een beperkt effect, daar veel burgers, ondanks de regelmatig weerkerende branden,
kennelijk maar met moeite willen overstappen.
Stenen dakdekkingen waren niet onbekend. De techniek om dakpannen te maken is destijds zeker
niet met de Romeinen verdwenen, maar is, weliswaar op kleine schaal, steeds in gebruik gebleven.
Tegulae naar Romeins model zijn tot in de 12de eeuw gebruikt en mogelijk ook gefabriceerd 562.
Daarnaast is nog lange tijd gebruik gemaakt van echte romeinse tegulae, als spolia van sites gehaald
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van den Elzen 1982.
562
Hesse geeft een gebruik in Noord Duitsland tot circa 1000 aan (Hesse 2005: 224), volgens Vince et al komen
ze in London voor in contexten uit de late 12de eeuw, overigens samen met daktegels (Vince, Pearce &
Armitage 1981: 361).
559
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samen met ander bouwmateriaal 563. Over de achtergronden van het gebruik van dit ‘Romeins’
materiaal is echter nog weinig bekend. Verondersteld is dat het gerelateerd is aan belangrijke
gebouwen, maar dit is dan zeker niet overal zo geweest, want uit London is een site bekend waar
deze middeleeuwse variatie op de tegula is aangetroffen in de context van een haven c.q. kade 564.
Op een bepaald punt stapt men echter over op het gebruik van daktegels en holle en bolle pannen
(paters en nonnen). Deze overgang lijkt zich in korte tijd te hebben voltrokken. Hesse gaat er van uit
dat daktegels en een vorm van holle en bolle pannen rond 1000 de pannen naar Romeins model
verdringen565. In de 12de en 13de eeuw lijken daktegels en holle en bolle pannen de norm te zijn.
Vanaf het midden van de 14de eeuw verdwijnen de daktegels en komen pannen op die de losse holle
en bolle pannen in een pan combineren. Deze Krempziegel of Hildesheimer pannen kunnen als
voorlopers gezien worden van de Boomse of Hollandse pannen die vanaf 1500 in korte tijd het
daklandschap gaan overheersen.

Figuur 5.183: Daktegels uit gedateerde contexten. De dikte van de balken is relatief aan het aantal
fragmenten.

563

Deventer levert wat het gebruik van spolia ook mooie voorbeelden: een dakpanstempel van het Tiende
Legioen en aquaduct marmor verwerkt in een romaanse woning (o.a. Bogaers 1967, Grewe 1993).
564
Vince, Pearce & Armitage 1981: 361.
565
Hesse 2005: 224.
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Deze algemene ontwikkeling van het dakbedekkingsmateriaal lijkt ook binnen het gebied van het
latere Fochplein te hebben plaatsgevonden (fig. 5.183). Ruim een kwart van de fragmenten is
aangetroffen in contexten die van voor 1400 dateren. Veruit de meeste daktegels, ongeveer de helft,
lijken in de bodem te zijn terechtgekomen in de 15de en 16de eeuw, globaal dus in en direct na de
periode dat dit type dakbedekking uit zwang raakt. Opvallend is het ontbreken van de opvolgers, de
Boomse pannen. De enkele fragmenten daarvan die zijn aangetroffen, lijken met hun scherpe wel
bovendien te behoren tot vroege exemplaren. Mogelijk gaat het zelfs nog om van Hildesheimer
pannen, maar de fragmenten zijn te klein om daar zekerheid over te kunnen verkrijgen 566.
Waarschijnlijk zijn deze pannen zorgvuldig verwijderd bij de afbraak van de panden in de 19de eeuw,
mogelijk omdat ze nog bruikbaar werden geacht. De daktegels behoren ongetwijfeld bij de oudste
bewoningsfasen van het gebied, waarbij zij waarschijnlijk de vroegste fasen van verstening
vertegenwoordigen als vervanging van organische dakbedekkingen op panden gebouwd in
houtskeletbouw. Het vrijwel ontbreken van daktegels in contexten na 1600 maakt het niet
waarschijnlijk dat ze hergebruikt zijn bij de bouw van de stenen panden langs de Tiensestraat. Zeker
een deel van de fragmenten zal bij deze bouwactiviteiten in de bodem zijn terechtgekomen, maar de
meeste fragmenten zullen toch als gevolg van wind- en vorstschade behouden zijn. Het is daarom
opvallend dat fragmenten van Boomse pannen, die vrijwel zeker de dakbedekking zullen hebben
gevormd van de panden die tussen de late middeleeuwen en de laatste kwart van de negentiende
eeuw op het later plein hebben gestaan, lijken te ontbreken.
Ook de holle en bolle pannen, die meer of minder contemporain zijn met de daktegels, ontbreken.
Kennelijk waren zij in Leuven niet in zwang, of althans niet in dit deel van de stad. Voor de
Noordelijke Nederlanden is vastgesteld dat holle en bolle pannen vooral ten noorden en ten oosten
van de Rijn en de Gelderse IJssel voorkomen en dat ten zuiden van deze rivieren daktegels
overheersen 567. Verder naar het zuiden, in Noord- en Midden-Frankrijk, komen holle en bolle
pannen echter wel weer voor, overigens naast platte daktegels 568. De vraag is dan ook of Brabant
deel uitmaakte van de zone, waartoe Holland, Zeeland en Utrecht behoorden, waarin vrijwel alleen
daktegels werden gebruikt, of dat het hier uitsluitend om een waarnemingsprobleem gaat 569.
Wel zijn een aantal bijzondere fragmenten van daktegels aangetroffen. Het betreft daktegels speciaal
gefabriceerd voor specifieke toepassingen, met name voor bij hoeken. Tenminste twee exemplaren
van geknikte, spits toelopende tegels voor kilgoten en één voor een keper wijzen op het bestaan van
complexere daken met meerdere vlakken 570. Ook de fragmenten bolle tegels met ronde onderrand
wijzen op een bijzonder dak, namelijk op een ronde of halfronde toren of vergelijkbaar
bouwwerk 571. De ronding van deze tegels is vrij vlak, zodat het minder aannemelijk is dat zij bestemd
waren als hoekkepers. Mogelijk behoort een randfragment met spijkergat wel tot een dergelijke
hoekkeper, met name ook omdat de bolling aanzienlijk sterker is 572.

566

Catalogus nummers 25, 26, 27 en 28.
Kipp 1990: 92.
568
Zie bijvoorbeeld Jeannin & Bonvalot 2009.
569
In dit verband is wellicht het onderzoek uitgevoerd in 2011 aan de Roerkade in Roermond interessant. In de
zone tussen het oudste gedeelte van de stad en de Roer is een perceel onderzocht tot in lagen die teruggaan
de
tot waarschijnlijk het eind van de 12 eeuw. Er is intensief verzameld, maar dit heeft, behalve dakpannen uit
de Nieuwe Tijd, uitsluitend daktegels opgeleverd (eigen, nog lopend onderzoek auteur).
570
Catalogusnummers 16 (vondstnummer 0550, Spoor 1212, beerput met vulling eind 15de, begin 16de eeuw).
en 17 (vondstnummer 0542, spoor 1690, kuilencluster met vulling 16de eeuw).
571
Catalogusnummers 18 en 19 ( vondstnummer 546, spoor 1474, kuil met vulling uit 1150 – 1300).
572
Catalogusnummer 24 (vondstnummer 547, spoor 1605). Zie ook Kipp 1990, afb. 56 rechtsonder.
567
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Nokvorsten komen in verschillende varianten voor tussen het verzamelde materiaal, helaas echter
alleen zeer fragmentarisch. Het meest opvallende stuk is een deel van een halfronde nokvorst met
een nop 573. Minder opvallend versierd zijn twee fragmenten met een lage kam gevormd door
vingerindrukken in een kleirichel. Bij het ene exemplaar gaat het om een geknikte nokvorst met een
kam in de lengterichting, bij de andere om een overdwars geplaatste kam aan één van de kopse
zijden van een halfronde nokvorst 574. Dergelijke versierde nokvorsten zijn niet onbekend en komen in
veel variaties voor 575. De overige fragmenten van nokvorsten behoren, voor zover dat althans vast te
stellen is, tot eenvoudige, onversierde typen 576.
Daktegels werden aan de panlatten opgehangen door middel van noppen aan de achterzijde of
bevestigd met spijkers of houten pinnen. Beide methoden zijn kennelijk op de site gebruikt, daar
zowel noppen als (spijker)gaten, incidenteel ook in combinatie met elkaar, zijn aangetroffen. Om een
goede dichting te krijgen, overlapten de tegels elkaar over circa 2/3 van hun lengte terwijl de
horizontale rijen steeds een halve tegel versprongen. Die overlap is terug te zien in de mate waarin
sommige tegels geglazuurd zijn. Alleen het gedeelte dat blootgesteld zou worden aan de lucht, het
onderste 1/3 deel, werd geglazuurd. Het glazuur is veelal loodglazuur, wat een rood gekleurde tegel
oplevert, incidenteel is een kleurstof, veelal koper, toegevoegd, wat een groene kleur oplevert. Er
zijn geen gesmoorde tegels aangetroffen. Gekleurde daken, al dan niet in een patroon gelegd, waren
niet onbekend in de middeleeuwen en komen ook heden nog in het oosten van Frankrijk voor. Of uit
de verdeling tussen de verschillende kleuren opgemaakt zou mogen worden dat binnen het
onderzoeksgebied ook daken met een patroon hebben gelegen, blijft echter zeer onzeker.
Wel is duidelijk dat om de waterdichtheid van het dak te verhogen men mortel tussen de daktegels
heeft aangebracht. Dit valt althans op te maken uit de exemplaren waar mortel op de boven- of
onderzijde voorkomt en dan met name op de niet geglazuurde delen. Het afdichten met mortel is
ook bekend van elders 577 en lijkt daarom een meer voor de hand liggende verklaring dan hergebruik
van de daktegels in een ander verband. Ook dat laatste komt voor, onder andere in haarden en
putten, maar eveneens als uitvlaklaag in muurwerk, maar geen van de daktegels van het Fochplein is
in een dergelijke context aangetroffen.
Tenslotte zijn er nog de moderne, machinaal vervaardigde dakpannen van de laatste fase van
bebouwing uit de late 19de eeuw. Veruit het grootste deel van dit materiaal is ongezien afgevoerd,
alleen enkele fragmenten zijn verzameld 578. Deze wijzen op het gebruik van machinaal vervaardigde
pannen van het type tuile du Nord of Muldenpan of Ludovici-pan.
5.5.4 Plavuizen en vloertegels
Het onderzoek heeft 74 plavuizen en vloertegels opgeleverd, maar deze vormen maar een fractie van
wat is aangetroffen. Veelal zijn slechts één of twee exemplaren uit een context als samples
verzameld. In zowel de kelders van de huizen uit de 19de eeuw als in die van de oudere huizen langs
de Tiensestraat zijn complete vloeren aangetroffen.
573

