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1. Inleiding
In november 2017 vond in Ramskapelle en Westkapelle (Knokke-Heist) een archeologisch
proefsleuvenonderzoek volgens uitgesteld plaats naar aanleiding van de aanleg van een
fietspad en de verbreding van een waterloop (de Zuidelijke Watergang).
Op basis van zowel de bodemkundige kartering van het projectgebied als de
inventarisatie van de gekende archeologische en historische, werden voornamelijk
sporen van bewoning en artisanale activiteiten uit de middeleeuwen en later verwacht.
De landschappelijke boringen toonden de aanwezigheid van

kreekruggronden,

opgevulde getijdengeulen die door inversie van het reliëf door afdekking en inklinking van
het veen bovenop de het dekzand hoger kwamen te liggen dan die omliggende
pleistocene dekzandgronden. Het archeologisch niveau werd verwacht net onder de
teelaarde op ca. 30 tot 50 cm onder het maaiveld.
Tijdens het onderzoek kwamen op drie plaatsen archeologische sporen aan het licht
voornamelijk van klei-ontginning en productie van bouwmaterialen tijdens de
middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd. Daarnaast werden ook sporen van vol- tot
laatmiddeleeuwse bewoning aangetroffen op twee locaties. Hierbij werd een grote
hoeveelheid vondstmateriaal verzameld. Binnen het vondstmateriaal zijn zowel
aardewerk, botmateriaal, metaalvondsten als natuursteen vertegenwoordigd.
Het verzamelde gebruiksaardewerk vormt het onderwerp van deze studie.
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2. Context
In totaal 326 scherven werden gerecupereerd uit 13 spoorcombinaties. Het gaat vooral
om afvalkuilen (S1; S10; S33; S38), greppels en grachten (S20; S23; S34; S36; S41; S43; S56)
en een enkele extractiekuil (S3).
Tabel 1 aantal aardewerkscherven per werkput en per spoorcombinaties. De
spoorcombinatie met die meest rijk zijn aan vondstmateriaal werden aangeduid in kleur

Werkput 1
Werkput 14
Werkput 22
Werkput 23
Werkput 49
Eindtotaal

1
12

3
1

10
5

14

20

23

33

34

36

38

41

43

56 Eindtotaal

8
1

1
201

12

1

5

8

1

1

201

21
21

48
48

22
22

2
2

3
3

1
1

18
8
2
297
1
326

Opvallend is dat 271 scherven (goed voor +/- 83% van het totaal) afkomstig zijn uit drie
spoorcombinaties in werkput 23, met name de afvalkuilen S33 en S38 en greppel S36.
Deze drie spoorcombinaties waren opvallend rijk aan divers vondstmateriaal en bijgevolg
interessant voor verdere interdisciplinaire detailstudie.

Figuur 1 allesporenplan van werkput 23
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Afvalkuil S33 meet ca. 4,5 bij 2 m in grondvlak en is noordoost-zuidwest georiënteerd. De
kuil heeft een gelaagde kleiig zandige vulling met naast aardewerk ook botfragmenten en
houtskoolspikkels. In doorsnede heeft de kuil een min of meer vlakke bodem met een
lichte verdieping naar de noordoostzijde toe. Daar is de kuil tot ca. 60 cm diep onder het
aanlegvlak bewaard. Het assessment van de bulkstalen wees op het voorkomen van
vlasresten en verkoolde of gemineraliseerde zaden en vruchten in de vulling van de kuil.

Figuur 2 S33 in doorsnede

Figuur 3 S33 in vlak
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Figuur 4 S36-38 in vlak (grondvlak 2)

Figuur 5 S38 coupe IJ

S36 betreft een greppel met een min of meer homogeen grijs tot lichtgrijs opvulling met
zandig kleiige textuur. De vulling is tweeledig, de laatste opvulling bevat meer
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houtskoolfragmenten dan het onderste opvullingspakket. De vondsten komen uit beide
opvullingspakketten. De greppel is nog ca. 20 à 25 cm diep bewaard. In coupe EF, gezet
op zowel S36 en 38 is niet echt een oversnijding duidelijk zichtbaar. Grondvlak 2 toont
echter mooi de oversnijding aan. S38 moet reeds aangelegd en opgevuld zijn geweest bij
het graven van greppel S36.
S38 betreft een kuil met een meerfasige opvulling sporen 38101 en 38102 zijn de twee
laatste en dikste opvullingspakketten. Ze bevatten beiden veel mosselschelp- en
houtskoolfragmenten. Ze verschillen enigszins van elkaar door het feit dat 38102 iets
roder van kleur lijkt. Het zijn ook deze twee pakketten die nagenoeg alle vondstmateriaal
bevatten. De aard (zowel botfragmenten, mosselfragmenten als aardewerk- en
metaalvondsten), de hoeveelheid, samenstelling en de fragmentatiegraad van de
vondsten doet hier ook een functie van de kuil vermoeden als afvalkuil.

Figuur 6 Spoorzone S36-38-40

S36 is min of meer homogeen grijs tot lichtgrijs van kleur en zandig kleiig van textuur. De
vulling is tweeledig, de laatste opvulling bevat meer houtskoolfragmenten dan het
onderste opvullingspakket. De vondsten komen echter uit beide opvullingspakketten. De
greppel is nog ca. 20 à 25 cm diep bewaard. In coupe EF, gezet op zowel S36 en 38 is niet
echt een oversnijding duidelijk zichtbaar. Grondvlak 2 toont echter mooi de oversnijding
aan. S38 moet reeds aangelegd en opgevuld zijn geweest bij het graven van greppel S36.
9

