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☐Mesolithicum

☐Neolithicum

☐Bronstijd

☐IJzertijd
☐Romeinse Tijd

☐Middeleeuwen

☐Postmiddeleeuwen

☐Oud
☐Midden
☐Jong
☐Finaal
☐Vroeg
☐Midden
☐Laat
☐Finaal
☐Vroeg
☐Midden
☐Laat
☐Finaal
☐Vroege
☐Midden A
☐Midden B
☐Late
☐Vroege
☐Late
☐Vroeg
☐Midden
☐Laat
☐Vroege / Frankisch
☐Vroege / Merovingisch
☐Vroege / Karolingisch
☐Volle
☒Late
☒Nieuwe Tijden
☒Nieuwste Tijden

1.000.000/500.000 - 250.000 BP
250.000 - 38.000 BP
38.000 - 14.000 BP
14.000 - 12.000 BP
ca. 9500 - 7700 BC
7700 - 7000/6500 BC
ca. 7000 - ca. 5000 BC
ca. 5000 - ca. 4000 BC
5300 - 4800 BC
4500 - 3500 BC
3500 - 3000 BC
3000 - 2000 BC
2100/2000 - 1800/1750 BC
1800/1750 - 1500 BC
1500 - 1050 BC
1050 - 800 BC
800 - 475/450 BC
475/450 - 57 BC
56 BC - 100 AD
101 - 300 AD
301 - 400 AD
401 - 500 AD
501 - 750 AD
751 - 900 AD
901 - 1200 AD
1201 - 1500 AD
1501 - 1800 AD
1801 - heden
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Afbeelding 1: Zicht op de hoeveelheid vondsten tijdens de opgraving

1. Dankwoord
Vooreerst willen we alle partners bij dit project bedanken voor de vlotte samenwerking:
In de eerste plaats zijn dit Stad Aalst en de Stedelijke Diensten.
Daarnaast willen we ook onze collega’s bedanken: in het bijzonder Pieter Kindermans voor de opmetingen en Marc, Antonio, Harry, Sam, Jochen, Wim, Sami en Maârrouf voor het werk op het terrein en
voor het wassen van de vondsten en zeven van de stalen.
Verder gaat onze dank ook uit naar Jan Moens (VIOE), Koen De Groote (VIOE), Koen Deforce (VIOE) en
Anton Ervynck (VIOE) op wiens expertise we mochten beroep doen. Johan Van Cauter (ADW) en de
mensen van Archeoplan willen we bedanken voor de conservatie van respectievelijk de metalen vondsten en het leder. Ook de mensen van Restaura verdienen een woord van dank voor de conservatie van
een aantal bijzondere objecten.
Tot slot rest ons een woord van dank aan Luk Beeckmans voor de determinatie van de munten, aan
Gaston Van Bulck en Frans De Buyser voor het ontcijferen van de tekst op een zegelstempel, aan de
onderzoekers van BAAC voor de houtsoortbepaling van het vlechtwerk en aan Clara Boffin (Monument
Vandekerckhove) voor het archeozoölogisch onderzoek.
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Afbeelding 2: Zicht op de zuidelijke pandgang tijdens het onderzoek

2. Inleiding
2.1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek
De aanleiding voor het onderzoek op de Hopmarkt was de geplande aanleg van een parkeergarage en
de herinrichtingswerken van de omgeving. De Hopmarkt bevindt zich sinds het begin van de dertiende
eeuw binnen de stadsmuren, was oorspronkelijk heel wat kleiner en heette de Veemarkt. In de middeleeuwen was het zuidelijke deel bewoond. Hieraan komt vanaf 1497 een einde met de stichting van
een karmelietenklooster. Na de Franse Revolutie wordt het klooster in 1797 opgeheven en worden
de gebouwen verkocht. De kerk krijgt uiteindelijk een nieuwe bestemming als schouwburg tot aan de
afbraak in 1937. Het kloosterpand wordt opgedeeld in een tiental woonhuizen, die pas na de Tweede
Wereldoorlog zullen verdwijnen.1 De ondergrond van de Hopmarkt herbergde tot voor kort nog heel
wat informatie over deze geschiedenis.
De opgravingen sluiten aan bij de zones die in 2004 en 2005 al op de Hopmarkt zijn onderzocht. Omdat
geweten was dat zich onder het plein een klooster bevond, sloegen in 2004 Stad Aalst en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE; heden Agentschap Onroerend Erfgoed) de handen in elkaar
om voorafgaand aan de bouw van de parkeergarage reeds een gedeelte van het klooster ter hoogte van
de geplande bouwput op te graven. Er is toen besloten om het resterende gedeelte van het klooster,
onder de rijweg gelegen, nog niet op te graven om de verkeerscirculatie niet te hinderen. Dat gedeelte
is nu onderzocht. Het gaat om drie zones. Eén ter hoogte van de middeleeuwse drenkpoel (zone I),
één ter hoogte van de oostelijke pandgang (zone II) en één ter hoogte van de zuidelijke pandgang
(zone III). De voornaamste bedoeling van het bijkomende onderzoek van de poel was de registratie van
een lengte- en dwarsprofiel met het oog op het verfijnen van de chronologie van de verschillende gebruiksfasen. De recuperatie van vondsten uit de drenkpoel, biedt bovendien een inkijk in de materiële
cultuur van deze periode. Het doel van het onderzoek van de oostelijke en zuidelijke pandgang was de
constructie van de pandgang te documenteren.
2.2. Opbouw van het verslag
Hoofdstuk 3 plaatst de opgraving respectievelijk in een geografisch/bodemkundige en een landschappelijke context. In hoofdstuk 4 komt eerst een kort historisch overzicht van de zone aan bod, waarna
kort de bespreking volgt van de vorige archeologische onderzoeken. Hiervan uitgaande, zijn in hoofdstuk 5 enkele aandachtspunten (vraagstellingen) te vinden met betrekking tot het actuele onderzoek.
Hoofdstuk 6 beschrijft de methodologie en motiveert de selectie van materiaal en staalnames. In
hoofdstuk 7 komt de bespreking van de resultaten van het archeologisch onderzoek aan bod. De bespreking maakt gebruik van de contextnummers, tenzij anders vermeld. In het daarop volgende deel,
hoofdstuk 8, volgt een assessment en basisanalyse van de vondsten en stalen. Hoofdstuk 9 bevat de
synthese, waarna in hoofdstuk 10 en 11 respectievelijk aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de
bibliografie neergeschreven zijn. Hierna volgt een reeks bijlagen.