Catalogusnummer 13 (vondstnummer 0550 uit spoor 1212, beerput met vulling eind 15de, begin 16de
eeuw).
574
Respectievelijk catalogusnummer 14 (vondstnummer 0023, spoor 91) en catalogusnummer 15
(vondstnummer 0514, spoor 1307).
575
Zie bijvoorbeeld Dunning 1975.
576
Catalogusnummers 20 tot en met 23.
577
Zie Kipp 1990.
578
Catalogusnummers 29 en 30.
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Daarnaast is er materiaal aangetroffen in beerkuilen en -putten. Er is een breed scala aan maten en
materialen waarneembaar binnen het vondstspectrum, met naast natuurstenen en cementen tegels,
vooral ceramische plavuizen.
De kleinste groep, met tien exemplaren, wordt gevormd door de plavuizen van natuursteen. Hiervan
zijn vier exemplaren van Gobertangesteen, vier van kolenkalksteen, één van kalksteen en één van
marmer gemaakt. Tenminste twee van de plavuizen van kolenkalksteen komen uit contexten uit de
19de eeuw en meten 235x235x35 mm respectievelijk 235x175x35 mm 579. Het derde exemplaar is
met 320x320x27 mm beduidend groter580. Het laatste exemplaar komt uit dezelfde context als de
plavuis van marmer en zal wel tot dezelfde vloer hebben behoord 581. Drie van de vier exemplaren
gemaakt van Gobertangesteen zijn rechthoekig en variëren in hun maatvoering tussen 235x268x>50
mm 582, 250x205x65 mm 583 en 285x285x78 mm 584. Het overige exemplaar is schuin en meet 220x90155x65 mm 585. De plavuis van kalksteen (430x230x15 mm) is aangetroffen in een context die dateert
uit de 12de en 13de eeuw 586.
De elf plavuizen gemaakt van cement zijn alle toe te schrijven aan de bebouwing van de late 19de
eeuw. Tegels van cement werden al in de eerste kwart van de 19de eeuw ontwikkeld, maar namen
pas een grote vlucht toen het mogelijk werd om decoratieve figuren in de tegels te persen. Daarmee
konden vloeren met ingewikkelde patronen worden gemaakt. Deze tegels worden dan ook wel
parkettegels genoemd.
Tussen het materiaal van het Fochplein bevinden zich tenminste drie van zulke tegels. Twee daarvan
zijn zeskantig met witte figuren op een zwarte ondergrond 587. Eén exemplaar is vierkant met een
veelkleurige bandmotief 588. De achterzijde is voorzien van cirkels met in het centrum een M. Een
dergelijk merkteken van de producent is ook zichtbaar op twee tegels met het formaat 200x200x20
mm die egaal wit, respectievelijk rood gekleurd zijn 589. Hier zijn de letters AG op een gladde
ondergrond aangebracht.
Veruit de grootste groep, met 52 exemplaren, wordt gevormd door de ceramische plavuizen. De
variatie binnen deze groep is enorm, met breedtes tussen 120 en ruim 200 mm en diktes die variëren
tussen 16 en 34 mm. Deze variatie weerspiegelt deels de ontwikkeling die plavuizen in de loop van
de tijd hebben doorgemaakt. De vroegste exemplaren zijn met een oppervlak van 80 tot 90 cm2 klein
en met een dikte rond de 20 mm bovendien relatief dun.
Vanaf ongeveer de 14de eeuw vinden plavuizen steeds meer toepassing in woningen en niet meer
alleen in kerken en andere bijzondere gebouwen. De maten veranderen, naast kleine exemplaren
met oppervlakten tussen de 80 en 300 cm2 verschijnen ook grote exemplaren met oppervlaktes
tussen 500 en 700 cm2. De diktes variëren tussen 20 en 45 mm, met een enkele uitschieter naar
beneden tot 15 mm.

579

Vondstnummers 0093 (235x235x35 mm, spoor 107) en 0089 (235x175x35, spoor 97+107+110).
Vondstnummer 1057 (spoor 38).
581
Vondstnummer 0552 (spoor 1477).
582
Vondstnummer 0090 (spoor 268).
583
Vondstnummer 0118 (spoor 488).
584
Vondstnummer 0103 (spoor 514).
585
Vondstnummer 0115 (spoor 488).
586
Vondstnummer 0505 (spoor 1181).
587
Catalogusnummer 33 (vondstnummer 0097, 200x200x25mm) en vondstnummer 1054 (225x225x22).
588
Catalogusnummer 32 (vondstnummer 0014 uit spoor 22).
589
Vondstnummer 0089 (spoor 97+107+110).
580
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Tabel 5.64: Overzicht maten ceramische plavuizen.
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Vanaf de 16de eeuw begint een zekere standaardisatie op te treden met oppervlaktes tussen 100 en
200 cm2 en diktes tussen de 20 en 25 mm. Uitschieters naar beneden en boven komen echter nog
wel voor. Vanaf het midden van de 17de eeuw komen nog maar twee maten voor: 500 cm2 (220x220
mm) en 125 cm2 (110x110 mm) met diktes van 26-27 of 30-32 mm.
In tabel 5.64 zijn alle ceramische plavuizen met hun maten weergegeven. Wat opvalt zijn de enorme
variaties in de oppervlakte van de plavuizen. Ook het relatief groot aantal ‘breeksteentjes’, plavuizen
met voor het bakken aangebrachte groeven waarlangs de stenen later gebroken kunnen worden 590.
Dit was noodzakelijk om plavuizen in patronen te kunnen leggen, wat met name in de 14de en 15de
eeuw populair was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste van deze plavuisjes in contexten
uit de 15de en 16de eeuw zijn gevonden. Ook de meeste andere plavuizen zullen meer of minder
contemporain zijn, zodat aangenomen mag worden dat de bulk van het complex dateert uit de 14de
en 15de eeuw.
Een uitzondering vormen mogelijk een zestal plavuizen waarvan de maatvoeringen met maten
tussen 195 en 205 mm en diktes tussen 26 en 31 mm vrij homogeen zijn (vondstnummers 0014,
0091, 0095, 0106, 0112 en 1038). Twee hiervan komen uit de late 19de eeuw en aannemelijk is dat
ook de overige vier uit deze tijd stammen.
Wat opvalt in het complex, is het ontbreken van versierde plavuizen.
5.5.5 Wandtegels
Het aantal wandtegels in het vondstspectrum is klein. Enerzijds speelt ook hier weer dat alleen
samples zijn meegenomen, wat met name bij de gebouwen uit de 19de eeuw een rol speelt,
anderzijds omdat er uit vroegere fasen maar betrekkelijk weinig wandtegels zullen zijn geweest.
Pas vanaf de 16de eeuw komen wandtegels in zwang om haardplaatsen te verfraaien. Het zijn dan
ook relatief luxe artikelen die lang niet in elke woning aanwezig zullen zijn geweest. Er zijn in totaal
negen fragmenten aangetroffen, die echter zo klein zijn dat er geen volledige lengte- of
breedtematen genomen konden worden591. Evenmin is het mogelijk de afgebeelde scenes te
reconstrueren, al lijken rustieke afbeeldingen de boventoon te voeren: een zwaan, twee
afbeeldingen van schepen, een dak van een huis en een kasteeltoren.
De zwaan en de kasteeltoren komen sterk overeen met bekende exemplaren uit de 18de eeuw,
terwijl de schepen zeker in de tweede helft van de 17de eeuw gedateerd kunnen worden, mogelijk
ook in de eerste helft van de daaropvolgende 592. Deze dateringen sluiten aan bij die van de
hoekmotieven, die in alle vijf gevallen bestaan uit zogenaamde bijtjes, die door Korf vanaf de tweede
helft van de 17de eeuw worden gedateerd 593.
Uit de 19de eeuw is een tegel in wit ceramiek in de catalogus opgenomen (nr. 43). Deze rechthoekige
tegel met gefaceteerde randen zal eerder zijn toegepast in de verworvenheid bij uitstek van de late
19de eeuw, de badkamer en/of toilet.
590