Om dit verder na te gaan werd op S38 een derde grondvlak aangelegd toen bij het
couperen vanaf het tweede vlak (coupe IJ) duidelijk werd dat S38 nog doorliep onder de
vulling van S36.
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3. Methodologie
De 326 scherven werden geregistreerd op schervenniveau. Hierbij werd een excell-lijst
aangemaakt, waarin alle te onderzoeken aspecten konden worden opgenomen.
Voor de opbouw van de lijst werd gebruik gemaakt van het model van dr. Koen de Groote
dat start vanuit een doorgedreven contextuele analyse op basis van een doorgedreven
technologische analyse en morfologische analyse gekoppeld aan de opbouw van een
vorm- en randtypologie (De Groote 2008). Ten dele gaat dit model terug op het Duits
systeem – de zogenaamde rahmenterminologie - ontwikkelt door Erdmann in 1984.
De kwantificatie is beperkt gehouden tot twee systemen: de telling van het oorspronkelijk
aantal scherven voor het aaneenpassen, en de telling van het aantal randen na het
aaneenpassen. Deze laatste telling is gekend als MAE, voluit ‘minimum aantal
exemplaren’. Deze methode laat in tegenstelling tot een MAI-telling (minimum aantal
individuen die ook rekening houdt met andere diagnostische elementen zoals bodems,
oren, gietvoorzieningen, etc…) toe tellingen uit te voeren over verschillende
spoornummers en contextgroepen heen zonder gevaar voor overlap (the MNI of two
assemblages taken together is not necessarily the sum of their individual MNI, Orton 1993, 75).
Deze keuze ligt in lijn met de standaarden gepresenteerd in het doctoraatsonderzoek van
Koen De Groote dat sinds publicatie in 2008 de aanpak van middeleeuws
aardewerkonderzoek in Vlaanderen bepaald (De Groote 2008: 29).
In § 4 en 5 wordt de collectie als een geheel behandeld. In § 4 worden de scherven
opgedeeld in aardwerksoorten en technische groepen, en wordt het aardewerk
nauwkeurig beschreven vanuit technologisch standpunt. In § 5 wordt bekeken welke
vormen er aanwezig zijn in de collectie en hoe die zich verhouden tot de verschillende
aardewerkcategorieën. Vervolgens wordt per vorm een randtypologie opgemaakt.
Voor de uiteindelijke typologische en chronologische analyse in § 6 wordt het aardewerk
per spoorcombinatie behandeld. Bij de spoorcombinaties met een beperkte aantal
scherven of MAE werd de kwantitatieve beperkt. Concreet leende vooral S33 en in
mindere mate S36 zich tot een volwaardige kwantitatieve analyse.
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4. Aardewerksoorten en technische groepen
4.1 indeling en aanwezigheid
In totaal werden er negen verschillende aardewerksoorten onderscheiden. Drie
aardewerksoorten - het grijs aardewerk, het rood aardewerk en de baksteenwaar –
betreffen gebruiksmateriaal dat vermoedelijk lokaal of regionaal werd geproduceerd.
Het gedraaid grijs aardewerk dat de vondscollectie domineert kent zijn opgang vanaf de
11de eeuw om pas rond het midden van de 12de eeuw een echte concurrent te krijgen met
het lokaal geproduceerde gedraaid rood geglazuurd aardewerk. Deze aardewerksoort zal
het gaandeweg halen van het grijs aardewerk en de reducerende producties in de loop
van de 15de eeuw volledig uit de markt duwen (De Groote: 397-409). De productie van
baksteenwaar lijkt eigen aan de kuststreek en wordt doorgaans gesitueerd tussen de
tweede helft van de 13de en 15de eeuw (Verhaeghe 1988; Evans en Verhaeghe 1999).
Tabel 2 aardewerksoorten: totaal aantal scherven en MAE

Import
Handgevormd aardewerk met donkere
kern (Verhaeghe groep A)
Paffrath
Pijpaarde
Protosteengoed
Roodbeschilderd aardewerk
Lokaal/regionaal
Baksteenwaar
Grijs aardewerk
Rood aardwerk
Eindtotaal

De

overige

vijf

# scherven
% scherven
# MAE
% MAE
21
6,4%
6
15,8%
3
0,9%
0
0,0%

aardewerksoorten

3
1
1
13
305
1
298
6
326

betreffen

0,9%
0,3%
0,3%
4,0%
93,6%
0,3%
91,4%
1,8%
100,0%

2
1
0
3
32
1
31
0
38

importmateriaal

5,3%
2,6%
0,0%
7,9%
84,2%
2,6%
81,6%
0,0%
100,0%

waaronder

gebruiksaardwerk uit onder andere het Rijnland (Paffrathaardewerk, protosteengoed en
Roodbeschilderd aardewerk) en het Neder-Rijngebied (handgevormd aardewerk met
donkere kern). Een enkel gouds pijpje werd aangetroffen in de collectie.
Het reducerend gebakken aardewerk van Rijnlandse herkomst – het zogenaamde
Paffrathaardewerk – komt in Vlaanderen vooral voor in laat 12de eeuwse en 13de eeuwse
contexten (De Groote 2008; Oost 1982: 55-56; Verhaeghe 1988: 85; Hollevoet 1995; Pieters
et al. 1999; Hillewaert en Hollevoet 1994). Het protosteengoed wordt in onze gewesten al
geïntroduceerd tijdens de vroege 13de eeuw en wordt in de eerste helft van de 14de eeuw
verdrongen door verfijndere producten zoals het bijna-steengoed en het steengoed
(Hähnel 1987, De Groote 2008: 368-370). De looptijd van de roodbeschilderde ceramiek
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van Rijnlandse herkomst wordt doorgaans geplaatst tussen de vroege 10 de eeuw en de
late 12de eeuw (Friedrich 1998, 213-216; Sanke 1999, 184; Schenk 2000; Höltken 2003,
524). Het handgevormd aardewerk met donkere kern – ook vaak aangeduid met
Verhaeghe groep A – komt in Vlaanderen doorgaans voor in contexten uit de 10de en 11de
eeuw. Er wordt vanuit gegaan dat deze aardwerksoort in de 12 de eeuw grotendeels of
volledig verdwenen was. De oorsprong van het aardewerk is eveneens niet geheel
duidelijk. Sommige auteurs plaatsen de productie in Noordelijk Nederland, anderen in
Noordwest-Duisland (Verhaeghe 1988; Carmiggelt en Guiran 1997: 99; Hillewaert 1984:
70).
Tabel 3 aardewerksoorten en technische groepen: totaal aantal scherven en MAE

Import
Handgevormd aardewerk met donkere
kern (Verhaeghe groep A)
HDK1
Paffrath
PAF1
Pijpaarde
PIJ1
Protosteengoed
PST1
Roodbeschilderd aardewerk
ROB1
ROB2
Lokaal/regionaal
Baksteenwaar
BAK1
Grijs aardewerk
RED1
RED2
RED3
RED4
Rood aardwerk
OXY1
OXY2
Eindtotaal