1 De Groote, De Maeyer, Moens en De Block, 2005, p. 102.
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Figuur 1: Kaart van Sanderus (1644)

3. Beschrijving van de vindplaats
3.1. Vindplaatsgegevens
1. Administratieve gegevens
Opdrachtgever:

Uitvoerder:

Vergunninghouder:
Beheer en plaats opgravingsarchief:

Beheer en plaats vondsten en stalen:

Projectcode:
Vindplaatsnaam:
Locatie:
Lambertcoördinaat 1:
Lambertcoördinaat 2:
Lambertcoördinaat 3:
Lambertcoördinaat 4:
Kadaster:
Termijn:
2. Onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden:
Omschrijving archeologische verwachtingen:
Wetenschappelijke vraagstelling:
Oorzaak voor de ingreep in de bodem:
Eventuele randvoorwaarden:

Stad Aalst
Grote Markt 3
9300 Aalst
SOLVA
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor ruimtelijke ordening en socio-economische
expansie
Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
Wouter De Maeyer
SOLVA, dienst Archeologie
Industrielaan 18
9320 Erembodegem
SOLVA, dienst Archeologie
Industrielaan 18
9320 Erembodegem (voorlopig)
11-AAL-HM + 2011/108
Aalst Hopmarkt
Aalst Hopmarkt
126687,72; 180885,22
126690,30; 180814,05
126722,9; 180825,4
126718,34; 180856,1
Aalst, Afdeling 1, Sectie A, openbaar domein
April – juni 2011
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor
een archeologische opgraving: Aalst, Hopmarkt
Zie 4.2
Zie 5.1
Aanleg ondergrondse parkeergarage
Zie 5.2

3. Raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng als hun advies werd Koen Deforce, staalname pollen uit de poel
ingewonnen bij substantiële staalname:
Kim Quintelier, staalname 1m² pandgang en
pandhof
Omschrijving van de inbreng als zij betrokken ADW (metaal), Archeoplan (leer), Restaura (diworden bij de conservatie:
verse vondsten)
Omschrijving van de algemene wetenschappe- Koen De Groote: aardewerk
lijke advisering door externe personen:
Jan Moens: leder
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3.2. Topografische, landschappelijke, bodemkundige situering
Aalst is gelegen in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen
(Fig. 2) en bevindt zich in de Dendervallei. De historische binnenstad is grotendeels te situeren op de linkeroever van de Dender.
Dit gebied behoort tot de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, meer bepaald het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict. De overgang van dit zandleemdistrict naar het ZuidVlaamse lemig heuveldistrict situeert zich ter hoogte van Aalst.2
De middeleeuwse stad is ontstaan op de plaats waar één van de
uitlopers van deze heuvels steil afdaalt naar de alluviale bedding
van de Dender. Tijdens de winter kwam de bedding van de Dender
Figuur 2: Situering van Aalst in Oosttot aan de rand van deze uitloper. Aan de zuidzijde begrenst de valVlaanderen.
lei van de Hoezebeek en de Siesegembeek het hoger gelegen deel.
Het zuidelijke deel van deze uitloper bestaat uit de Hoezekouter
die langzaam afloopt in noordoostelijke richting. Waarschijnlijk is de middeleeuwse ‘Aalsterkouter’ te
situeren in dit noordoostelijk deel.3

Figuur 3: Uittreksel uit de topografische kaart (bron: AGIV).

Figuur 4: Uittreksel uit de bodemkaart (bron: AGIV).

2 Sevenant et al. 2002, p. 40.
3 De Groote 2010, p.250.
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Figuur 5: Kaart van Aalst met weergave van alle
opgravingen (t.e.m. maart 2014) en aanduiding
van de stadsontwikkeling.

4. Archeologische en historische situering
4.1. Historische omkadering: de geschiedenis van Aalst op basis van historische, cartografische, toponymische en archeologische bronnen
Sinds het begin van de jaren ‘80 wordt in de historische binnenstad van Aalst op systematische wijze
archeologisch onderzoek uitgevoerd (Fig. 5).
De archeologische activiteiten te Aalst hebben steeds veel aandacht opgebracht voor de middeleeuwse stadsontwikkeling. Het onderzoek naar het ontstaan en de (pre)stedelijke ontwikkeling van Aalst
wordt omkaderd door een hypothetisch model dat destijds door Dirk Callebaut werd opgesteld, op
basis van een confrontatie van historische, cartografische en toponymische bronnen.4 Volgens dit model ontwikkelde zich rond een Karolingische curtis (Villa Alost) een prestedelijke kern die in de volle
middeleeuwen omwald werd. Deze in oorsprong D-vormige omwalling die aansloot op de Dender, zou
volgens het model van Callebaut op een bepaald ogenblik naar het zuiden toe uitgebreid worden. Deze
uitbreiding, parallel aan de Dender, heeft de Pontstraat als centrale as. Vermoedelijk ten laatste in het
eerste kwart van de 13de eeuw zou de stad nogmaals uitbreiden. Het zou tenslotte nog tot de 19de
eeuw duren vooraleer Aalst buiten deze laatmiddeleeuwse omwalling zou uitgroeien.
Callebaut gaf rond dezelfde periode het startsein voor archeologisch onderzoek in Aalst, wat meteen
de mogelijkheid bood het hypothetische model te toetsen aan de archeologische gegevens.5 In de
jaren die hierop volgden, is dit thema een belangrijk aandachtspunt gebleven bij diverse onderzoeken
die in de Aalsterse binnenstad werden gevoerd.
Een geactualiseerde visie op de stadsontwikkeling, van de hand van Koen De Groote, en met een aantal belangrijke aanpassingen ten opzichte van het model van Callebaut, is te vinden in het Festschrift
“Exchanging Medieval Material Culture” ter ere van Frans Verhaeghe.6 In dit artikel komt duidelijk naar
voor dat de lokalisering van de Villa Alost, op basis van de latere vermelding van de term Zelhof bij de
stichting van het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal in de 13de eeuw, moet genuanceerd worden. Zo bleek
uit opgravingen op deze plaats dat de helft van de oppervlakte van dit hospitaal zich bevindt in de winterbedding van de Dender. Op basis van de archeologische gegevens is de ophoging ervan te plaatsen
in de loop van de 12de eeuw. Ook het ontbreken van Karolingische vondsten bemoeilijkt een lokalisering van de Villa Alost op deze plaats. Integendeel, een beetje verder, ter hoogte van de Oude Vismarkt
zijn enkele sporen uit de Karolingische en zelfs de Merovingische periode aangetroffen.7 Ook bij opgravingen op de speelplaats van het Sint-Jozefscollege kwamen in 2009 Merovingische houtbouwporen
aan het licht. Voor de identificatie van de Villa Alost komt volgens het nieuwe model dus een veel
ruimer gebied dan oorspronkelijk gedacht in aanmerking en de oorsprong ervan gaat bovendien veel
verder terug in de tijd. 8 Het is pas na 1050 dat de stadswording zich op gang trekt onder invloed van
verschillende factoren (politiek, economisch, ...). In de eerste plaats speelt de locatie van Aalst, gelegen
aan de kruising van de handelsroute Brugge-Keulen, die rond die periode onstaat, en de Dender, een
belangrijke rol. Ook de aanwezigheid van een nieuwe heer zal vanaf 1050 een grote invloed hebben.
In het midden van de 11de eeuw verwerft de Graaf van Vlaanderen het noordelijk landgedeelte tussen Schelde en Dender. De grens van het graafschap Vlaanderen verschuift daardoor van de Schelde
naar de Dender. Aalst neemt de functie van zetel van het nieuwe burggraafschap, het latere Land van
Aalst, op en de nieuwe burggraaf start met de bouw van een motte. Een combinatie van de vorige

4
5
6
7
8

Callebaut 1983a.
Callebaut 1983b en 1983c.
De Groote 2010, pp. 249-266.
De Groote 2010, p. 253.
De Groote, Moens & Ameels 2010, p.44-45.
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factoren zorgt voor de aantrekking van handelaars en ambachtslui die de stad in wording een nieuwe
impuls geven. Deze fase verloopt zeer snel en in de loop van de tweede helft van de 11de eeuw start
de bouw van de eerste D-vormige stadsomwalling. De urbanisatie gaat de stadsrechten vooraf, die
wellicht pas in het tweede kwart van de 12de eeuw verworven worden (waarschijnlijk kort na 1127,
als gevolg van de partijkeuze die de heren van Aalst maakten in de opvolgingsstrijd van de graven van
Vlaanderen). Op dit ogenblik begint de echte stadsontwikkeling.9 De hypothese van een uitbreiding van
deze eerste omwalling naar het zuiden zoals D. Callebaut suggereerde, kon bij opgravingen in 2008 in
de Louis D’Haeseleerstraat definitief verlaten worden. Nergens op het vermoede tracé waren hiervoor
aanwijzingen te vinden.10 De herorganisatie van de zone rond de Oude Vismarkt, met onder andere de
opvulling van een deel van de winterbedding van de Dender, in de tweede helft van de 12de eeuw en
de bouw van de tweede omwalling vormen het sluitstuk van de stedelijke ontwikkeling. 11 De bouw van

Figuur 6: Fasering van de opgraving in 2004-2005 (blauw) en 2011 (geel) (Bron: Relicta 8).