Zie catalogusnummer 31 (Vondstnummer 0561, spoor 1254+1264).
Catalogusnummers 34 tot en met 42.
592
De zwaan (catalogusnummer 35) en de toren (catalogusnummer 34) zijn vrijwel identiek aan die afgebeeld
bij van Sabben & Hollem onder afbeelding 398 (van Sabben & Hollem 1987: 129) die deze tegels in de 18de
eeuw dateren. Voor de schepen zijn alleen minder directe parallellen te vinden bij van Sabben & Hollem (voor
catalogusnummer 41, vergelijk van Sabben & Hollum 1987: 52-55) en bij Betts & Weinstein. (voor
catalogusnummer 36, zie Betts & Weinstein 2010 nr 234, eventueel nr 236). Van Sabben & Hollum dateren
deze scheepsmotieven in de tweede helft van de 17de eeuw, terwijl Betts & Weinstein ze in de eerste helft van
de 18de, mogelijk zelfs nog in de tweede helft van deze eeuw plaatsen.
593
Korf 1960: 47.
591
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5.5.6 Buizen
Er zijn 104 fragmenten van buizen verzameld die alle als rioolbuizen zijn omschreven. Voor sommige
exemplaren is dat evident, maar voor andere niet, omdat ze bijvoorbeeld niet geheel geglazuurd zijn
of omdat de uiteinden dusdanig van vorm zijn dat een lekvrije overgang tussen twee buizen haast
onmogelijk is 594. Aannemelijk is dus dat een deel van deze buizen een andere functie heeft gehad.
Daarbij valt te denken aan het afvoeren van rook, als schoorsteen dus. In het voorjaar van 2011 is in
Roermond een pand gesloopt waarbij ook de muur grenzend aan het naast liggend pand is
verwijderd 595. Daarbij kwamen buizen vergelijkbaar met die aangetroffen in Leuven vrij, die duidelijk
als schoorsteen waren gebruikt.
In de literatuur is echter weinig te vinden over schoorstenen, anders dan over de grotere schouwen
met gemetselde schoorsteen. Veruit de meeste huizen lijken deze echter niet gehad te hebben, maar
eerder kokers van hout of leem die door het dak staken 596. Dergelijke constructies werden door
stadsbesturen terecht als vuurgevaarlijk beschouwd en daarom werd op allerlei manieren getracht ze
te laten verdwijnen. Maar ondanks alle eisen en subsidies bleven dergelijke constructies tot in de
19de eeuw in gebruik, al werden ze steeds zeldzamer. Waar ze wel werden vervangen, is onduidelijk
hoe de rook vervolgens werd afgevoerd, maar mogelijk zal dit deels gebeurd zijn door middel van
buizen.
Tachtig procent van de buizen komt uit de puinlaag in een beerput (spoor 1617/1619). Deze laag is
rond 1600 gedateerd en bevat geen ander bouwmateriaal. Van de 82 fragmenten uit deze laag is de
helft in het geheel niet geglazuurd, de andere helft slechts gedeeltelijk. Twee fragmenten zijn
aangetroffen in sporen uit de middeleeuwen597. Het oudste exemplaar hiervan is aan de buitenzijde
geheel geglazuurd, het jongere exemplaar slechts gedeeltelijk aan zowel de binnen- als buitenzijde.
De zin van het glazuren van buizen is om deze vloeistofdicht te maken, wat dient te gebeuren aan de
kant waar zich vloeistof zal gaan bevinden. In het geval van rioolbuizen is dat dus aan de binnenkant.
Maar juist bij deze buizen ontbreekt aan de binnenzijden de glazuur geheel of gedeeltelijk.
Van de 14 fragmenten van gresbuizen is wel duidelijk dat zij als rioolbuizen zijn gebruikt en allemaal
uit de laatste helft van de 19de en de eerste kwart van de 20ste eeuw zullen stammen.
5.5.7 Kacheltegel
Er is één fragment van een kachtegel aangetroffen. Het betreft een randfragment met aanzet van
een driepas van een cylindertegel. De plaatsing van het fragment binnen de bekende vormen is
moeizaam. Mogelijk zou het kunnen gaan om een tegel die aan de bovenzijde van de oven geplaatst
wordt, maar duidelijke parallellen ontbreken 598.

594

Zie bijvoorbeeld de manchetten van de catalogusnummers 50 tot en met 54.
Het betreft het pand aan de Roerkade 15. De sloop werkzaamheden zijn deels door archeologen van
Grontmij Nederland B.V. begeleid. Vooralsnog is dit onderzoek niet gepubliceerd.
596
Zie Kipp 1990: 98.
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Vondstnummers 0541 (spoor 1472: 1150-1300) en 1055 (spoor 1093: 1475-1575).
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Er zijn geen parallellen aangetroffen in de omvangrijke catalogi van Unger (Unger 1988) van de kacheltegels
uit Keulen of in die van de Oude-Wolf en Vrielink (de Oude-Wolf en Vrielink 2012) voor de kacheltegels uit de
vallei van de Gelderse IJssel.
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5.5.8 Natuursteen divers
Vrijwel alle stukken natuursteen zijn afkomstig van de bebouwing uit de 19de eeuw. Het betreft
architectonische elementen horende bij trappen, schouwen, deur- of raamomlijstingen 599, of delen
van meubels zoals het in wit marmer uitgevoerde zijschot van een wastafel 600. De afgerond ovale
deurknop (catalogusnummer 64) is niet van natuursteen maar van ceramiek en is hier voor de
duidelijkheid opgenomen. Niet geheel onverwacht zijn veel van deze elementen van een bepaalde
luxe in zowel de materiaalkeuze als in de uitvoering.
De twee delen van zuiltjes hebben waarschijnlijk ooit deel uitgemaakt van trappen. Eén stuk betreft
een uiteinde met naast een bevestigingsgat ook een steenhouwers- of fabricagemerk in de vorm van
een x met schuin daaronder II D (catalogusnummer 63).
Zeker niet uit de 19de eeuw stammen de twee misschien wel meest intrigerende stukken
natuursteen. Het betreft een halve bol van zandsteen met een excentrisch geplaatste doorboring die
diagonaal door de helft loopt. Vermoedelijk betreft het hier een afgebroken deel van een
sierelement dat deel heeft uitgemaakt van een gevel(top) 601. Het stuk is aangetroffen onder de
spaarboog in de kelder van De Hert in een laag die gedateerd wordt rond 1600.
Het tweede stuk is een deel van een zuiltje met aan de niet afgebroken zijde een rechthoekig blok 602.
Dit blok heeft aan twee tegenovergestelde zijkanten meer of minder rechthoekige uitsparingen en is
aan het uiteinde vlak met enigszins afgeronde hoeken. Het stuk komt uit een context die gedateerd
wordt in de eerste helft van de 16de eeuw. Terwijl het (korte) deel van de zuil precies is afgewerkt, is
de rechthoekige uiteinde minder nauwkeurig afgewerkt. Dit doet vermoeden dat dit deel niet
bedoeld was om zichtbaar te zijn. Waarschijnlijk is het stuk te beschouwen als een deel van een trap
of een sierelement van een gevel. Parallellen van elders zijn niet bekend.
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Catalogusnummers 57, 58, 61, 62 en 63.
Catalogusnummer 59.
601
Catalogusnummer 67 uit spoor 77.
602
Catalogusnummer 56 (vondstnummer 0515 uit spoor 598/599).
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5.6 De metaalvondsten

Yvonne de Rue

Op het Fochplein werden 1346 metaalvondsten aangetroffen. Hieronder bevonden zich 20 munten.
Ten gevolge de bewaringstoestand van deze munten, kon enkel een gouden munt van Sebastianus
van Portugal (1554-1578) uit spoor 687 geïdentificeerd worden (fig. 5.184).
Bij de resterende 1326 metaalvondsten bestaat het grootste deel, 1085 fragmenten, uit ijzer.
Daarnaast werden 181 fragmenten in koperlegering, 48 slakfragmenten, 5 fragmenten in
geëmailleerd ijzer, 1 fragmenten verzilverde koperlegering en 6 fragmenten in een onduidelijk
materiaal aangetroffen (fig. 5.185).