# scherven
% scherven
# MAE
% MAE
21
6,4%
6
15,8%
3
0,9%
0
0,0%
3
3
3
1
1
1
1
13
12
1
305
1
1
298
123
150
8
17
6
1
5
326

0,9%
0,9%
0,9%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
4,0%
3,7%
0,3%
93,6%
0,3%
0,3%
91,4%
37,7%
46,0%
2,5%
5,2%
1,8%
0,3%
1,5%
100,0%

0
2
2
1
1
0
0
3
2
1
32
1
1
31
13
15
0
3
0
0
0
38

0,0%
5,3%
5,3%
2,6%
2,6%
0,0%
0,0%
7,9%
5,3%
2,6%
84,2%
2,6%
2,6%
81,6%
34,2%
39,5%
0,0%
7,9%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Het grijs aardewerk is het best vertegenwoordigd met net geen 300 scherven goed voor
zo’n 91,4% van de totale collectie. Het rood aardewerk is met 6 scherven goed voor zo’n
1,8% van het vondstmateriaal. De meeste importsoorten zitten onder de 1% met
uitzondering van het Roodbeschilderd aardewerk dat met 13 scherven goed is voor 4 %
van het totaal.
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In totaal werden er 13 technische groepen onderscheiden. Zeven technische groepen
behoren tot het lokaal en regionaal geproduceerd aardewerk waarbij het grijs aardewerk
(RED1-4)) de grootste variëteit kent met vier groepen tegenover twee groepen voor het
rood aardewerk (OXY1-2) en een groep voor de baksteenwaar (BAK1). Bij het
importaardewerk zijn er zeven technische groepen te onderscheiden waarbij enkel voor
het Roodbeschilderd aardewerk (ROB1-2) een variëteit in baksel werd vastgesteld. Voor
het Handgevormd aardewerk met donkere kern (HDK1), het Maaslands aardewerk
(MAL1), het Paffrathaardewerk (PAF1), de pijpaarde (PIJ1) en het protosteengoed (PST1)
gaat het telkens om een enkel baksel.
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3.2.2 Technische kenmerken
3.2.2.1 Lokaal en regionaal geproduceerd aardewerk
Grijs aardewerk
RED1
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

zand; mica; steen

Korrelgrootte

fijn

Korrelkleur

kleurloos tot wit

Verspreiding

onregelmatig

Dichtheid

dicht

Kleur

lichtgrijs tot grijs baksel

Hardheid

hard

Oppervlaktestructuur

glad

Kern

niet afgelijnd

Figuur 7 RED1 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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RED2
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

zand; mica; chamotte

Korrelgrootte

fijn tot matig grof

Korrelkleur

kleurloos tot wit

Verspreiding

onregelmatig

Dichtheid

dicht

Kleur

bruingrijs

tot

donkergrijs

baksel,

donkergrijze of oranjerood oppervlak
Hardheid

hard

Oppervlaktestructuur

Glad tot poreus

Kern

Doorgaans niet afgelijnd

Figuur 8 RED2 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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soms

RED3
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

zand; mica

Korrelgrootte

Fijn tot matig grof

Korrelkleur

kleurloos tot wit

Verspreiding

onregelmatig

Dichtheid

dicht

Kleur

grijs tot donkergrijs baksel; meestal lichtere kern,
soms zwartgrijs oppervlak

Hardheid

hard

Oppervlaktestructuur

glad

Kern

niet afgelijnd

Figuur 9 RED3 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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RED4
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

zand; mica

Korrelgrootte

Fijn tot matig grof

Korrelkleur

kleurloos tot wit

Verspreiding

onregelmatig

Dichtheid

dicht

Kleur

lichtgrijs tot grijs baksel; lichtere kern

Hardheid

hard

Oppervlaktestructuur

Glad tot korrelig

Kern

Afgelijnd

Figuur 10 RED4 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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Rood aardewerk
OXY1
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

zand

Korrelgrootte

matig fijn

Korrelkleur

kleurloos tot wit

Verspreiding

regelmatig

Dichtheid

dicht

Kleur

bruinrood met grijze kern

Hardheid

hard

Oppervlaktestructuur

glad

Kern

Afgelijnd

Figuur 11 OXY1 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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OXY2
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

zand

Korrelgrootte

matig fijn

Korrelkleur

kleurloos tot wit

Verspreiding

regelmatig

Dichtheid

dicht

Kleur

bruinrood met reductie onder oppervlak

Hardheid

hard

Oppervlaktestructuur

glad

Kern

Afgelijnd

Figuur 12 OXY2 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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3.2.2.2 Import aardewerk
Handgevormd aardewerk met donkere kern (Verhaege groep A)
HDK1
Techniek

handgevormd

Verschraling
Type

zand

Korrelgrootte

matig grof

Korrelkleur

kleurloos tot wit

Verspreiding

onregelmatig

Dichtheid

dicht

Kleur

bruinbeige wanden en een zwartgrijze kern

Hardheid

hard

Oppervlaktestructuur

ruw

Kern

niet afgelijnd

Figuur 13 HDK1 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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Paffrathaardewerk
PAF1
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

Zand; steen

Korrelgrootte

fijn tot matig fijn

Korrelkleur

kleurloos en wit; rood

Verspreiding

regelmatig

Dichtheid

Dicht tot zeer dicht

Kleur

grijs

baksel,

donkergrijs

metaalglans
Hardheid

hard

Oppervlaktestructuur

ruw

Kern

niet afgelijnd

Figuur 14 PAF1 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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oppervlak

met

Protosteengoed
PST1
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

Zand

Korrelgrootte

Matig grof tot grof

Korrelkleur

kleurloos en wit; rood

Verspreiding

regelmatig

Dichtheid

Verspreid tot dicht

Kleur

donkergrijze tot grijze scherf, met roodbruine
deklaag.