9 De Groote 2010, pp. 254-259.
10 De Groote & Moens 2009, p. 120-122.
11 De Groote 2010, pp. 254-259.
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deze tweede omwalling is dankzij een archeologisch onderzoek van SOLVA op het Vredeplein in 2009
te plaatsen in het eerste kwart van de 13de eeuw.12
4.2. Voorgaand archeologisch onderzoek op de Hopmarkt
4.2.1. Inleiding
In de kronieken van Archaeologia Mediaevalis van 200513 en 200614 verscheen een korte bijdrage over
de eerste onderzoeksresultaten van de opgravingen in 2004-5005 (Fig. 6). Een uitgebreid syntheseonderzoek van de kloosterfase kwam in 2011 in Relicta15 aan bod. Rekening houdend met deze publicaties
is het dan ook niet nodig om de resultaten van het vorige onderzoek in hun volledigheid te bespreken.
Alleen een korte samenvatting is hier op zijn plaats. Op deze manier zijn de huidige resultaten in een
ruimer kader te plaatsen. Voor meer info verwijzen we naar de hierboven vermelde publicaties.
4.2.2. Laatmiddeleeuwse bewoning en een drenkpoel
Tot in de 12de-begin 13de eeuw was het terrein in gebruik als landbouwzone. Getuige hiervan is een
akkerlaag waarmee, in enkele lager gelegen zones, drainagegreppels in verband stonden. Opvallend
was de richting van deze drainagegreppels die perfect overeenkomt met de laat- en postmiddeleeuwse
perceelsstructuur. In de loop van de 13de eeuw stopt het gebruik van deze zone als akkerland en verschijnen de eerste sporen van bewoning. Naast enkele laat 13de-vroeg 14de-eeuwse leemwinningskuilen, kuilen met verbrande leem uit de 14de eeuw en perceelsgreppels zijn ook de restanten van
een gracht van een site met walgracht aangesneden. De oudste vulling van deze gracht dateert in de
14de eeuw, de recentste hoort thuis in de kloosterfase en is te plaatsen in de 17de eeuw. De middeleeuwse bewoning situeert zich verder hoofdzakelijk aan de noordzijde van het terrein, aan de vroegere
Veemarkt en is hier ook op georiënteerd. Ter hoogte van het latere koor van de kerk bevond zich in
de 15de eeuw het huis van een kruisboogmaker. Restanten van een vloer, een kelder en een beerput
getuigen nog van deze woning. Op de Veemarkt zelf bevond zich sinds de 14de eeuw een drenkpoel,
de zogenaamde ‘Veemarktplasch’ (1471). Deze poel was op verschillende tijdstippen heruitgegraven
en voorzien van een beschoeiing in vlechtwerk. Hierbij schoof de poel telkens een beetje op in noordoostelijke richting. In de 15de eeuw was de poel 16 m breed en minstens 25 m lang. De totale lengte is
nooit vast gesteld. Bij één van de heruitgravingen volgt ook de oprichting van een constructie in bak- en
kalkzandsteen aan de zuidzijde die dienst doet als trap.
4.2.3. Het klooster van de geschoeide karmelieten (1497-1797) 16
De bouwgeschiedenis van het klooster is op te splitsen in drie fasen. De eerste fase omvat de bouw van
de eerste kerk en woonvleugel en loopt van 1497 tot 1582. De tweede fase begint na de vernielingen
ten gevolge van de godsdiensttroebelen en eindigt met het afbranden van de vernieuwde kerk in 1605.
De derde fase start met de bouw van een nieuwe kerk en omvat tevens vele verbouwingen en aanvullingen aan de reeds bestaande gebouwen.

12
13
14
15
16

Bartholomieux en Cherretté 2010, p. 17.
De Groote, De Maeyer, Moens & De Block, 2005, pp. 102-104.
De Groote, De Maeyer, Moens & De Block, 2006, pp. 47-51.
De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 83-249.
De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 90-117.
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4.2.3.1. Fase 1: 1497-1582: de kerk en de eerste woonvleugel
De eerste gebouwen van het klooster staan op gronden die de karmelieten al van voor 1497 in hun
bezit hadden en die vermoedelijk ooit de stedelijke gronden van het enghienhuus gevormd hebben.
Het is pas in het eerste decennium van de 16de eeuw dat de aanpalende gronden in hun bezit komen.
De geringe omvang van het oorspronkelijke kloostereigendom is deels mee bepalend geweest voor het
uitzicht van het klooster dat bestond uit een kerk en een klein woongebouw. De kerk had een drieledig
rechthoekig grondplan bestaande uit een koor, een doksaal en een preekruimte. Haaks hierop stond de
woonvleugel die minstens één bovenverdieping had. Ten laatste vanaf het midden van de 16de eeuw is
de westelijke zone in gebruik als tuin. Aansluitend aan de kloostermuur bevond zich ook nog een klein
gebouwtje. In de pandhof tenslotte vonden reeds begravingen plaats en aan de noordzijde ervan was
ook een pandgang aanwezig.
4.2.3.2. Fase 2: 1582-1605: herstel van de kerk en zuidelijke uitbreiding van de woonvleugel
Uit de spreiding van de gebouwen blijkt dat het kloosterdomein in deze periode zijn maximale ruimtelijke expansie had bereikt met een totale oppervlakte van 5500 m². De godsdiensttroebelen zorgden
echter voor veel vernielingen waardoor in deze fase de kloosterlingen de kerk opnieuw moesten bouwen op hetzelfde grondplan. De voltooiing zou al gebeurd zijn in 1591. De woonvleugel was ook aan
herstelling toe en breidde bovendien met 22m40 aanzienlijk uit in zuidelijke richting. Op het uiteinde
van deze uitbreiding volgde ook haaks op de voorgaande de oprichting van een gebouw dat dienst
deed als brouwerij.
4.2.3.3. Fase 3: 1605-1797: de nieuwe kerk, uitbreiding met de westvleugel en bouw van de pandgang
In deze laatste fase gebeuren een aantal grote wijzigingen. In de eerste plaats verschijnt tussen 1608
en 1628 een nieuwe éénbeukige kerk in gotische stijl en met koorapsis. Tegelijk zal een kleine aanbouw
de woonvleugel verbinden met de kerk. Waarschijnlijk al in 1610 is aansluitend aan de kerk een nieuwe
pandgang gecreëerd, terwijl ter hoogte van de woonvleugel de pandgang pas verschijnt in 1643. Aan
de zuidzijde richten de kloosterlingen na 1649 een ziekenzaal op. Oorspronkelijk stond dit gebouw los
van de brouwerij. Pas later, mogelijk tezamen met de verbouwing van de ziekenzaal in 1724, verbinden
enkele nieuwe muren beide gebouwen met elkaar. De demping van de gracht aan de westzijde van de
Hopmarkt in de tweede helft van de 17de eeuw gaat gepaard met een verplaatsing van de rooilijn aan
de Veemarkt en de oprichting van een nieuwe afsluitingsmuur waartegen nieuwe gebouwen geplaatst
worden.
4.2.4. Na het klooster
Bij de afschaffing van het klooster in 1797 verdwenen de gebouwen niet onmiddellijk. Enkel het westelijke deel moest plaats ruimen voor de creatie van de Botermarkt. In 1873 verrees hier een drieschepige hal in staal en glas op een bakstenen fundering. De oostelijke en de zuidelijke pandgang en het
woongebouw deden verder dienst als woningen terwijl de kerk als schouwburg een nieuwe bestemming kreeg. In 1936 volgde de afbraak van deze schouwburg en in 1941 kwam er een bunker van de
passieve luchtbescherming in de plaats. De resterende gebouwen van het klooster verdwenen kort na
de Tweede Wereldoorlog.
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Afbeelding 3: Archeologen aan het werk in de oostelijke pandgang.