Fig. 5.184: Gouden munt van Sebastianus van Portugal (1554-1578) (foto: Archaeological
Photography).
Onder de ijzeren voorwerpen bevonden zich 565 nagels. Verder werden 55 fragmenten van
spiraalvering teruggevonden, die vermoedelijk deel hebben uitgemaakt van matrassen en/of zetels.
Ook werden er 44 knopen, 26 fragmenten van metalen draden of staven, 19 stuks bestek, 4 stukken
scharnier en/of muurijzer, 3 stukken hekwerk, 3 stukken gereedschap, 3 draaidoppen, 2 delen van
gasbranders, 2 sleutels, 1 deel van een metalen band, 1 metalen flacon, 1 kapstokhaak, 1 rasp, 1
schroef en 1 vergiet aangetroffen. Daarnaast waren er 353 fragmenten die niet konden worden
geïdentificeerd. De aangetroffen slakken waren ijzerslakken.
Onder de vondsten in koperlegering werden 64 knopen (sommigen hiervan waren aan elkaar
gecorrodeerd) aangetroffen, die mogelijk deel uit maakten van een vroeg 20ste-eeuwse
winkelinventaris. Daarnaast werden 17 spelden teruggevonden en 12 delen van kandelaars, 8 delen
van draden en staven, 7 delen van spiraalvering, 6 hulsjes, 6 ringen, 5 delen van olielampen, 5 delen
van gespen en riemen, vier bakjes, 4 delen van gasbranders, 3 nagels, 2 stuks bestek, 1 decoratief
element, 1 deel van een hekwerk, 1 waterkraan, 1 stuk waterleiding, 1 plankhouder en 1 vingerhoed.
Het fragment verzilverde koperlegering betrof het gedecoreerde heft van een (tafel)mes.
In geëmailleerd ijzer werden 1 grote soeplepel, 1 kom, 1 lamp, 1 sauskom en 1 onduidelijk fragment
aangetroffen. Het geëmailleerd ijzer werd echter niet consequent ingezameld. Zo werd het in de
19de-eeuwse kelders aangetroffen, vaak complete, vaatwerk in dit materiaal niet allemaal verzameld.
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Figuur 5.185: Aantalverhouding van de verschillende metaalsoorten aangetroffen op het Fochplein.
In absolute aantallen en in percentages.
Op basis van de ceramiekvondsten kon een groot deel van de vondstcomplexen worden gedateerd.
Dit kon worden gebruikt voor de datering van de metaalvondsten. Zo werd het mogelijk de
metaalvondsten op te splitsen in perioden. De categorie ijzer heeft duidelijk het grootste aandeel.
Met veel lagere aantallen komt koper op de tweede plaats. De hoeveelheid ijzer vertoont hoge
pieken in de perioden 1400-1600 en rond 1600. Voor echter verschillende perioden met elkaar
vergeleken kunnen worden, moet rekening worden gehouden met het totaal aantal vondsten per
periode. Immers, het hoge aantal metaalvondsten uit bijvoorbeeld de periode rond 1600 kan
simpelweg het gevolg zijn van de zeer grote hoeveelheid aangetroffen vondsten, eerder dan dat het
iets te maken heeft met een metaalevolutie. Door het aantal metaalvondsten weer te geven als
percentage van het totaal aantal vondsten uit de betreffende periode, ontstaat een heel ander beeld
(fig. 5.186). Nu lijkt het aandeel ijzer doorheen de tijd langzaam toe te nemen en is er enkel in het
einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw een belangrijk aandeel van kopervondsten te zien.
Het is niet te achterhalen of de toename van metaalvondsten naarmate de perioden recenter
worden het gevolg is van een betere bewaring of een oorspronkelijk groter aandeel van metaal in de
materiële cultuur. Ook een combinatie van beiden is mogelijk.
Het verschil tussen periode 7 en 8 is opmerkelijk. Zeker aangezien het dezelfde periode zou moeten
betreffen. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard doordat de datering van de sporen in periode 8
niet afkomstig zijn van de ceramiek, maar van het metaal zelf. Het betreft dus sporen waar het
aandeel ceramiek zo laag was, dat geen duidelijk ceramiekdatering kon worden bekomen. Door het
lage aandeel ceramiek lijkt het aandeel metaal een stuk groter. Uit de eerste grafiek (fig. 5.187) blijkt
echter dat het beeld van de metaalverhoudingen van de twee groepen toch erg gelijkaardig is.
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Figuur 5.185: Aantallen vondsten voor de verschillende metaalsoorten, verdeeld over chronologische
perioden. In absolute aantallen.
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Figuur 5.186: Metaalvondsten weergegeven percentages van het aantal vondsten binnen de
betreffende periode.
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5.7 De overige vondsten

Ben Gruwier & Yvonne de Rue

5.7.1 De leervondsten
Tijdens de opgravingen van het Fochplein werden in een aantal contexten ook enkele fragmenten in
leer aangetroffen. De oudste lederen vondsten waren afkomstig uit spoor 1472, dat tussen de 12de
en de 13de eeuw kon worden gedateerd. De jongste vondst was een stuk uit het 19de-eeuwse spoor
1706. De interessantste context waarbinnen ook het grootste aantal fragmenten werd aangetroffen,
was spoor 1472. De ledervondsten uit dit spoor waren vermoedelijk allemaal afkomstig van
schoenen. Minstens drie stukken konden geïdentificeerd worden als zoolonderdelen. Aangezien het
hier dus slechts om een beperkt aantal zolen gaat die bovendien in relatief slechte staat van
bewaring waren, was het niet mogelijk om bepaalde zooltypes te onderscheiden binnen het
assemblage.
Een eerste zoolfragment (fig. 5.187) kon als een hiel worden geïdentificeerd. Het gaat hier om een
enkelvoudige zool in relatief dun leer. Aangezien er te weinig van het geleng bewaard was gebleven,
kon niet uitgemaakt worden in welke mate er sprake was van insnoering. De breedte van de hiel
bedraagt 88,4 mm. Het gebruik van een bepaalde steek kon niet worden onderscheiden omwille van
de slecht bewaarde randen.
Bij een tweede enkelvoudige zool (fig. 5.188) was enkel het geleng bewaard. Hier was er duidelijk
sprake van een lichte insnoering. Door afwezigheid van een groot deel van de voorvoet en de hiel
kon echter weinig meer worden gezegd over de aard van de schoen. Op basis van de asymmetrische
vorm kan gesteld worden dat het hier om een linkerschoen gaat. Het leer is hier aanzienlijk dikker
dan bij de eerste zool. De perforaties in de randen van de zool wijzen er op dat de schoen in elkaar
werd gezet met een nerf-vleessteek. Bij deze methode worden verschillende onderdelen aan elkaar
vastgehecht door ze via de vleeskant aan elkaar te naaien, waarna de schoen binnenstenbuiten
gekeerd werd zodat de haarzijde aan de buitenkant komt te liggen en de naden niet in direct contact
met de grond staan 603.
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Moens 2011: 42.
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Fig. 5.187: Zool 1 uit spoor 1472.

Fig. 5.188: Zool 2 uit spoor 1472.
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Fig. 5.189: Zool 3 uit spoor 1472.

Fig. 5.190: Bovenleeronderdeel met afbiesrand uit spoor 1472.
Bij zoolfragment 3 (fig. 5.189) bestond het bewaarde deel uit de overgang tussen het geleng en de
bal. Van deze enkelvoudige zool was minder bewaard dan van zool 2. Sporen van de naad waren
enkel nog zichtbaar langs één zijde. Net zoals bij zool 2 is ook hier sprake van een lichte insnoering.
Vergelijkbare perforaties in de rand wijzen wellicht opnieuw op het gebruik van een nerf-vleessteek
om de zool vast te zetten aan het bovendeel van de schoen.
De overige zeven fragmenten die in spoor 1472 werden aangetroffen, kunnen wellicht allemaal als
bovenleeronderdelen gedetermineerd worden. Bij één bovenleerstuk bevond er zich aan de rand nog
een stuk van een afbiesrandje (fig. 5.190). Het gaat hier om een omgeslagen leren strip die werd
vastgenaaid aan de bovenrand van de schoen. Deze randjes droegen bij aan de afwerking en
versiering van het schoeisel en voorzagen tegelijkertijd in meer stevigheid voor de hiel 604. De overige
fragmenten uit spoor 1472 konden niet verder geïdentificeerd worden.
Verder werden nog drie sporen aangetroffen waarin telkens een enkel leren fragment werd
aangetroffen.
604

Moens 2011: 53.
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In het 19de eeuwse spoor 1706 werd slechts een enkel langwerpig fragment in leer gevonden. Het is
goed denkbaar dat het hier ook om een onderdeel van een schoen gaat, aangezien in dit spoor ook
een stuk textiel werd aangetroffen dat, te oordelen naar de vorm, waarschijnlijk als binnenzool van
een schoen gediend had. Een fragment uit spoor 1373 (middeleeuws/postmiddeleeuws) bevatte
eveneens een langwerpige leren strook. In dit geval was de functie echter niet duidelijk. Mogelijk
ging het hier om een riemfragment. Ook bij een fragment uit spoor 1554-1557 (middeleeuws/
postmiddeleeuws) was het niet duidelijk wat de functie was.
5.7.2 Het textiel
Tijdens de uitwerking van het organisch materiaal uit de zeefstalen van het Fochplein werden drie
kleine textielfragmenten aangetroffen in sporen 1212, 655 en 1183.
Een eerste fragment uit spoor 655 (fig. 5.191) was afkomstig uit een 14de eeuwse beerputcontext. Dit
kleine stukje textiel lijkt uit eenzelfde materiaal en aan de hand van een vergelijkbare techniek te zijn
vervaardigd als een fragment uit spoor 1212 (fig. 5.192). De techniek die hier gehanteerd werd is die
van de platbinding (plain weave), een basistechniek waarbij inslag- en scheringdraad elkaar
eenvoudig afwisselen bij elke nieuwe rij 605.
Het gaat hier in het geval van het fragment uit spoor 1212 eveneens om materiaal uit een
beerputcontext, ditmaal gedateerd rond 1500 AD. De vondst uit spoor 1212 was weliswaar in minder
goede staat van bewaring als het die uit spoor 655.
Het fragment uit spoor 1183 (tussen 1100 en 1300 AD) lijkt uit een andere stof te zijn vervaardigd.
Bovendien zijn de draden hier ook een stuk fijner en dichter op elkaar geweven dan bij de eerste
twee stukjes (fig. 5.193 en 5.194).