Zwarte

stippen

verspreid

op

het

oppervlak
Hardheid

klingelhard

Oppervlaktestructuur

Ruw tot korrelig

Kern

niet afgelijnd

Figuur 15 PST1 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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Roodbeschilderd aardewerk
ROB1
Techniek

gedraaid

Verschraling
Type

Zand

Korrelgrootte

Fijn tot matig fijn

Korrelkleur

overwegend wit en kleurloos

Verspreiding

regelmatig

Dichtheid

Dicht tot zeer dicht

Kleur

witbeige tot geelbeige baksel

Hardheid

Hard

Oppervlaktestructuur

Glad

Kern

niet afgelijnd

Figuur 16 ROB1 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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ROB2
Techniek

Gedraaid

Verschraling
Type

Zand

Korrelgrootte

Fijn tot matig fijn

Korrelkleur

overwegend wit en kleurloos

Verspreiding

regelmatig

Dichtheid

Dicht tot zeer dicht

Kleur

rozig baksel

Hardheid

Hard

Oppervlaktestructuur

Glad

Kern

niet afgelijnd

Figuur 17 ROB2 foto baksel (boven) en oppervlaktestructuur (onder)
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5. Aardewerkvormen
5.1 indeling en aanwezigheid
Tabel 4 aanwezige vormen per aardewerksoort (MAE)

Beker Deksel Kan Kogel Kom Pan Pijp Tuit
Voorraad Eind
pot
pot
pot
totaal
Baksteenwaar
1
1
Grijs aardewerk
1
1
2
20
1
4
2
31
Paffrath
2
2
Pijpaarde
1
1
Roodbeschilderd
2
1
3
aardewerk
Eindtotaal
3
2
2
22
1
4
1
1
2
38

In totaal werden er tien verschillende vormsoorten aangetroffen.
Bij het lokaal geproduceerd grijs aardewerk - dat ook het grootste deel van de collectie
vormt – domineert de kogelpot, een min of meer bolvormige, gesloten vorm met een
korte, meestal licht uitstaande hals en een afgeronde of licht lensvormige bodem (De
Groote 2008). De meest gebruikte toepassing is als kookpot of voorraadpot, al werden de
kleinere exemplaren ook gebruikt als drinkbeker. De kogelpot verschijnt in Vlaanderen
tijdens de Karolingsiche periode en verdwijnt pas in de loop van de 13de eeuw (De Groote
2008: 196-222). Verder vinden we in de lokale baksels een enkel individu dat werd
gedetermineerd als deksel, één als beker, twee als kan, één als kom, twee als voorraadpot
en vier als pan.
Het aanwezige deksel in grijs aardewerk diende vermoedelijk als afsluiting van een
kogelpot of grote kom. Ook een functie als stolp op de tafel kan niet worden uitgesloten.
Deksels verschijnen in Vlaanderen rond 1200 (De Groote 2008: 153-154).
De beker is een vorm die werd gebruikt voor de consumptie van vloeistoffen en twee
basisvormen kent: (i) een hoge gesloten en eerder biconische vorm en (ii) een lage open
vorm. De hoge bekers komen in Vlaanderen weinig frequent voor in lokaal of regionaal
geproduceerd aardewerk. De vorm is waarschijnlijk ontleend aan de Rijnlandse
roodbeschilderde voorbeelden (De Groote 2008, 146). In de collectie zijn twee van
dergelijke hoge bekers aanwezig uit roodbeschilderd aardewerk. De relatief gaaf
bewaarde beker in grijs aardewerk betreft een voorbeeld van een lage open beker.
Kannen en kruiken zijn sterk verwante vormen met een specifieke morfologie en een
aangepast gebruik. Beide vormen zijn hoog met een duidelijke schouder en hals en een
oor geplaatst tussen rand en schouder. De bodem kan vlak zijn of rusten op een standring
of standvinnen. De kan en de kruik verschijnen in Vlaanderen de late 12de eeuw. Een kruik
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is gemiddeld wat groter en zwaarder en is bedoeld voor de opslag van vloeistoffen. De
kan is doorgaans kleiner en wordt aangewend voor het serveren van vloeistoffen. Beide
vormen worden doorgaans van elkaar onderscheiden op basis van de verhoudingen
tussen de diameter en de hoogte, maar bij sterk fragmentarisch materiaal – zoals in de
studiecollectie - is deze verhouding echter moeilijk te bepalen (De Groote 2008, 170).
Gezien de eerder kleine randen en fijne uitvoering gaan we er vanuit dat de twee
individuen in de collectie kannen betreffen. Een bodem op gewelfde voet uit
protosteengoed betreft vermoedelijk een grote kruik.
Een kom is een diepe, open vorm met vrijwel halfbolvormig lichaam en een licht
ingesnoerde hals. De vorm werd vermoedelijke gebruikt voor het bereiden van voedsel,
maar evengoed voor het prepareren, serveren en eten ervan. De kom verschijnt al in de
vroege middeleeuwen in onze gewesten en heeft tot op vandaag haar rol in de huisraad
(De Groote 2008: 222-234).
De pan is een wijde, open vorm met steel. De vorm wordt ontegensprekelijk in relatie
gebracht met het bereiden van voedsel. De pan komt net als de kom in Vlaanderen voor
sinds de 9de eeuw, hoewel de minder diepe panvormen met convexe of vlakke bodem
pas vanaf de 12de eeuw voorkomen (De Groote 2008: 246-251).
Een voorraadpot is een gesloten vorm die uitsluitend wordt gebruikt voor de opslag van
goederen. Tot in de 12de eeuw werden gewone kogelpotten als voorraadpot gebruikt. Het
is pas in de loop van deze eeuw dat uit de kogelpot zich specifieke potvormen
ontwikkelden voor opslag, gekenmerkt door een eigen randtypologie met randen vaak
haaks op het lichaam van de pot (De Groote 2008: 275).
Binnen het importaardewerk is er minder diversiteit. Twee randen behoren tot een
kogelpot uit Paffrathaardewerk. Naast de randen van de reeds vermelde bekers, omvat
het Roodbeschilderd aardewerk ook een rand behorend tot een tuitpot: een gesloten
potvorm – morfologisch erg gelijk aan een kogelpot – met een gietelement (tuit) op de
schouder. Lokale producties gaan al van start tijdens de laat-Karolingische periode, vanaf
de 10de eeuw verschijnen de Rijnlands roodbeschilderde importen. De vorm verdwijnt
gaandeweg in de 13de eeuw (De Groote 2008: 311-322).