5. Onderzoeksopdracht
5.1. Vraagstelling
Naar aanleiding van de geplande bouw van een ondergrondse parkeergarage werd op de Hopmarkt
in 2004 en 2005 door het VIOE een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Hierbij werden de resten van
het Karmelietenklooster opgegraven, maar kwamen ook resten van laatmiddeleeuwse bebouwing, een
deel van het kloosterkerkhof en een grote veedrenkpoel aan het licht.
Wegens praktische redenen was een klein deel van het plangebied op het moment van de opgraving
niet toegankelijk. In het kader van de start van de werken zal dit wel mogelijk zijn. Er dient dan ook op
drie locaties een beperkt aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden:
ter hoogte van de drenkpoel (1 langscoupe)
ter hoogte van de oostelijke pandgang (ca. 25 x 4 m)
ter hoogte van de zuidelijke pandgang (ca. 30 x 4 m)
De vraagstelling van het onderzoek moet vooral gericht zijn op:
- het aanvullen van de profielen en het verfijnen van de chronologie (adhv stratigrafie en materiaal
recuperatie) van de drenkpoel;
- het aanvullen in grondplan van eventueel aanwezige beschoeiingen binnen de drenkpoel;
- het aanvullen van de grondplannen van de resten van het klooster en eventuele oudere bebouwingsfasen;
- het opgraven van eventueel bewaarde skeletten in de pandgangen
5.2. Randvoorwaarden
De bijzondere voorwaarden bevinden zich in bijlage.
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Afbeelding 4: Na het afgraven wordt het terrein opgekuist.

6. Werkwijze en opgravingsstrategie
6.1. Methodologie
Op basis van het in 2004-2005 uitgevoerde onderzoek bleek geen twijfel te bestaan over de aanwezigheid en de gunstige bewaringstoestand van archeologische resten op de Hopmarkt. Het voormalige
Agentschap Ruimte en Erfgoed besliste dan ook over te gaan tot een vlakdekkend, stratigrafisch vervolgonderzoek van de gehele zone. Een integrale opgraving tot op natuurlijke bodem behoorde tot de
opdracht.
Deze werken gingen van start op 6 april 2011 en eindigden op 20 juni 2011. De opgraving is uitgevoerd
door een team archeologen (199 mandagen) en technische assistenten (202 mandagen). In de vakantieperiode kwamen enkele studenten archeologie het team versterken (15 mandagen). De opgraving
verliep gefaseerd in drie zones, werkput I en II lagen tegelijkertijd open. Nadat deze afgewerkt waren,
werd zone III aangepakt. In totaal is 484 m² onderzocht. Het machinaal afgraven van de straat- en pleinbedekking, verdiepen tot op het archeologisch relevante niveau en verwijderen van de puinvullingen
van 19de- en 20ste-eeuwse kelders gebeurde steeds onder begeleiding van tenminste één archeoloog.
Een vrachtwagen met laadbak zorgde tijdens de afgraving voor het afvoeren van de grond. Tijdens het
manueel uitgraven stond een container ter beschikking.
Door de omvang van het vlak geschiedde het reinigen en fotograferen ervan deel per deel, gevolgd
door het systematisch markeren van de sporen en het intekenen van een eerste grondplan op schaal
1/50. Het opmeten van de nodige dieptes, het beschrijven van alle sporen (gestandaardiseerde fiches
cfr. infra) en het gedeeltelijk, interpretatief inkleuren van het grondplan, vervolledigde de registratie.
De documentatie van de muren viel uiteen in het fotograferen van diverse aanzichten, het intekenen op
grondplan van de omtrek en de bouwnaden en het bepalen van de hoogte van de boven- en indien mogelijk onderzijde. Enkel de complexere of meer bijzondere muurresten zijn ingetekend op schaal 1/20.
De uitbraak van muren gebeurde enkel als de onderkant bereikt was en als dit wenselijk was voor het
verdere verloop van de opgraving. Voor het intekenen van de vloeren, is gebruik gemaakt van Agisoft.
Dit programma combineert foto’s tot een 3D-model dat kan geëxporteerd worden als een gegeorefereerd bovenaanzicht. Op deze manier konden alle vloeren achteraf digitaal geregistreerd worden
zonder de analoge tussenstap. Alle vloeren zijn manueel of met behulp van een drilboor verwijderd
in functie van het verdere onderzoek. Indien binnen een structuur meerdere vloerniveaus aanwezig
waren, kreeg de nieuwe vloer een ander grondplannummer (bijvoorbeeld: A1, A2, B1).
Deze registratiemethode herhaalde zich tijdens het manueel verdiepen van het opgravingsvlak. Dit resulteerde in een totaal van vier grondplannen voor de oostelijke pandgang (+ 1 detailplan) en drie voor
de zuidelijke pandgang. De dieptes op de grondplannen corresponderen niet over het hele terrein. Ze
zijn gekozen in functie van de complexiteit of het ontdekken van nieuwe sporen. Voor wat betreft de
poel is vanaf het machinaal uitgegraven niveau de hele zone één maal als geheel handmatig verdiept
(tot grondplan B). Daarna gebeurde de uitgraving niet meer in vlak, maar per dempingsfase van jong
naar oud. In totaal leverde dit vier grondplannen op.
Het opgraven van de menselijke skeletten gebeurde door het skelet vrij te leggen. Hierbij werden de
handen en de voeten zo weinig mogelijk vrij gemaakt, enerzijds om te vermijden dat de kleine botjes
zouden weggeschept worden en anderzijds om tijd te winnen. Vervolgens werden twee foto’s genomen: één vanaf het voeteinde en één vanaf het hoofdeinde. Het skelet werd op een apart grondplan
ingetekend dat genummerd werd met een ‘S’ en dan een volgnummer (bv.: S1, S2,…). In totaal zijn in de
oostelijke pandgang zes en in de zuidelijke pandgang vier skelettenplannen geregistreerd. Op elk skelet
werden verschillende hoogtes genomen en er werd van elk individu ook een skeletfiche ingevuld.
Duidelijk afgebakende sporen, zoals kuilen zijn gecoupeerd, opgekuist, gefotografeerd, afgelijnd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven (gestandaardiseerde fiches cfr. infra).
Alle individuele sporen (zowel grondsporen als muren en vloeren) kregen een volgnummer, voorafge27