Fig. 5.191: Textielfragment uit spoor 655.
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Pers. Comm. Susanna Harris, Institute of Archaeology, University College London.
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Fig. 5.192: Textielfragment uit spoor 1212.

Fig. 5.193: Textielfragment uit spoor 1183.
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Fig. 5.194: Detail van textielfragment uit spoor 1183.
5.7.3 Kleipijpjes
Naast de reeds besproken vondsten werden op het Fochplein ook nog enkele andere vondsten
ingezameld. Zo werden 40 fragmenten van kleipijpen aangetroffen. Hiervan waren er 24 delen van
stelen. Twee hiervan waren gedecoreerd. De rest van de kleipijpfragmenten bestond uit koppen.
Enkelen hiervan waren gedecoreerd, en een gedeelte had een stempel op de hiel. Eén exemplaar, uit
spoor 685 is niet zoals de rest vervaardigd uit witte pijpaarde, maar uit industrieel wit aardewerk. Dit
stuk vertoont zwarte vlekken, die waarschijnlijk te wijten zijn aan de brand van Leuven in 1914. De
gedecoreerde kleipijpen en de kleipijpen met stempel op de hiel worden afgebeeld in de
kleipijpcatalogus (bijlage 15).
5.7.4 Knopen
Naast de vele knopen in metaal, werd in spoor 59 ook een parelmoeren knoop met vier gaten en een
houten knoop aangetroffen. De knopen in dit spoor zijn niet alleen uit verschillende materialen
vervaardigd, maar ook van allerlei verschillende types. Het lijkt te gaan om een vroeg 20ste-eeuwse
voorraad, mogelijk van een winkel in garen en band. Net als bij de winkel in toiletartikelen lijkt de
verbrande winkelinventaris na de brand van 1914 in een van de kelders op het Fochplein te zijn
gestort.
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5.7.5 Knikkers
In spoor 59 werd een knikker aangetroffen. De knikker is in licht gekleurd aardewerk en is versierd
met gekleurde strepen. In spoor 1647 werd ook een knikker gevonden. Deze is vervaardigd uit
natuursteen.
5.7.6 Rubber
In spoor 91 werd een kleine rubberen ring teruggevonden.