5.2 randtypologie
Deze paragraaf geeft een overzicht van de aanwezige randtypes die werden
onderscheiden binnen de vondstcollectie. Ze werden gegroepeerd per aardwerksoort en
vorm. De afbeelding van het randtype betreft het meest representatief voorbeeld
aanwezig in de collectie.
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Paffrath
PAF-KOG-01

Kogelpot

Aan de buitenzijde licht verdikte
en afgeronde rand, scherp
afgesneden aan de binnenzijde.
Dekselgeul.

RED-BEK-01

Beker

Eenvoudig opstaande rand.

RED-DEK-01

Deksel

Lichtuitstaande, blokvormige
rand met afgeplatte top

RED-KAN-01

Kan

Rechtopstaande verdikte rand
met licht geprononceerde haaks
uitstaande binnenlip.

RED-KAN-02

Kan

Rechtopstaande verdikte rand
met afgeplatte top en
geprononceerde buitenlip. In
bandvorm geplaatst door
randgedeelte naar buiten te
duwen.

RED-KOG-01

Kogelpot

Aan de buitenzijde licht verdikte
en afgeronde rand, licht
uitstaand en scherp afgesneden
aan de binnenzijde. Dekselgeul.

RED-KOG-02

Kogelpot

Aan de buitenzijde licht verdikte
en afgeronde rand, scherp
afgesneden aan de binnenzijde.
Dekselgeul.

RED-KOG-03

Kogelpot

Aan de buitenzijde licht verdikte
en afgeronde naar buitenstaande
rand, scherp afgesneden aan de
binnenzijde. Dekselgeul.

Grijs aardewerk
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RED-KOG-04

Kogelpot

Aan de buitenzijde licht verdikte
en afgeplatte rand, scherp
afgesneden aan de binnenzijde.
Dekselgeul.

RED-KOG-05

Kogelpot

Eenvoudige rand met afgeronde
en verdikte top en uitstaande
hals en dekselgeul.

RED-KOG-06

Kogelpot

Eenvoudige, uitstaande en licht
verdikte rand met afgeronde top
en dekselgeul.

RED-KOG-07

Kogelpot

Korte, opstaande tot licht naar
buiten geduwde rand met
afgeronde top op een korte hals.

RED-KOG-08

Kogelpot

Verdikte rand met een wat
afgeplatte top en lichte
dekselgeul.

RED-KOM-01

Kom

Bijna haaks naar buitengeplooide
afgeronde, bijlvormige rand met
uitgesproken onder- en bovenlip
en dekselgeul.

RED-PAN-01

Pan

Aan de buitenzijde verbrede rand
met afgeplatte bovenzijde en
lichte binnenlip.

RED-PAN-02

Pan

Eenvoudige rand met afgeplatte
bovenzijde en lichte binnenlip.

RED-PAN-03

Pan

Eenvoudige rechtopstaande en
bovenaan afgeplatte rand. Vaak
is er een geultje bovenaan
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RED-VOO-01

Voorraadpot

Ondersneden rand met
driehoekige doorsnede op een
uitstaande hals.

ROB-BEK-01

Beker

Verdikte rand met uitstaande,
licht opgetrokken, puntige
buitenlip en een wat bredere
afgeronde binnenlip.

ROB-BEK-02

Beker

Verdikte rand met uitstaande,
licht opgetrokken, puntige
buitenlip en een wat bredere
afgeronde binnenlip. In
bandvorm geplaatst door
randgedeelte naar buiten te
duwen.

ROB-TUI-01

Tuitpot

Verdikte rand met een verlengde
afgeronde top en een
geprofileerde puntige binnenlip.

Roodbeschilderd
aardewerk
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6. Analyse spoorcombinaties
6.1. afvalkuil S33
6.1.1 aanwezige aardewerksoorten en technische groepen
Met in totaal 201 scherven, goed voor 26 MAE, vormt afvalkuil S33 een groot aandeel van
de totale vondstcollectie. Met betrekking tot de aardewerksoorten is vooral het grijs
aardewerk goed vertegenwoordigd met zo’n 91,5% van de scherven en meer dan 80% van
de MAE. Vooral technische groep RED2 en in mindere mate RED1 domineren de collectie,
beide erg fijne, goed gebakken zandige baksels met een gladde oppervlaktestructuur. Het
gaat zondermeer om lokale of regionaal geproduceerde producten.
Tabel 5 Aardewerksoorten en technische groepen: schervenaantallen en MAE

Grijs aardewerk
RED1
RED2
RED3
RED4
Handgevormd aardewerk met donkere kern
(Verhaeghe groep A)
HDK1
Paffrath
PAF1
Roodbeschilderd aardewerk
ROB1
ROB2
Eindtotaal

# scherven % scherven # MAE
% MAE
184
91,5%
21 80,8%
54
26,9%
6
23,1%
112
55,7%
14
53,8%
7
3,5%
0
0,0%
11
5,5%
1
3,8%
3
1,5%
0
0,0%
3
3
3
11
10
1
201

1,5%
1,5%
1,5%
5,5%
5,0%
0,5%
100,0%

0
0,0%
2
7,7%
2
7,7%
3 11,5%
2
7,7%
1
3,8%
26 100,0%

Bij de importwaar zien we een relatief grote verscheidenheid. Het handgevormd
aardewerk met donkere kern – in Vlaanderen ook gekend als Verhaeghe groep A - en het
paffrathaardewerk staan voor zo’n 1,5% van de collectie. Het Rijnlands roodbeschilderd
aardewerk is ruimer vertegenwoordigd met zo’n 5,5%, goed voor 3 MAE.