gaan door de werkputnummer en de letter van het grondvlak. In de mate van het mogelijke geschiedde
dit van jong naar oud en per grondplan startte een nieuwe nummering. Verschillende lagen van eenzelfde spoor in coupe zijn eveneens van jong naar oud genummerd door toevoeging van de coupeletters (AB,CD,…) en het laagnummer aan het oorspronkelijke spoornummer van het grondplan.
6.2. Databank
Het gebruik van gestandaardiseerde fiches en een gestandaardiseerde nummering van de sporen en de
lagen in een spoor – en alles wat daarmee samenhangt (foto’s, plannen, vondsten) – heeft niet alleen
te maken met het stroomlijnen van de registratie op het veld, maar ook met de verwerking van deze
gegevens tijdens de rapportage.
De dienst archeologie van SOLVA heeft in de loop van 2009 de ontwikkeling van een databank geïnitieerd. Haar doel is het zowel kunnen invoeren en opslaan, als raadplegen en beheren van alle gegevens
– velddata en externe informatie – in één systeem. Daarenboven is het de opzet om met de databank
overzichtelijke lijsten te kunnen genereren, die als bijlagen kunnen dienen in de rapporten. Deze databank is geen star gegeven, maar een ‘ongoing’ project, te meer nu ook de stap is gezet naar een volledig digitale registratie op het terrein.
De absolute basis van de databank, de kleinste atomaire eenheid als het ware, is het spoor. Dit omvat
elk spoor, elk onderdeel van een spoor alsook elke actie die in het verleden haar sporen in de ondergrond naliet. Deze kleinste eenheid valt uiteen in acht types: ‘laag’, ‘muur’, ‘vloer’, ‘skelet’, ‘hout’, ‘vertical feature interface’ of ‘VFI’, ‘horizontal feature interface’ of ‘HFI’ en ‘vondst’. Voor elk type spoor bestaat één gestandaardiseerde fiche in de databank. Aan deze kleinste eenheid wordt alles gekoppeld:
tekeningen, foto’s én vondsten. Bovendien worden op dit niveau de eerste relaties gelegd tussen de
sporen onderling: een spoor ‘is recenter’, ‘is ouder’, ‘gelijktijdig met’ of ‘hetzelfde als’ een ander spoor.
Op een tweede niveau in de databank staan de contexten. Contexten groeperen één of meerdere
sporen. Elke context krijgt een individueel nummer, namelijk het nummer van het eerste spoor dat tot
deze context behoort. Het is evenwel zo dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context.
Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn,
worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau. De
tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan een spoor worden door de databank automatische verbonden aan de context waartoe ze behoren. Vanuit dit contextniveau kan men dus makkelijk
navigeren in de verschillende sporen van die context en waaraan de vondsten, tekeningen en foto’s
verbonden zijn. Op dit niveau laat de databank eveneens toe chronologische/stratigrafische relaties te
leggen tussen de contexten onderling.
Het derde niveau in de databank bevat de structuren. Structuren groeperen op hun beurt één of meerdere contexten. Ook zij krijgen een individueel nummer, met name het eerste contextnummer dat tot
deze structuur behoort. Indien bijvoorbeeld een gebouwplattegrond (structuurniveau) is vastgesteld,
bestaande uit verschillende paalsporen (contextniveau), dan zal deze gebouwplattegrond het nummer
dragen van een context (een paalspoor) die deel uitmaakt van deze structuur. Elk paalspoor (contextniveau) kan op zijn beurt bestaan uit een paalkern (spoorniveau) en een insteek (spoorniveau). Opnieuw is het zo dat niet elke context tot een structuur hoeft te behoren. De databank groepeert onder
een structuur telkens de tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan de contexten die deel
uitmaken van de structuur. Opnieuw is vanuit het structuurniveau gemakkelijk te navigeren tussen de
verschillende contexten die ertoe behoren en zo, verder afdalend, uiteindelijk tussen de verschillende
sporen. Op dit niveau kunnen eveneens chronologische/stratigrafische relaties gelegd worden tussen
structuren. Voor de volledigheid geven we nog mee dat er thesauruslijsten zijn opgesteld die duidelijk
definiëren welke archeologische gehelen als context dan wel als structuur geïnterpreteerd worden.
Wat de vondsten en de staalnames betreft, wensen we mee te geven dat de databank een uitgebreide
mogelijkheid tot determinatie en datering voorziet. Beide gebeuren zoals vermeld op het spoorniveau.
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Hieraan zijn de verschillende inventarisnummers van de vondsten gekoppeld. Bij het ingeven van de
vondsten wordt ‘automatisch’ een datering gegenereerd, maar deze kan manueel overschreven worden. Dit geldt op spoor-, context- en structuurniveau. De databank laat eveneens toe de vondstgegevens te bevragen en te exporteren naar Excel. Bovendien kan voor elke vondst een logboek van de
verschillende behandelingen aangemaakt worden.
De databank bevat tot slot alle relevante documenten met betrekking tot een project in een map
‘bijlagen’: BVS, rapport, plannen, overzichtsfoto’s, rapporten natuurwetenschappelijk onderzoek, totaalplan,…
6.3. Motivatie van de selectie van materiaal en staalname
De inzameling van artefacten verliep volledig handmatig tijdens het verdiepen en couperen met schop
of truweel. Bij de recuperatie van aardewerk is in functie van datering en interpretatie gestreefd naar
volledigheid. Het stratigrafisch uitgraven van belangrijke sporen ging gepaard met het systematisch
doorzoeken van de vulling in de kruiwagen. De inzameling van glas, ander anorganisch materiaal en bot
geschiedde op dezelfde wijze. Enkel voor bouwmateriaal was het aangewezen om slechts een selectie
bij te houden. Daar het hier een stedelijke context betrof, bestonden veel lagen uit een accumulatie
van puin. De recuperatie beperkte zich binnen deze vondstcategorie tot informatieve en bijzondere
fragmenten.
Leder- en houtvondsten zijn eveneens integraal ingezameld en in met water gevulde emmers opgeslagen. De bemonstering van de poel gebeurde in functie van de organische componenten. Hiervoor beperkte de staalname zich tot de pakketten waarin organische resten bewaard waren. Dit is uitgezeefd
op 0,5 mm met uitzondering van 10 liter nat staal per bemonsterde laag. Naast het inzamelen in bulk,
is uit elke fase van de poel een pollenstaal genomen. Het betreft hier geen volledige sequenties, maar
slechts een staalname van de meest humeuze lagen.
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Figuur 7: Syntheseplan van de verschillende vlechtwerkfasen en de sporen
ouder dan de poel.

7. Beschrijving van het archeologisch onderzoek
7.1. Inleiding
Voor de beschrijving van het archeologisch onderzoek is gekozen voor een viervoudige indeling. In de
eerste plaats komt de middeleeuwse drenkpoel op de Veemarkt aan bod. Daarna volgt een bespreking
van de pre-kloosterfase. Een volgend onderdeel geeft een overzicht van de evolutie van de pandgangen tijdens de kloosterfase. Tenslotte volgt een bespreking van de postkloosterfase. Deze zal gebeuren
volgens de perceelsnummers op de Poppkaart.
7.2. Zone I: de middeleeuwse drenkpoel
7.2.1. Inleiding
De sleuf ter hoogte van de middeleeuwse drenkpoel had een lengte van 22 meter en een breedte
van 7 meter (154 m²). De opgravingszone was in de lengte doorsneden door een riolering en een interstoomleiding, met een gezamelijke breedte van drie meter. Bijgevolg was net niet de helft van de
sleufoppervlakte verstoord. De opgraving in 2005 toonde reeds aan dat de poel was gedempt met een
accumulatie van puinpakketten en nadien opgehoogd voor de aanleg van een plein. Omdat de focus
van de campagne in 2011 op het verfijnen van de chronologie lag, was het evident om het grootste deel
van het dempingspakket machinaal uit te graven. Vanaf het eerste niveau gebeurde het handmatig verdiepen van de hele sleuf slechts één maal integraal. Op grondplan B kwam het eerste vlechtwerk aan
het licht en waren de verschillende gebruiksfases reeds te onderscheiden van elkaar. Voor een optimale
datering van de fases is de keuze gemaakt om vanaf dit grondplan fase per fase op te graven, zodat
geen vermenging mogelijk was bij de vondstrecuperatie.