413

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

414

Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven

Hoofdstuk 6

Besluit: de algemene evoluties op het Fochplein

Maarten Smeets

Reeds in de 9de eeuw speelde Leuven een politieke rol als hoofdplaats van een gelijknamig
graafschap. Gelegen aan zowel een belangrijke handelsroute over land (Brugge-Keulen) als over
water (de Dijle) groeide Leuven in de 11de eeuw uit tot een plaats van betekenis. Het aantal gekende
resten uit deze vroege periode is echter zeer beperkt.
In de loop van de 12de eeuw, onder andere met de aanleg van de eerste stadsmuur, groeien een
aantal kleinere bewoningskernen samen tot één stad. Belangrijke kernen zijn gelegen aan het ’sHertogeneiland en rond de Sint-Pieterskerk.
In de onderzoeksagenda van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed van de Vlaamse
Gemeenschap wordt de kennis over de wording van de middeleeuwse steden (9de-12de eeuw)
aangehaald als één van de punten waar een grote kennislacune is 606. De kennisverwerving wordt als
incidenteel beschouwd en ieder grootschalig onderzoek in de oudste stadskernen wordt beschouwd
als van gewestelijk belang, omdat elk onderzoek kan bijdragen tot de vergroting van de kennis over
de mechanismen die achter de stadswording in Vlaanderen schuil gaan. Hierbij moet er volgens de
onderzoeksagenda mee rekening worden gehouden dat het niet om één grote beweging met één
algemeen mechanisme gaat, maar dat er regionale verschillen zijn qua vorm en chronologie en dus
ook qua achterliggende mechanismen.
Ook Verhulst geeft in 1999 al aan dat er nog grote lacunes in de kennis zitten, vooral dan voor het
hertogdom Brabant, dat in tegenstelling tot de Maasregio en het graafschap Vlaanderen pas een
eeuw later stedelijke ontwikkeling kent. Ook het optrekken van stadswallen gebeurt in het
hertogdom Brabant veel later dan in de omliggende regio’s. Omwille van het toenemende belang van
de handelsweg tussen Keulen en Brugge loopt het hertogdom in de loop van de 12de eeuw deze
achterstand wel in 607.
Dit onderzoek pretendeert niet om een antwoord te geven op al deze vragen en is meer dan dat een
weergave van de resultaten voor deze éne opgraving. Verder (archeologisch) onderzoek in
Vlaanderen blijft noodzakelijk en de hier gepresenteerde resultaten dienen dan ook in een ruimer
kader bekeken te worden.
Het Fochplein is gelegen tegen en binnen de bewoningskern aan de Sint-Pieterskerk en bevat in
potentie dus interessante resten die kunnen bijdragen over de stadswording van Leuven. Daarnaast
zijn uiteraard ook sporen uit latere perioden te verwachten, die het mogelijk moeten maken een
chronologische evolutie te schetsen van de site.
De opgraving op het Fochplein in Leuven kadert in de heraanleg van het plein, waarbij ook een
ondergrondse fietsenstalling wordt gebouwd. Deze werkzaamheden betekenen de totale vernieling
van het aanwezige archeologische bodemarchief tot op een diepte van maximaal 6 m onder het
maaiveld. Na een positief vooronderzoek besliste het huidige Onroerend Erfgoed daarom dat de
zone van de eigenlijke fietsenstalling voorafgaand aan de werkzaamheden volledig vlakdekkend
moest opgegraven worden.
6.1 Volle en late middeleeuwen
Op basis van de opgravingen werd een onafgebroken occupatie vastgesteld die teruggaat tot de volle
middeleeuwen, de periode vóór ca. 1200. De sporen uit deze periode, vastgesteld op basis van de
606
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http://www.vioe.be/images/uploads/content/downloads/Onderzoeksagenda_Archeologie.pdf
Verhulst 1999: 112-114.
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stratigrafie en de terminae ante quem van de ceramiek, zijn niet talrijk en zijn grotendeels
gegroepeerd in de noordwestelijke hoek van de opgraving, dicht tegen de Sint-Pieterskerk. Het
betreft veelal rechthoekige en ondiep bewaarde kuilen, die in één keer opgevuld werden met
lichtgrijze zandleem.
Hoewel de functie van de meeste kuilen onbekend is, kan voor twee rechthoekige kuilen met een
noordoost-zuidwest oriëntatie, waar bij één ervan in profiel een paalkuil opgemerkt werd, de
suggestie gemaakt worden dat het mogelijk om uitgebroken structuren gaat.
In de laatmiddeleeuwse periode neemt het aantal sporen toe en is de ruimtelijke spreiding
uitgebreider. Naast voornamelijk kuilen, werden ook resten van stenen structuren opgegraven. Van
de meeste kuilen valt de primaire functie niet te achterhalen. Het betreft enkele diepe kuilen die al
dan niet geleidelijk weer opgevuld raakten, evenals grote, diffuus afgelijnde kuilen.
Van een aantal kuilen kan mogelijk wel een specifiekere functie worden bepaald. S 656 wordt op
basis van de bruinzwarte, humeuze vulling als een beerkuil geïnterpreteerd, terwijl S 1042
vermoedelijk een houten (voorraad)keldertje of opslagplaats was. Ook een ingegraven houten ton
wijst op een opslagkuil.
Een beperkt aantal resten van bewoning in steenbouw bleef bewaard. De oudste aangetroffen
stenen structuur is de natuurstenen waterput (S 824). Op basis van het aanwezige aardewerk lijkt de
aanleg van de waterput in de 12de of begin 13de eeuw te situeren zijn.
Verdere aanwijzingen voor laatmiddeleeuwse bewoning vormen twee oudere muren (S 943 en S
1723) die tussen de recentere keldermuren bewaard bleven, eventueel de parallel hieraan lopende
muur (S 1721) en een waterput uit natuursteen en baksteen (S 1280) die ten noordoosten van de
recentere kelder Den Hert werd aangetroffen.
Aanwijzingen die op een middeleeuwse percelering kunnen wijzen, zijn niet aangetroffen en het is
ook niet mogelijk om veel uitspraken te doen over het type bewoning (naast steenbouw kan ook
houtbouw vermoed worden).
De historische bronnen (voornamelijk vanaf de 14de eeuw) bevestigen het beeld dat werd bekomen
op basis van de opgravingen. Huizen die binnen de opgraving werden aangetroffen zijn Den
Roosenhoet, Den Tuymeleer, De Hane, De Selschot, De Hert, Den Cardinaelshoet, Den Slotel, De Ketel
en Den Witten Leeuw. Op basis van de historische bronnen kunnen binnen of net buiten het
onderzoeksterrein een brouwerij, enkele gasthoven, twee apothekers en een graanhandelaar
gesitueerd worden. In huis De Hert werd in de 14de eeuw al wijn geschonken en dit gasthof brandde
in de tweede helft van de 15de eeuw af.
Ook behoorden enkele van de fragmentair aangetroffen huizen in de 14de eeuw toe aan leden van
het oude Leuvense adellijke geslacht Van Calsteren.
De ceramiek schetst een interessant beeld over het Fochplein en toont duidelijk aan dat de zone een
woonfunctie had die minstens tot de periode 1000-1200 teruggaat. De meeste vondsten van vóór de
13de eeuw zijn zeer gefragmenteerd en het gaat hierbij om secundair afval waarvan veel verdwenen
is, maar dat desalniettemin een algemeen beeld oplevert. Vanaf de 14de eeuw komt het gebruik van
beerputten en -kuilen op en worden meer complete ensembles aangetroffen.
Al vanaf de volmiddeleeuwse periode is er sprake van een zeer groot aandeel importaardewerk. Het
Andennetype aardewerk neemt in de vroegste contexten steeds 75% of meer voor zijn rekening en
blijft ruim vertegenwoordigd tot in de 14de eeuw. Ook de importgroep Elmpttype aardewerk komen
voor, maar in zeer beperkte mate. De ontwikkeling van het eveneens geïmporteerde steengoed volgt
op het Fochplein de algemene evolutie. Tot het begin van de 13de eeuw komen kleine aantallen
Pingsdorftype aardewerk voor. Dit aardewerk gaat in de 13de eeuw geleidelijk aan, via proto- en
bijna-steengoed, over in steengoed. Vanaf de 14de eeuw is het steengoed goed vertegenwoordigd.
Het lokale (of minstens regionale) grijs aardewerk en kogelpotaardewerk maakt nergens meer dan
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25% van de ensembles uit. Vanaf de 14de eeuw neemt het aandeel grijs aardewerk af ten voordele
van het rood aardewerk.
Het hoge aandeel Andenne-type aardewerk blijkt zich ook op andere sites binnen Leuven (oa.
Barbarahof) te manifesteren en lijkt eerder een stedelijk fenomeen aangezien op landelijke sites in
de omgeving (oa. Erps-Kwerps en Opvelp) nooit zulke hoge percentages bereikt worden. Mogelijke
verklaringen kunnen gezocht worden in het ontbreken van een (grote) lokale productie van
aardewerk of in de politieke belangen die de hertogen van Brabant in het Maasland hadden. Ook de
bestaande handelsstromen en de daaraan gekoppelde mogelijkheid om via deze wegen makkelijk
kwalitatief aardewerk aan te trekken, kunnen de afwezigheid van een lokale productie verklaren. Het
ontbreken van geschikte kleien kan geen reden zijn, aangezien er vanaf de 14de eeuw wel een
bloeiende lokale productie bestaat, wat onder andere bevestigd wordt door een 14de-15de-eeuwse
pottenbakkersoven die in 2007 aan het Smetsplein werd opgegraven.
De opgravingen op het Fochplein hebben het mogelijk gemaakt een aantal evoluties in het
aardewerk te illustreren, met name bij het kook- en eet- en drinkgerei. De oudste kook- en tuitpotten
in Andenne-type aardewerk hebben een bolle of lensvormige bodem en werden rechtstreeks in het
vuur geplaatst. Door lobben toe te voegen, konden deze potten ook in een haard of op tafel
geplaatst worden. Vanaf de 15de eeuw komen de grapen op, die niet alleen in het vuur, maar er ook
boven konden gehangen worden. Het opkomen van de grape gaat ook gepaard met de overgang van
grijs naar rood aardewerk. Rond 1500 is er een verdere differentiatie en komen de eerste bakpannen
in gebruik.
Bij het eet- en drinkgerei komen voornamelijk kannen in Andenne-type aardewerk voor in de oudste
periode. Omwille van hun betere waterdichtheid nemen in de 13de en vooral 14de eeuw de (proto-)
steengoedkannen uit het Rijnland deze functie over.
De oudste vondsten van glas zijn op het einde van de 15de eeuw te dateren. Al vanaf de oudste
glasvondsten is de vormenvariëteit opvallend. Het alledaagse drinkgerei bestaat uit een groot aantal
kruisribbelbekers, maar ook uit mageleins en noppenbekers. De aanwezigheid van vooral de
kruisribbelbekers kan wijzen op een herberg of gildenhuis en uit de historische bronnen zijn ook