6.1.2. aanwezige vormen
Het merendeel van het schervenmateriaal uit spoor 33 - en ook ruimer in de
vondstcollectie - betreft wandscherven. Deze scherven vaak erg klein en verweerd kunnen
moeilijk met zekerheid aan een vormtype worden toegewezen. Het bepalen van de
aanwezige vormenschat gebeurde dan ook in de eerste plaats op basis van de randen.
Binnen de lokale aardewerksoorten – in casu het grijs aardewerk - konden in totaal 16
exemplaren worden gedetermineerd als kogelpot. Hiermee is deze vorm veruit het best
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vertegenwoordigd. Verder werd er een enkel deksel gedetermineerd, drie pannen en een
enkel kan.
Tabel 6 aanwezige vormsoorten geteld volgens MAE

# MAE
Grijs aardewerk
Deksel
Kan
Kogelpot
Pan
Paffrath
Kogelpot
Roodbeschilderd aardewerk
Beker
Tuitpot
Eindtotaal

% MAE
21
1
1
16
3
2
2
3
2
1
26

80,8%
3,8%
3,8%
61,5%
11,5%
7,7%
7,7%
11,5%
7,7%
3,8%
100,0%

Grafiek 1 kogelpotten: aanwezige randtypes (MAE)
6
5
4
3
2
1
0

RED-KOG-01 RED-KOG-02 RED-KOG-03 RED-KOG-04 RED-KOG-05 RED-KOG-06 RED-KOG-07
Kogelpot

Som van MAE

2

5

4

1

1

2

1

Som van MAE2

12,5%

31,3%

25,0%

6,3%

6,3%

12,5%

6,3%

Binnen de aanwezige kogelpotten kon een zekere typologische differentiatie worden
opgemerkt. Gezien de bolle lichaamsvorm is de rand het belangrijkste morfologische
kenmerk voor een typologische indeling. Het meest voorkomend randtype is RED-KOG02 (figuur 18: 13; 16; 18; 19;11) gevolgd door RED-KOG-03 (figuur 18: 6;8; 17). Samen zijn
deze twee randtypes goed voor 9 MAE of zo’n 56,3% van de aanwezige exemplaren. Beide
randtypes zijn aan elkaar verwant met een aan de buitenzijde licht verdikte en afgeronde
rand, scherp afgesneden aan de binnenzijde. Beide randtypes hebben een uitgesproken
dekselgeul. Bij de randtype RED-KOG-02 is het S-vormig profiel iets meer uitgesproken
omdat de rand vaak iets korter is en minder naar buiten werd geduwd. Ook randtype REDKOG-01(figuur 18: 7; 15) en RED-KOG-04 (figuur 18: 23) zijn vrij gelijkaardig, waarbij het
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eerste type een verdikking van de rand vertoont en bij het tweede type de rand eerder is
afgeplat in plaats van afgerond. Een tweede familie randtypes wordt gevormd door de
types RED-KOG-05 (figuur 18: 9), RED-KOG-06 (figuur 18: 5 en 10) tot RED-KOG-07 (figuur
18: 12). Het gaat om eenvoudige opstaande tot licht naar buiten geduwde randen met
afgeronde en vaak verdikte top. De eerste twee types hebben een dekselgeul. De
randdiameters van de aanwezige kogelpotten varieert van 14 tot 20 cm.

Figuur 18 S33 selectie van de vondsten

Het enige deksel in spoorcombinatie is eenvoudig van vorm. Het gaat om een laag
koepelvormig object met blokvormige rand met afgeronde top (figuur 18: 22).
Vermoedelijk was de vorm ooit voorzien van een handgreep. Roetsporen ontbreken
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waardoor het moeilijk te bepalen is of het deksel ooit dienst deed om een kogelpot af te
sluiten of eerder een grote kom. Andere gebruiken als stolp om de maaltijd aan tafel af te
dekken, kunnen ook niet worden uitgesloten.
Een randfragment wordt in verband gebracht met een kan (figuur 18: 4). Het gaat om een
rechtopstaande verdikte rand met licht geprononceerde haaks uitstaande binnenlip. Het
fragment is erg klein en de determinatie moet daarom met énige voorzichtigheid worden
benaderd. Door het kleine fragment is het ook onmogelijk om meer te vertellen over de
morfologie van het gebruiksvoorwerp.
Drie exemplaren werden gecategoriseerd als pan. Telkens gaat het om een diepe pan met
een wat uitstaande wand (figuur 18: 1;2;3). Al de pannen in de collectie hebben een
eenvoudig opstaande rand met afgeplatte bovenzijde en lichte binnenlip. Een randtype is
wat zwaarder en verbreed uitgevoerd (RED-PAN-01). Van één exemplaar kon de diameter
worden bepaald op 20 cm.
Bij het importaardewerk is er ook sprake van een zekere vormdifferentiatie. De collectie
bevat twee vrijwel identieke exemplaren van een kogelpotvorm uitgevoerd in
Paffrathaardewerk (figuur 18: 20).
Bij het Rijnlands roodbeschilderd aardewerk werden twee vormen onderscheiden: twee
randen verdikte opstaande randen werden gedetermineerd als beker. Mogelijk gaat het
om zogenaamde hoge bekers, maar het materiaal is te fragmentair om dit met zekerheid
te stellen (Figuur 18: 25;26). Een derde rand werd gecategoriseerd als tuitpot (figuur 18:
24). Gezien de diameter van de verdikte, haast driehoekige rand, die ligt op 13 cm kunnen
we er van uitgaan dat het om een eerder laag en buikig exemplaar (De Groote 2008).