Afbeelding 5: Zicht op de landbouwhorizont.
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Figuur 8: Profiel XY in zone I.

In samenspraak met de wetenschappelijke begeleiding is besloten om het tekenen van het aardewerk
te beperken tot de meest volledige recipiënten. Verschillende redenen zijn hiervoor aan te halen. In de
eerste plaats het feit dat de poel geen gesloten afvalcontext is waarin toch een groot aantal scherven,
10928 om precies te zijn, gevonden is. Bovendien betreft het hoofdzakelijk een secundaire depositie
van sterk gefragmenteerd, niet puzzelbaar aardewerk waarbij elke relatie met de oorspronkelijke context verloren is gegaan.
Niettemin volgt verder in het rapport wel een statistische en comparatieve bespreking van het aardewerk van de verschillende poelfases. Als aanvulling op het natuurwetenschappelijk onderzoek van de
vorige campagne (2004 - 2005; integraal bestudeerd) is wel besloten om het volledige botensemble
aan een onderzoek te onderwerpen. Zo kan de bestaande dataset worden uitgebreid en als één geheel
verder worden uitgewerkt.
7.2.2. Sporen daterend vóór de aanleg van de poel
Onder de drenkpoel kwamen een beperkt aantal oudere sporen aan het licht. In de eerste plaats betreft het een oude landbouwhorizont (I/A/17) die door de drenkpoel is doorsneden (Fig. 8 en Afb. 5).
Tijdens de voorgaande opgraving in 2005 is deze laag ook als dusdanig geïnterpreteerd en gedateerd
rond de tweede helft van de 12de tot 13de eeuw.17 De huidige campagne leverde slechts vijf fragmenten aardewerk op uit deze context. Het gaat om drie stuks lokaal gedraaid rood aardewerk, één scherf
lokaal gedraaid grijs aardewerk en nog één fragment in steengoed met engobe/zoutglazuur. De aanwezigheid van deze laatste impliceert een datering vanaf de 14de eeuw, maar door de bovenliggende
verstoring is intrusiviteit niet uit te sluiten.

Afbeelding 6: Constructiehout uit I/D/3.

Onder de poel bevonden zich nog een aantal andere, oudere sporen (Fig. 7). Het gaat hier om een min
of meer ronde kuil (I/D/1) en de aanzet van een grachtje (I/D/3). Beide contexten leverden weinig ma-

17 De Groote, De Maeyer, Moens & De Block, 2006, p. 48.
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Afbeelding 7: Zicht op sporen I/D/1 en I/D/3 in grondvlak.

Figuur 9: Coupes op sporen I/D/1 en I/D/3 onder de poel.

teriaal op, met uitzondering van een aantal fragmenten ceramiek, respectievelijk drie en vijf scherven
lokaal gedraaid grijs aardewerk, en constructiehout (Afb. 6). Beide sporen zijn vermoedelijk te dateren
in de 13de of 14de eeuw en lijken op basis van hun vulling, pakketten zandleem afgewisseld met organische laagjes, gelijktijdig te zijn. Gracht I/D/3 heeft een vrij scherp u-vormig profiel en is noordwestzuidoost georiënteerd (Afb. 7 en Fig. 9). Het zuidelijk deel van de context buigt af in oostelijke richting.
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Figuur 10: Syntheseplan van de verschillende vlechtwerkfasen en de sporen
ouder dan de poel.

7.2.3. Een laatmiddeleeuwse poel
7.2.3.1. Inleiding
Voor het gefaseerde verhaal van de poel, dat een aanvang kent in de 14de eeuw, is een opsplitsing
gemaakt tussen onbeschoeide fases enerzijds en fases met beschoeiing anderzijds (Fig. 7, 8 en 10). De
rode draad doorheen het verhaal is het herhaaldelijk dichtslibben en/of doelbewust volstorten van de
structuur. Dit leidde er toe dat regelmatig onderhoud, onder de vorm van het grotendeels heruitgraven
onvermijdelijk was. Het gefaseerd opschuiven in noordoostelijke richting en versmallen van de poel
doet sterk vermoeden dat de totale oppervlakte afnam.
Per context is indien mogelijk ca. 50 à 60 liter zeefstaal ingezameld, bij kleinere contexten slechts 20
à 30 liter en van de best bewaarde, recentste fase 790 liter. Van elke beschoeiing zijn willekeurig verspreide stalen genomen van zowel het vlechtwerk als de paaltjes. Voor de houtsoortbepaling zijn van
elke vlechtwerkfase drie takjes en twee paaltjes geselecteerd. Op basis van dit natuurwetenschappelijk
onderzoek bleek dat per fase consequent gebruik is gemaakt van één houtsoort voor het vlechtwerk en
één (uitzonderlijk twee) voor de ingeheide palen.
7.2.3.2. Onbeschoeide fases van de poel
De oudste geattesteerde aanwezigheid
van een drenkplaats op deze locatie gaat
terug tot de 14de eeuw. Het gaat om een
poel, eerder grillig van vorm, waarvan de
westelijke rand langzaam afloopt. De volledige omvang van de structuur is op basis van het huidige onderzoek niet te reconstrueren. Het lengteprofiel op de poel
toont duidelijk dat het om een antropogene uitgraving gaat. Net zoals in 2005
lijkt de aanwezigheid van tramplingsporen (I/D/12) aan de zuidwestzijde te suggereren dat de toegang tot de drenkpoel
voor het vee zich hier bevond (Afb. 8).18
Uit de oudste, onbeschoeiide gebruiksfase, context I/A/16, zijn 56 aardewerkscherven gerecupereerd. Van het totale
ensemble behoort 51% tot het lokaal
gedraaid rood aardewerk, 27% tot het
steengoed met engobe/zoutglazuur, 20%
tot het lokaal gedraaid grijs en een kleine
minderheid van 2% tot het steengoed
type Siegburg (Fig. 11 en 12). Op basis
van het aardewerk is deze context niet
nauwer te dateren dan de 14de eeuw.
Afbeelding 8: Tramplingsporen aan de zuidwestzijde van de poel.
De geringe hoeveelheid fragmenten lijkt
de verhoudingen tussen de verschillende aardewerkgroepen te vertekenen. De dominantie van lokaal
gedraaid rood aardewerk strookt immers niet met de gangbare verhoudingen (duidelijke meerderheid van lokaal gedraaid grijs aardewerk) in deze periode.19 In de stratigrafisch jongere, maar tevens

18 De Groote, De Maeyer, Moens & De Block, 2006, p.49.
19 De Groote, 2008, p. 295.
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I-A-16
2%
20%

27%

Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
51%

Steengoed Siegburg

Figuur 11: Grafiek van het aardewerk uit context I/A/16.

I-A-16
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal
Figuur 12: Tabel van het aardewerk uit context I/A/16.

Aantal
12
30
16
1
59

14de-eeuwse, context I/A/15 is immers wel
een duidelijke dominantie van lokaal gedraaid
grijs aardewerk te zien (zie infra).
Een circulaire kuil, I/B/23, met een diameter
van ca. 0,9 meter, doorsnijdt de oudste fase
van de poel. De kuil heeft steile wanden en
is op basis van 32 scherven (21 scherven lokaal gedraaid rood, 9 lokaal gedraaid grijs en 2

Afbeelding 9: Zicht op kuil I/B/23 in grondvlak.
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steengoed met engobe/zouglazuur) te dateren
in de 14de eeuw (Fig. 13 en Afb. 9). Ondanks
de ruime datering is deze context wel stratigrafisch te plaatsen tussen I/A/16 en I/A/15.
In de loop van de 14de eeuw raakte de poel
geleidelijk aan dichtgeslibd, waarna deze deels
heruitgegraven is om een verder gebruik als
drenkplaats te kunnen garanderen. Deze her-

Figuur 13: Coupe op kuil I/B/23.