meerdere gasthoven gekend.
Het archeozoölogische onderzoek leerde dat de onderlinge verhouding tussen de drie belangrijkste
vleesleveranciers (varken, rund en schaap) onderhevig waren aan schommelingen. Wanneer het
aantal fragmenten in beschouwing wordt genomen, lijkt vóór 1200 hoofdzakelijk varken en rund van
belang te zijn geweest. Wanneer ook rekening wordt gehouden met het gewicht van de dieren moet
echter vooral rund belangrijk zijn geweest voor de vleesvoorziening. Vanaf 1200 zal het aandeel
schaap toenemen, vooral ten koste van het varken. De toename van het aandeel schaap in de
contexten wordt wel eens toegeschreven aan de opkomst van de lakenhandel en de grootschalige
wolproductie, maar dit verband lijkt niet geldig te zijn voor Leuven aangezien de lakenproductie daar
al vanaf het midden van de 14de eeuw op haar retour is, terwijl de toename van het aandeel schaap
zich tot in de postmiddeleeuwse periode verderzet.
De afname van het aandeel varken kan misschien deels verklaard worden door de overlast die ze in
een stad bezorgden en die er in het begin van de 15de eeuw toe leidde dat het stadsbestuur omwille
van hygiënische redenen het houden van varkens ontmoedigde. Anderzijds kan dit hoogstens gezien
worden als een deel van de verklaring, aangezien het hier om een fenomeen gaat dat zich ook elders
in West-Europa voordoet. Wellicht zijn er nog aantal dieper liggende economische of ecologische
factoren die aan de basis van deze evolutie liggen.
Het slachten en opdelen van het karkas gebeurde bij schapen als runderen (en misschien ook bij
varken) op een systematische wijze zoals dat ook elders in West-Europa gekend is. Mogelijk is dit een
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aanwijzing dat de meeste dieren niet lokaal werden geslacht en verwerkt, maar dat ze van elders zijn
aangevoerd. Het lijkt aannemelijk dat een deel van het vlees op de markt werd aangekocht.
Andere dieren die een rol speelden in de voedingseconomie waren geit, konijn, kip, gans en eend. Kip
en gans speelden waarschijnlijk na de drie grootste vleesleveranciers de grootste rol voor de
voedselvoorziening. De overige soorten waren van minder economisch belang. Konijn is een initieel
duur product maar tegen de 16de eeuw is het niet meer het exclusieve dier dat gekweekt werd door
de adel en de abdijen. Desalniettemin blijft er steeds een zekere status aan het dier verbonden.
Een aantal wilde dieren, hoewel van weinig economisch belang, hebben een belangrijke sociale
betekenis. Het jachtrecht was immers voorbehouden voor de aristocratie en deze dieren waren niet
gewoon te koop op de markten. Een aantal dieren zoals wilde ganzen, wilde eenden, houtsnip,
blauwe reiger, edelhert of haas vallen binnen deze categorie en wijzen dan ook op een zekere status.
Ook een aantal visresten, zoals steur en kabeljauw, komen vooral in rijkere contexten voor en wijzen
op een hogere status. De overige aangetroffen vissen kunnen door een groter deel van de bevolking
veroorloofd worden. Over het algemeen zijn vooral zeevissen zoals haring, platvissen en
kabeljauwachtigen van belang. Zoetwatervis is slechts beperkt vertegenwoordigd. Ook mollusken
zoals de oester en de mossel werden gegeten.
Naast de dieren die belangrijk waren voor de voedseleconomie, waren er ook niet geconsumeerde
dieren aanwezig binnen de contexten. Paard, hond, kat, havik en de kraaiachtigen horen in deze
categorie thuis. Bij een 13de-eeuws paard zijn pathologieën aangetroffen die misschien wijzen op de
inzet als rijdier. Ook werden in een aantal beerputten karkassen van gezelschapsdieren (hond)
aangetroffen. Een havik kan op valkerij wijzen en het afgezaagde spoor van een haan wijst wellicht
op hanengevechten.
De middeleeuwse stad was een afspiegeling van de bredere maatschappij. Zowel de adel als abdijen
hadden ook binnen de stad vaak een verblijfplaats, zoals ook historisch is vastgesteld met het
adellijke geslacht Van Calsteren. Daarnaast ontwikkelde zich een stedelijke burgerij waarvan de
macht niet op erfelijkheid maar op koopkracht gebaseerd was. Het is dan ook de vraag of de
aangetroffen contexten op het Fochplein moeten wijzen op de aristocratische klasse, maar eerder op
de rijke stedelijke burgers. Deze nieuwe groep heeft zich aan de oude adel gespiegeld en zich door
onder andere de consumptie van typisch adellijke producten, zoals wild, willen profileren.
De analyse van de paleo-botanische resten beperkte zich in grote mate tot de laatmiddeleeuwse
sporen. Een 14de-eeuwse beerkuil toont aan dat voornamelijk tarweproducten geconsumeerd
werden, evenals een grote variëteit aan fruit, zuidvruchten en noten. Daarnaast werden ook resten
van haver, boekwijt, peulvruchten, groenten, kruiden, hennep en raapzaad teruggevonden. Wouw en
weverskaarde wijzen op textielverwerking en de aanwezige pollen van cistusroos toont de import
van vermoedelijk honing uit het mediterraan gebied aan.
Vergeleken met gelijkaardige contexten in Vlaanderen en Nederland kan gesteld worden dat de
gebruikers van de beerput gemiddeld genomen welgesteld waren, maar zeker niet uitzonderlijk
hoog.
Andere kuilen op de achtererven geven een gelijkaardig beeld. De aanwezigheid van wilde soorten
duidt op een hortisol (tuingrond), wat betekent dat op de achtererven moestuinen werden
gehouden. Daarnaast werden ook zaden aangetroffen die samen met hooi van elders zijn
aangevoerd. Dit wijst, zoals de historische bronnen trouwens ook bevestigen, op het houden van vee
op de achtererven waarbij de mest werd gebruikt in de moestuinen.
Gagel is een belangrijk bierkruid dat in één grote kuil werd aangetroffen. Daarnaast bevonden er zich
in deze context een aantal ontkiemde haver- en gerstkorrels die eveneens in verband kunnen
gebracht worden met bierbrouwerij.
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Globaal genomen hebben de opgravingen op het Fochplein een permanente bewoning vanaf de
periode 1000-1200 aangetoond. Hoewel de meeste gebouw- of woningresten niet bewaard zijn
gebleven door de latere bouwactiviteit op de site, kunnen op basis van de vondsten op de
achtererven toch een aantal uitspraken gedaan worden over de aard van de site.
Het aardewerk toont aan dat de woonfunctie de belangrijkste functie was. Het gebruikte aardewerk
tot in de 14de eeuw is voornamelijk import uit het Maasland en later het Rijnland. Pas in de 14de eeuw
komt een lokale productie in rood aardewerk op gang.
Historische bronnen wijzen op onder andere de aanwezigheid van een brouwerij en enkele
gasthoven, wat door het glas- , het ceramiek- en het paleo-botanisch onderzoek ook bevestigd werd.
Er zijn voldoende aanwijzingen (stenen gebouwen, mediterrane honing, aanwezigheid van wilde
dieren en duurdere vissoorten, rijke glascontexten) om aan te nemen dat de opgegraven contexten
in de volle en late middeleeuwen boven het gemiddelde uitstaken. Hierbij moet niet onmiddellijk aan
de lokale adel, dan wel aan de opgewerkte burgerij gedacht worden, die door het overnemen van
een aantal uitingen van rijkdom van de adel, hun eigen macht en rijkdom wilden onderstrepen en
etaleren. In de late middeleeuwen werden op de achtererven moestuinen onderhouden en werden
ook dieren gehouden.
6.2 De postmiddeleeuwse periode
De laatmiddeleeuwse huizen werden in de loop van de 17de eeuw verbouwd en onderkelderd. Dit
was het resultaat van een proces van organische groei, waarbij sommige kelders zelfs nog oudere
elementen bevatten. Uiteraard ging hierbij ook een aanzienlijk deel van de oudere archeologische
sporen en structuren verloren.
Dat minstens een aantal van deze kelders teruggaan tot een laatmiddeleeuwse fase wordt bevestigd
door de aanwezigheid van een fragmentair bewaarde muur (S 1717) en de bijhorende lemen vloeren
onder de uitgebroken vloeren in de kelders Den Tuymeleer en De Hane. De oorspronkelijke
keldermuren hebben daarbij op een andere plaats gestaan. Onder een zeer fragmentair vloereiland
onder het postmiddeleeuwse vloerniveau in de zuidoosthoek van de site werd een 15de-eeuwse kuil
aangesneden. De fase onder de kelders Den Tuymeleer en De Hane dateerde wellicht uit de 16de tot
begin 17de eeuw. De funderingen en keldermuren van Den Hert hebben een gelijkaardige datering,
aangezien een beerput in deze kelder op het einde van de 16de eeuw of het begin van de 17de eeuw
buiten gebruik werd gesteld.
Onder de kelder aan de straatzijde van De Selschot werden geen oudere muren of vloeren
aangetroffen. De aanleg van deze kelder stelde een oudere kelder buiten gebruik, waarvan de muren
in de zone ten zuidoosten van De Selschot werden aangetroffen. Op basis van de aangetroffen
ceramiek kan deze mogelijk in de 14de eeuw gedateerd worden.
De vier opgegraven postmiddeleeuwse kelders dateren dus van na het begin van de 17de eeuw en
ondergingen vervolgens nog verschillende verbouwingen en aanpassingen. De doorgang tussen de
kelders van Den Tuymeleer en De Hane werd op een gegeven ogenblik dichtgemaakt terwijl de
kelders van De Selschot en Den Hert in 1658 door de aanleg van een uitgegraven gang met elkaar
verbonden werden. Vermoedelijk gelijktijdig hiermee werd de kelder van De Selschot aan de
straatkant naar achteren toe uitgebreid.
Achter de kelders werden 16de-eeuwse bakstenen beerputten aangetroffen die loodrecht op de
huidige Tiensestraat waren aangelegd. Deze horen bij de vroegere kelderfase. De postmiddeleeuwse
kelders waren voorzien van eigen beer- en waterputten. De meeste van deze beerputten werden
echter zeer snel na het in gebruik nemen ervan alweer opgegeven.
Op de achtererven konden boven op de oudere beerputten recentere structuren geïdentificeerd
worden die mogelijk te maken hadden met wateropslag (brouwerij, tijdelijke opslag van vis of
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regenwater, …). Deze structuren hadden dezelfde opbouw en oriëntatie als de postmiddeleeuwse
kelders.
Beerputten vormen de rijkste contexten voor de ceramiek in de postmiddeleeuwse periode en
hoewel duidelijk te onderscheiden loopniveaus ontbreken, wordt ook op de achtererven grote