6.1.3. datering en interpretatie
De schervencollectie lijkt een coherent geheel te vormen die kan toegewezen worden aan
relatief korte tijdsperiode in de volle middeleeuwen. De vormensamenstelling doet een
datering in de periode tweede helft 12de eeuw, eerste kwart 13de eeuw vermoeden. Meer
bepaald lijkt de depositie gebeurd te zijn rond de eeuwwisseling. Het ensemble getuigt
van de ontwikkeling van autochtone vormsoorten die onze gewesten toen kenden. De kan
verschijnt bijvoorbeeld pas in de tweede helft van de 12de eeuw. De ondiepe pan aanwezig
in de collectie verschijnt zo mogelijk nog iets later in 12de eeuw om in de 13de eeuw een
echt populair gebruiksvoorwerp te worden. Het deksel verschijnt pas rond 1200.
Bovendien merken we ook op dat rood gegelazuurd aardewerk (nog) niet aanwezig is.
Ook het aanwezige importmateriaal lijkt deze datering alleszins niet tegen te spreken. De
aanwezige tuitpot kan op basis van de rand (vergelijkbaar met randtype 2.4 van Sanke)
toegewezen worden aan periode 6 van de productie in de regio Pingsdorf die van start
gaat vanaf midden 12de eeuw. Paffrathaardewerk komt in Vlaanderen voor vanaf de 10de
eeuw, maar wordt ook nog aangetroffen in contexten uit begin 13de eeuw. De
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aanwezigheid van een beperkt aantal scherven handgevormd aardewerk met donkere
kern is opmerkelijk. Doorgaans wordt dit materiaal vroeger gedateerd in de 10 de en 11de
eeuw. Mogelijk gaat het om detrusief materiaal. Anderzijds is het ook zo dat ook in de 12de
eeuw nog sporadisch dit materiaal wordt aangetroffen.
Hoewel in deze periode de vormenschat exponentieel toeneemt blijft de variëteit in
vormen te beperkt om een doorgedreven functionele analyse te doen. Vermoedelijk
hebben we te maken met huishoudelijk afval waarbij de kogelpot zowel als kook- en
opslagwaar werd gebruikt. Een aantal exemplaren vertoonden roetsporen. Verder
kunnen we ook de pan in verband brengen met het bereiden van voedsel. De tuitpot, kan
en bekers werden respectievelijk gebruikt voor de opslag, het schenken en de consumptie
van vloeistoffen.

6.2. greppel S36
6.2.1 aanwezige aardewerksoorten en technische groepen
Met in totaal 48 scherven, goed voor 3 MAE, vormt afvalkuil S36 een eerder beperkt
geheel.

Met betrekking tot de aardewerksoorten is enkel het lokaal of regionaal

geproduceerd grijs aardewerk vertegenwoordigd. Technische groep RED 1 domineert de
collectie, opnieuw een erg fijne, goed gebakken zandige baksel met een gladde
oppervlaktestructuur.
Tabel 7 aanwezige aardewerksoorten en technische groepen

# scherven
48
47
1
48

Grijs aardewerk
RED1
RED3
Eindtotaal

% scherven
100,0%
97,9%
2,1%
100,0%

# MAE
3
3
0
3

% MAE
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%

6.2.2. aanwezige vormen
Spoorcombinatie

S36

bevat

slechts

drie

randfragmenten

waarvan

één

werd

gecategoriseerd als kogelpot met randtype RED-KOG-02, gekenmerkt door een aan de
buitenzijde licht verdikte en afgeronde rand, scherp afgesneden aan de binnenzijde
(figuur 20: 1). Er is een uitgesproken dekselgeul aanwezig.
Een exemplaar betreft een voorraadpot met een opstaande en ondersneden rand met
driehoekige doorsnede op een uitstaande hals (RED-VOO-01) (figuur 20: 2).
Meest opvallend fragment uit de spoorcombinatie 36 is een gaaf bewaarde beker met
opstaande rand. Het gaat om een lage open beker met eierdopvormig lichaam (figuur 20:
4). De beker rust op een standvoet en is gekenmerkt door dikke geprononceerde
draairibbels op de buitenwand. De beker is zo’n 11,5 cm hoog en heeft een randdiamter
van 11 cm. Aan de basis heeft de beker een diameter van 6 cm.
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Figuur 19 eierdopvormige beker uit S36

6.2.3. datering en interpretatie
Het materiaal uit spoorcombinatie lijkt iets recenter te dateren. Vermoedelijk gebeurde
de depositie in de loop van de 13de eeuw. Een eerste aanwijzing hiervoor is de
aanwezigheid van een open bekervorm in lokaal geproduceerd aardewerk, die pas in de
13de eeuw verschijnt in Vlaanderen. Tot in de 13de eeuw werd frequent gebruik gemaakt
van kogelpotten voor opslag. Pas dan en vooral vanaf de 14de eeuw ontwikkelt de
voorraadpot met geheel eigen randtypologie als afzonderlijke gebruiksvorm. RED-VOO01 is een typische rand van een voorraadpot. De aanwezigheid van kogelpotmateriaal
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staat een recentere datering niet in de weg, gezien kogelpotten tot in de 13de eeuw een
dominante vorm blijft om pas in de 14de eeuw van het toneel te verdwijnen.

Figuur 20 selectie van het aardewerk uit S36 en S38

6.3. afvalkuil S38
6.3.1 aanwezige aardewerksoorten en technische groepen
Tabel 8 aanwezige aardewerksoorten en technische groepen

Baksteenwaar
BAK1
Grijs aardewerk
RED1
RED2
RED4
Protosteengoed
PST1
Eindtotaal

# scherven
1
1
20
7
11
2
1
1
22

% scherven
4,5%
4,5%
90,9%
31,8%
50,0%
9,1%
4,5%
4,5%
100,0%

# MAE
1
1
1
0
1
0
0
0
2

% MAE
50,0%
50,0%
50,0%
0,0%
50,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
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S38 omvat in totaal 22 scherven, goed voor 2 MAE.

Met betrekking tot de

aardewerksoorten is vooral het lokaal of regionaal geproduceerd grijs aardewerk dat de
context domineert met zon 90,9% van het scherventotaal. Opvallende aanwezige is een
fragment in zogenaamde baksteenwaar vermoedelijk geproduceerd in de kustregio een
bodemfragment uit Rijnlands protosteengoed.

6.3.2. aanwezige vormen
Het enige exemplaar in grijs aardewerk betreft een kom. Met een diameter van 36 cm
gaat het om een zeer groot exemplaar. Het gaat om een eerder diepe komvorm met een
bijna haaks naar buitengeplooide afgeronde, sikkel- tot bijlvormige rand met
uitgesproken onder- en bovenlip en dekselgeul (figuur 20: 3).

Figuur 21 dekselfragment uit baksteenwaar

Het fragment baksteenwaar betreft een deksel met incisies in geometrische patronen. Bij
recentelijk onderzoek langs de Proostdijkstraat in Veurne (Laloo et al. 2014) en opgraving
in de Acherhaven van Zeebrugge werden een vrijwel identieke exemplaar aangetroffen
(Patrouille 2002). Beide vergelijkingsvoorbeelden hadden een handvat in de vorm van een
M of mogelijk in de vorm van het gebinte van een tiendeschuur.
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Het fragment in protosteengoed betreft een bodemfragment met een diameter van 14
cm. Het betreft de bodem van een grote kruik met gewelfde standring (figuur 20: 5 en
figuur 22).