I-A-15
1%

0%

0%

6%
Maasland (Andenne)

27%

Lokaal gedraaid grijs aardewerk
66%

Lokaal gedraaid rood aardewerk
Protosteengoed
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg

Figuur 14: Grafiek van het aardewerk uit context I/A/15.

I-A-15
Maasland (Andenne)
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Protosteengoed
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal
Figuur 15: Tabel van het aardewerk uit context I/A/15.

Aantal
1
589
236
2
55
6
889

uitgraving (I/A/15) is op twee manieren te
interpreteren. Een eerste hypothese stelt dat
het hier om een tweede onbeschoeide gebruiksfase gaat, met opnieuw een langzaam
aflopende wand. Het oudste vlechtwerk (I/A//
XY/29) (zie infra) moet in dit geval op een later tijdstip aangelegd zijn door de poel van
binnenuit uit te graven in zuidwestelijke richting. Een tweede hypothese stelt dat context
I/A/15 samenhangt met de constructie van
het oudste vlechtwerk. Door het ontbreken
van een direct verband tussen I/A//XY/29 en
I/A/15 is over geen van beide mogelijkheden
uitsluitsel te geven.

Het aardewerkensemble uit context I/A/15 omvat een totaal van 889 fragmenten, maar is niet nauwer
te dateren dan de 14de eeuw. De procentuele verhoudingen tonen een duidelijke dominantie van
lokaal gedraaid grijs aardewerk (66%) ten opzichte van het lokaal gedraaid rood aardewerk (27%) (Fig.
14 en 15). Minder talrijk, maar toch duidelijk aanwezig is het steengoed met engobe/zoutglazuur (6%),
aangevuld met een minimale hoeveelheid steengoed type Siegburg (1%). Twee scherven protosteengoed en één scherf Maaslands (Andenne) zijn als residueel te beschouwen.
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Afbeelding 10: Zicht op beschoeiing I/A//XY/29.

7.2.3.3. Beschoeide fases van de poel
Hoe de oudste beschoeiing (I/A//XY/29) precies tot stand is gekomen, blijft dan wel een open vraag,
niettemin impliceert deze fase een grondige verandering in de organisatie van de poel. Waar tot dan
toe weinig energie lijkt geïnvesteerd te zijn in onderhoud en infrastructuur, evolueert de poel op dat
moment naar een duurzamer afgebakende entiteit. De beschoeiing bestaat uit ingeheide palen met
daartussen gevlochten twijgjes. Het vlechtwerk is gemaakt met wegedoorn en de palen zijn van eik
(Afb. 10).20
Uit de gerelateerde sliblaag, I/A//XY/28, is geen aardewerk gerecupereerd, maar op basis van de stratigrafie is deze context in de 14de eeuw te dateren.
Ten zuiden van I/A//XY/29
zijn eveneens een aantal
paalsporen (I/D/70) (Afb.
11) gelokaliseerd, waarvan het hout is vergaan.21
Het gaat wel degelijk om
een palenrij, maar door
het ontbreken van directe
relaties is deze met geen
enkele gebruiksfase in
verband te brengen. Mogelijk is het geen aparte
fase, maar behoort het tot
I/A//XY/29.

Afbeelding 11: Zicht op palenrij I/D/70 (links) en op de uitgetrokken palen van I/D/10.

Tussen de oudste (I/A//
XY/29) en de op één na
oudste beschoeiing (I/A//
XY/25) is na opgraving van
de hele structuur een negatieve palenrij (I/D/10) te

20 Van Daalen, 2012, p. 5.
21 Daar waar de bodem niet gereduceerd is, is het hout niet bewaard.
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Afbeelding 13: Zicht op beschoeiing I/A//XY/25.

I-A--XY-26
1%

1%

9%
42%

Maasland (Andenne)
Niet gedetermineerd aardewerk
Lokaal gedraaid grijs aardewerk

47%

Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur

Figuur 15: Grafiek van het aardewerk uit context I/A//XY/26.

I-A--XY-26
Maasland (Andenne)
Niet gedetermineerd aardewerk
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Eindtotaal
Figuur 16: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/26.

Aantal
1
1
46
51
10
109

voorschijn gekomen. Een aantal van deze paalsporen zijn langwerpig van vorm, waarbij het
lijkt alsof de palen bewust losgewrongen zijn
(Afb. 11). Mogelijk gaat het hier om een volwaardige vlechtwerkfase, waarbij de moeite
is genomen om tenminste een deel van de ingeheide palen te recupereren. Ondanks dat er
geen enkele laag hier mee in verband te brengen is, is wel een 14de-eeuwse datering op basis van oversnijding door context I/A//Y/26 (zie
infra) af te leiden.

Wat betreft de daarop volgende fase toont het lengteprofiel een schuine uitgraving in noordoostelijke
richting (I/A//XY/26) die duidelijk in verband staat met de aanleg van een nieuwe beschoeiing (I/A//
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Afbeelding 12: Kan in lokaal gedraaid grijs aardewerk uit I/A//
XY/26.

XY/25). Uit eerstgenoemde context zijn 109 scherven
aardewerk ingezameld. De verhoudingen lokaal gedraaid rood en lokaal gedraaid grijs aardewerk liggen
dicht bij elkaar, respectievelijk 47% en 42% van het
totaal (Fig. 15 en 16). Onder de meeste volledige individuen bevindt zich een kan in lokaal gedraaid grijs
aardewerk (Afb. 12 en Fig. 17, 1) en een grape in lokaal gedraaid rood aardewerk (Fig. 17, 2). De rest van
het ensemble bestaat uit 9% steengoed met engobe/
zoutglazuur en 1% niet gedetermineerd aardewerk.
Eén fragment Maaslands aardewerk is als residueel
te interpreteren. Het aardewerk dateert de context in
de 14de eeuw, maar sluit verhoudingsgewijs aan bij
de jongere context I/A//XY/24, die in de tweede helft
van de 14de eeuw is te situeren (zie infra).
De op één na oudste, bewaarde beschoeiing (I/A//
XY/25) bestaat uit vlechtwerk van wilg en paaltjes
van els (Afb. 13)22. De dichtslibbing, I/A//XY/24, is
gedateerd tussen 1350 en 1400 aan de hand van 62
fragmenten aardewerk (Fig. 18-19). Zowel het lokaal
gedraaid grijs als lokaal gedraaid rood aardewerk beslaan 40% van de totale hoeveelheid. De resterende
20% bestaat voornamelijk uit steengoed met engobe/zoutglazuur (18%) en in mindere mate steengoed
type Siegburg (2%).

Een volgende vlechtwerkfase (I/A//XY/23), die enkel is aangetroffen in het westelijk deel van de sleuf,
doorsnijdt context I/A//XY/24. Naar analogie met de vorige fase bestaat het vlechtwerk uit wilg, net zoals de paaltjes (Afb. 14).23 De oorzaak voor het ontbreken van deze fase in de rest van de sleuf, is naar alle
waarschijnlijkheid te wijten aan de jongste heruitgraving van de poel. Context I/A//XY/22, de gebruiksfase bij bovengenoemd vlechtwerk, leverde slechts 37 stuks aardewerk op (Fig. 20-21). De onderlinge
verhoudingen (68% lokaal gedraaid
rood aardewerk en 32%
lokaal
gedraaid grijs)
zijn bijgevolg
niet geschikt
om conclusies te trekken omtrent
de evolutie
van technische aardewerkgroepen.
Figuur 17: Aardewerk uit context I/A//XY/26 (Schaal 1/3). 1: Grijs lokaal gedraaid, 2: Rood lokaal gedraaid.