hoeveelheden sterk gefragmenteerd, secundair afval aangetroffen. Het verkrijgen van een algemeen
beeld over de ceramiek van de 17de en 18de eeuw wordt beperkt door de bijna volledige afwezigheid
van beer- of andere afvalputten.
Het aandeel van het grijs aardewerk neemt verder af in de 16de eeuw en beperkt zich tot
voorraadpotten en -kannen. In de late middeleeuwen en de postmiddeleeuwse periode is er een
bloeiende lokale productie van rood aardewerk en de inhoud van verschillende beerputten laat toe
om een verdere evolutie van het aardewerk te documenteren. Verder microscopisch onderzoek
moet het mogelijk maken macroscopisch waarneembare bakselgroepen binnen de categorie van het
rood aardewerk te onderscheiden.
Waar het aandeel rood aardewerk in sommige contexten afneemt, wordt deze daling volledig
opgevangen door het eveneens lokaal geproduceerd wit aardewerk. Daarnaast is er, vooral in de
drink- en tafelwaar veel importaardewerk aanwezig (steengoed, maar ook Chinees porselein en
faience).
De overgang van kookpot naar grape gaat gepaard met die van het grijs naar het rood en wit
aardewerk en betekent ook een functioneel verschil. Het glazuur maakt het onderhoud van de
potten veel makkelijker. Ook nieuwe vormen zoals het deksel, het vergiet en de
braadslede/vetvanger zijn vanaf 1500 aanwezig. De opkomst van de kachelpan in de 18de eeuw valt
samen met de opkomst van de kachel of stoof.
Ook veranderingen in de eet- en drinkcultuur worden vanaf het midden van de 16de eeuw zichtbaar
met het verschijnen van de, vaak gedecoreerde, eerste borden, schalen en papkommen. Ook bij de
drinkvormen telt niet enkel het functionele, maar ook het uiterlijk, een belangrijke rol. Vanaf het
midden van de 16de eeuw heeft zich een echte tafelcultuur ontwikkeld en wordt een onderscheid
gemaakt tussen eten bereiden en eten nuttigen. Dit gaat gepaard met het vertoon van luxe, dat niet
alleen in ceramiek, maar vooral ook in glazen en metalen voorwerpen, wordt gemanifesteerd.
Het glasensemble van het Fochplein omvat voornamelijk drinkgerei en containers en het luxeglas
wordt vanaf de eerste helft van de 16de eeuw in vrij grote hoeveelheden aangetroffen. Hierbij kon de
consumptie van geïmporteerd Venetiaans glas voor het eerst in het hertogdom Brabant vastgesteld
worden in de eerste helft van de 16de eeuw.
Het alledaagse drinkgerei bestaat uit allerlei vormen van de kruisribbelbeker en de cilindrische beker,
maar daarnaast zijn er ook kwaliteitsproducten zoals de groene bekers met abrupte knik, de
kleurloze voetbekers en de noppenbekers met ajourvoet. Een fragment met Fadenrippendecor, een
flacon met korte hals en een mogelijk hyacintglas zijn relatief zeldzaam binnen archeologische
contexten.
Voornamelijk het 16de-eeuwse glas van het Fochplein geeft een beeld van een rijkere of meer
gevarieerde gebruikersgroep, wat een ruimer bezit van luxeglas verklaart.
De trend van het toenemende aandeel schaap ten nadele van het varken zet zich in de
postmiddeleeuwse periode verder door. Bij de runderen valt op dat enerzijds oudere dieren en
anderzijds kalveren meer voorkomen dan in de middeleeuwen. Op basis van de verzamelde data kan
worden vastgesteld dat zowel de schofthoogte van de runderen als die van de schapen toeneemt. Bij
varken zijn hiervoor eveneens beperkte aanwijzingen. Deze tendens kon zeker vanaf 1600 AD
vastgesteld worden voor schaap en rund.
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Een aantal dieren wijzen in alle geval op een hogere status, zoals wild (reiger, hert), konijn en een
16de-eeuwse kalkoen. Ook nu weer zijn een aantal gezelschapsdieren aangetroffen, die doorgaans
een teken van welstand zijn. Er kon worden vastgesteld dan een oude hond gewrichtsaandoeningen
had, waar het dier ongetwijfeld eerder aan was gestorven, als er minder goed voor gezorgd was
geweest.
Vis (haring, platvissen en kabeljauwachtigen) werd voornamelijk uit het kustgebied betrokken. De
soortendiversiteit is niet uitzonderlijk groot. Bij de schelvissen en kabeljauwen kon worden
vastgesteld dat het vaak om de grote individuen ging. Haksporen op het cleithrum bij de
kabeljauwachtigen wijzen er op dat de vis waarschijnlijk deels in bewaarde vorm (stokvis) werd
aangevoerd. Het voorkomen van de steur op het Fochplein is in alle geval een duidelijke
statusindicator, maar uit de vondstaantallen blijkt wel dat ze van weinig belang was binnen de
algemene voedselvoorziening.
Het belang van zoetwatervis is beperkt en had eveneens weinig economisch belang. Paling is de
enige zoetwatervis die frequent voorkomt. Mogelijk is dit een aanwijzing voor een relatief slechte
waterkwaliteit.
De schaarse relevante gegevens die het paleo-botanisch onderzoek voor deze periode opleverde,
geven enig inzicht in de voedingsgewoonten. Rogge, spelttarwe en gerst worden nog steeds gegeten,
evenals een brede waaier aan fruit. Van peulvruchten of groenten werden nauwelijks resten
teruggevonden. De gebruikte kruiden zijn ongeveer dezelfde als in de middeleeuwen. Geïmporteerde
specerijen die op enige status kunnen wijzen, werden niet aangetroffen binnen de onderzochte
stalen.
Ook nu is er nog sprake van een hortisol op de achtererven. Een zaadje van een tuinhibiscus in een
laatmiddeleeuws spoor is ongetwijfeld door contaminatie in die context gekomen. Wel wijst de
aanwezigheid er op dat ook vrij vroeg al sierplanten op de achtererven moeten hebben
voorgekomen.
Samenvattend kon vastgesteld worden dat de laatmiddeleeuwse bewoning dus grotendeels werd
opgeruimd bij de aanleg en onderkeldering in de 17de eeuw van een aantal woningen. Er konden
verschillende fasen herkend worden in deze bouw en bepaalde bouwnaden in deze kelders wijzen op
restanten van oudere kelders. Een aantal structuren op de achtererven konden in verband worden
gebracht met de nieuwe huizen.
In tegensteling tot de (voornamelijk volle) middeleeuwen is er een lokale productie in rood
aardewerk en verschillende evoluties kunnen herkend worden. Zo evolueert de kookpot naar de
grape en wijst de kachelpan in de 18de eeuw op de introductie van de kachel of stoof. Er ontstaat in
de 16de eeuw een drinkcultuur waarbij uiterlijk vertoon even belangrijk wordt als het functionele
aspect. Er komt een duidelijke opdeling tussen koken en eten. Ook het glas illustreert dit mooi met
een zeer rijk ensemble vanaf de 16de eeuw dat gericht is op luxe en wijst op een rijkere
gebruikersgroep.
Ook nu weer zijn er voldoende aanwijzingen (aanwezigheid van wilde dieren, kalkoen en duurdere
vissoorten, rijke glascontexten, luxe importaardewerk) om aan te nemen dat de opgegraven
contexten in de postmiddeleeuwse periode boven het gemiddelde uitstaken.
6.3 De 19de eeuw
Hoewel zeker niet de aanleiding voor het grootschalige archeologische onderzoek, leverde de
opgraving van het Fochplein ook een inzicht op over een laat-19de-eeuws verkavelingsproject in het
centrum van Leuven.
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Historische bronnen en kadastermutaties geven een zicht op de evolutie van het bouwblok. Het
primitief kadaster is nog grotendeels een weergave van de postmiddeleeuwse periode, maar in 1871
wordt de bouwblok doorbroken voor het doortrekken van de toenmalige Statiestraat. Zowel de
archeologische gegevens (gebrek aan bouwnaden) als de mutaties op het kadaster geven aan dat de
vier vrij volledig aangetroffen en onderzochte 19de-eeuwse keldercomplexen in één bouwcampagne
werden aangelegd. De aanleg van deze nieuwe huizen vernielde de oudere, postmiddeleeuwse
gebouwen op deze plaats.
De huizen ten noordoosten van deze vier vrij volledig aangetroffen 19de-eeuwse kelders werden op
basis van het kadasteronderzoek pas in 1872 gebouwd. Ook archeologisch kon dit vastgesteld
worden, aangezien er in de lange keldermuur aan de zijde van de Statiestraat een bouwnaad
opgemerkt werd op deze plaats.
Bij de grote brand van Leuven in 1914 werden deze 19de-eeuwse huizen op hun beurt zwaar
beschadigd. De gebouwen werden geleidelijk geruimd en de kelders vol puin gestort. Tegen 1920 zijn
alle huizen geruimd en de percelen achteruit gezet, waardoor een nieuw plein ontstond, met de
afmetingen van het huidige Fochplein.
In de 19de eeuw werd na het bouwen van het station en de aanleg van de Statiestraat een nieuw
centrum gecreëerd aan de Volksplaats (het huidige Ladeuzeplein). Het belang van de handelsbaan
Keulen-Brugge doorheen het stadscentrum is niet meer dezelfde als in de middeleeuwse en
postmiddeleeuwse periode. De burgerij verplaatst zich naar de nieuwe huizen rond de Volksplaats en
de status van het middeleeuwse stadscentrum neemt af.
Ondanks het ontbreken van veel late contexten (18de-19de eeuw) kan de verminderde status
vastgesteld worden vanaf het begin van de 19de eeuw. Het opmerkelijkste aan de recentere
contexten is het totaal verdwijnen van de kookwaar binnen het aardewerk en de opkomst van de
bloempotten. Dit kan verklaard worden doordat hiervoor op andere materialen (geëmailleerd ijzer)
werd overgeschakeld.
Met de realisatie van het doortrekken van de Statiestraat wordt de status van de site weer groter.
Het begin van de 20ste eeuw toont een enorme variatie aan tafelwaar, zowel in vormen als in
decoratie. Het decoratieve aspect van het tafelen speelt terug een belangrijke rol.
In één van de kelders van na 1871 werd de verbrande winkelinventaris uit 1914 aangetroffen van een
winkel in luxueuze toiletartikelen die onder andere uit Engeland en Frankrijk werden geïmporteerd.
De opgravingen leerden dat de status van de site in de loop van de 18de-19de eeuw afnam, maar door
het bouwproject dat gerealiseerd werd na het doortrekken van de Statiestraat, neemt op het einde
van de 19de eeuw de status weer toe en kan zelfs de aanwezigheid van een winkel in luxeproducten
vastgesteld worden.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog betekent echter het einde van een lange en voornamelijk
bloeiende bewoning op het Fochplein en het plein krijgt een totaal nieuw uitzicht.
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