Figuur 22 bodemfragment van een kruik in protosteengoed met gewelfde standring

6.2.3. datering en interpretatie
De datering van het aardewerk uit S38 is moeilijk wegens het gering aantal scherven.
Vermoedelijk gebeurde de depositie in de loop van de 13de eeuw. Een datering in de 14de
eeuw is niet uit te sluiten, maar eerder onwaarschijnlijk. Temeer omdat S38 wordt
doorsneden door S36 dat wordt gedateerd in de 13de eeuw.
Het grijs aardewerk domineert nog het vondstensemble en er is nog geen rood
geglazuurd aardewerk aanwezig. De aanwezige komvorm is aanwezig in de 13de en 14de
eeuw. De productie van baksteenwaar is slecht gekend en wordt doorgaans tussen de
13de een 15de eeuw gesitueerd. Het protosteengoed wordt in onze gewesten al
geïntroduceerd tijdens de vroege 13de eeuw en verdwijnt geleidelijk aan vanaf de eerste
helft van de 14de eeuw.

6.4 overige spoorcombinaties
De overige sporencombinaties omvatten samen nog 55 scherven, goed voor 7 MAE. Door
de geringe schervenaantallen in de verschillende sporen is een kwantitatieve analyse niet
mogelijk. Bovendien is het ook moeilijk op basis van de aanwezige scherven verregaande
uitspraken te doen rond datering van de sporen. De overige spoorcombinaties worden
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dan ook eerder anekdotisch behandeld met aandacht voor de meest diagnostische
elementen.
Tabel 9 aanwezige aardewerksoorten en technische groepen per sporencombinatie (aantal
scherven)

#scherven
Grijs aardewerk
RED1
RED2
RED4
Pijpaarde
PIJ1
Rood aardwerk
OXY1
OXY2
Roodbeschilderd aardewerk
ROB1
Eindtotaal

1 3 10 14 20 23 34 41 43 56 Eindtotaal
12 1 5 4 1
20
3
46
1
13
1
15
12 1
4 1
7
2
27
4
4
1
1
1
1
4
1
1
6
1
1
4
1
5
1 1
2
1 1
2
12 1 5 8 1 1 21 2 3 1
55

Spoorcombinatie 10 bevat een kogelpot met randtype RED-KOG-02 (figuur 22: 1) en een
randdiameter van 16 cm. Een ander bolvormig exemplaar betreft een voorraadpot met
randtype RED-VOO-01 (figuur 23: 5). Ook hier is de randdiameter 16 cm. Op basis van de
aanwezige vormen lijkt een depositie van het vondstmateriaal in de 13de eeuw
waarschijnlijk.

Figuur 23 selectie van het aardewerk uit de overige spoorcombinaties

Spoorcombinatie 14 bevat 4 scherven rood aardewerk. De introductie van rood
geglazuurd aardewerk vindt in Vlaanderen plaats in het tweede of derde kwart van de
12de eeuw. Pas vanaf het einde van de 12de eeuw zal deze aardewerksoort pas echt een
belangrijk plaats gaan innemen. De depositie van het vondstmateriaal hier gebeurde dus
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ten vroegste op het einde van de 12de eeuw. Hetzelfde kan gezegd voor spoorcombinatie
23 waarin een enkel scherfje rood geglazuurd aardewerk werd aangetroffen.
Spoorcombinatie 34 bevat 3 exemplaren. Het gaat om een pan, een kan en een kogelpot.
Het betreft een diepe pan met een wat uitstaande wand (figuur 23: 2). De vorm kenmerkt
zich door een eenvoudige rechtopstaande en bovenaan afgeplatte rand. Bovenaan
merken we een geultje (figuur 23: 1). Het erg kleine randfragment van de kan betreft een
rechtopstaande verdikte rand met afgeplatte top en geprononceerde buitenlip. Deze
werd in bandvorm geplaatst door randgedeelte naar buiten te duwen waardoor de kan
een brede kraag had (figuur 23: 3). De vormenschat lijkt het ensemble te situeren in de
13de eeuw.
Tenslotte vermelden we nog spoorcombinatie 56 waar een fragment van een pijpje werd
aangetroffen. Het gaat om een pijpje uit Gouda. Het pijpje draag het merkteken CS met
daarboven een kroon (figuur 24). De rechten op dit merkteken wisselden diverse keren
van pijpenmaker. Uit drie periode kennen we de producent die het merkteken gebruikte:
(i) 1660-1673: Cornelis Stevenz de Jonge, (ii) 1737-1742: Cornelis Slingerland; (iii) 17821805: Jan van Velsen. Mogelijk was een van de twee laatste pijpenmakers verantwoordelijk
voor de productie, gezien het pijpje typologisch kan geplaatst worden in de late 17de eeuw,
begin 18de eeuw. De depositie van het vondstmateriaal uit S56 moet dus na deze periode
zijn gebeurd.

Figuur 24 Pijpje uit Goude met merkteken ‘gekroonde CS’
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3.4 Besluit
Globaal kan gesteld worden dat het grootste deel van de aardewerkcollectie materiaal
betreft dat in de periode tweede helft 12de eeuw-13de eeuw werd gedeponeerd. Het
materiaal uit S33 kan zo mogelijk iets nauwer worden gedateerd tussen de tweede helft
van de 12de eeuw- eerste kwart 13de eeuw, waarbij het er op basis van de
vondstsamenstelling en aanwezige aardewerksoorten op lijkt dat de depositie gebeurde
rond de eeuwwisseling. Het materiaal uit S36 en S38 bevat duidelijk 13 de eeuwse
elementen en hier lijkt de depositie dus iets later te zijn gebeurd. Ook spoorcombinaties
10, 14 en 34 lijken in de loop van de 13de eeuw te zijn opgevuld. Spoorcombinatie 56 bevat
enkel een pijpje uit de late 17de-vroege 18de eeuw en lijkt dus vroegmodern van datering.
De middeleeuwse vormenschat wijst op huishoudelijk afval en is gerelateerd aan de
opslag, bereiding en consumptie van voedsel en vloeistoffen.
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