22 Van Daalen, 2012, p. 5.
23 Van Daalen, 2012, p. 5.
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I-A--XY-24
2%
18%
40%

Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur

40%

Steengoed Siegburg

Figuur 18: Grafiek van het aardewerk uit context I/A//XY/24.

I-A--XY-24
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal
Figuur 19: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/24.

Aantal
25
25
11
1
62

In de uitgraving (I/A//XY/35) voor de aanleg
van de recentste beschoeiing zijn 127 aardewerkfragmenten teruggevonden, die een datering tussen 1350 en 1450 suggereren. Het
lokaal gedraaid rood aardewerk palmt 54%
van het totaal in (Fig. 22-23), gevolgd door lokaal gedraaid grijs met 37%, steengoed met
engobe/zoutglazuur 6%, 2% steengoed type
Siegburg en één papfles in witbakkend Langerwehe (Afb. 15 en Fig. 24).
I/A//XY/21, de recentste beschoeiing, bestaat
uit vlechtwerk van hazelaar en paaltjes van zowel eik als els (Afb. 16).24

Afbeelding 14: Zicht op beschoeiing I/A//XY/23.

24 Van Daalen, 2012, p. 5.
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I-A--XY-22

32%

Lokaal gedraaid grijs aardewerk
68%

Lokaal gedraaid rood aardewerk

Figuur 20: Grafiek van het aardewerk uit context I/A//XY/22.

I-A--XY-22

Aantal

I-A--XY-35

Aantal

Lokaal gedraaid grijs aardewerk

12
25
37

Witbakkend Langerwehe

1
47
69
8
2
127

Lokaal gedraaid rood aardewerk
Eindtotaal

Figuur 21: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/22.

Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal
Figuur 23: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/35.

I-A--XY-35
2% 1%
6%
37%

Witbakkend Langerwehe
Lokaal gedraaid grijs aardewerk

54%

Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg

Figuur 22: Grafiek van het aardewerk uit context I/A//XY/35.
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Figuur 24: Papfles in Langerwehe witbakkend
aardewerk uit context I/A//XY/35 (Schaal 1/3).
Afbeelding 15: Papfles in Langerwehe witbakkend aardewerk uit context I/A//XY/35.

Afbeelding 16: Zicht op beschoeiing I/A//XY/21.
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I-A--XY-17
1% 0%
8%

0%
0%

4%

Aardewerk in lichtoranje klei
25%

Maasland (Andenne)
Majolica
Niet gedetermineerd aardewerk
Lokaal gedraaid grijs aardewerk

62%

Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg

Figuur 25: Grafiek van het aardewerk uit context I/A//XY/17.

I-A--XY-17
Aardewerk in lichtoranje klei
Maasland (Andenne)
Majolica
Niet gedetermineerd aardewerk
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal
Figuur 26: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/17.

Afbeelding 17: Kruik in lokaal gedraaid grijs aardewerk uit
context I/A//XY/17.

Aantal
245
3
2
2
1385
3449
470
44
5600

De meest recente poelvulling (I/A//XY/17) en
tevens de best bewaarde, bestaat uit een donker gehomogeniseerd pakket met een maximale dikte van ca. 0,9 meter. Het diepste punt
van de poel bevindt zich op TAW +10m04 of
ca. drie meter onder het huidige straatniveau.
Het opgraven van deze vulling leverde maar
liefst 5600 scherven aardewerk op en is gedateerd tussen 1450 en 1550 (Fig. 25-26). Ondanks dat het hier om een open afvalcontext
gaat, lijkt de hoeveelheid wel representatief
voor de verhoudingen tussen de technische
aardewerkgroepen. Lokaal gedraaid rood aardewerk neemt het voortouw met 62% en verdrijft het lokaal gedraaid grijs aardewerk (25%)

Afbeelding 18: Kruik in lokaal gedraaid
grijs aardewerk uit context I/A//XY/17.

Afbeelding 19: Kan in lokaal gedraaid grijs aardewerk uit context
I/A//XY/17.
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Figuur 27: Aardewerk uit context I/A//XY/17 (Schaal 1/3). 1-4: Grijs lokaal gedraaid, 5 Steengoed type Siegburg.

gestaag naar de achtergrond. Qua vormen behoren twee kruiken, één kan
(Afb. 17, 18 en 19 en Fig. 27, 1-3) en een bakje in lokaal gedraaid grijs aardewerk tot de meest volledige recipiënten (Afb. 20 en Fig. 27, 4). Onder
het lokaal gedraaid rood aardewerk zijn onder andere twee teilen (Afb. 21
en Fig. 28, 1-2), een bloempot (Afb. 22 en Fig. 28 3), een kom (Fig. 28, 4),
een steelgrape (Afb. 23 en Fig. 28, 5) en diverse borden met sgraffitodecor
(Afb. 24) terug te vinden. Steengoed met engobe/zoutglazuur vertegenwoordigt 8% van het totale ensemble en omvat hoofdzakelijk kannen/kruiken (Fig. 28, 6-10). Voor het eerst verschijnt binnen deze structuur een
nieuwe technische groep, meer bepaald het aardewerk in lichtoranje klei.25
Deze categorie palmt ca. 4% in van de collectie, gevolgd door steengoed
type Siegburg (1%), waarvan één eierdopbeker getekend is (Afb. 25 en Fig.
27, 5). Twee scherven majolica, twee niet gedetermineerde fragmenten en
drie stuks residueel Maaslands ronden het geheel af.

Afbeelding 20: Bovenaanzicht van een bakje
in lokaal gedraaid grijs aardewerk uit context
I/A//XY/17.

25 De Groote, 2001/2002, p. 332; De Groote, 2008, p. 306 e.v.
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Figuur 28: Aardewerk uit context I/A//XY/17 (Schaal 1/3). 1-5: Rood lokaal gedraaid, 6-10: Steengoed met engobe/zoutglazuur.
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Afbeelding 21: Teil in lokaal gedraaid rood aardewerk uit context I/A//
XY/17.

Afbeelding 22: Bloempot in lokaal gedraaid rood aardewerk uit
context I/A//XY/17.

Afbeelding 23: Steelgrape in lokaal gedraaid rood aardewerk uit
context I/A//XY/17.

Afbeelding 24: Borden in lokaal gedraaid rood aardewerk uit context
I/A//XY/17.

Afbeelding 25: Eierdopbeker uit Siegburg uit context I/A//XY/17.
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Figuur 29: Lavabo in rood lokaal gedraaid aardewerk uit context I/A//XY/17 (Schaal 1/3).

Een uiterst zeldzame en bovendien zeer goed bewaarde vondst is een laat 15de- of vroeg 16de-eeuwse
bolvormige pot met twee oren en twee tuiten, die te interpreteren is als lavabo (Fig. 29). Deze vorm is
afgeleid van een metalen exemplaar en werd gebruikt als waterbekken voor de rituele handenwassing
in adellijke of religieuze kringen. De vorm heeft een bandvormige rand op een korte, ingesnoerde hals.
Opvallend is de duidelijke richel tussen de schouder en de buik, wat wijst op een fabricage in twee delen.26 Beide verticale worstoren sluiten aan op deze knik evenals de diagonaal staande tuiten. Slijtage
aan de oren wijst op het ophangen aan een ketting of een touw. De binnenzijde bevat een kalkaanslag
van de hals tot kort boven de bodem, wat wijst op een frequent gebruik als waterbekken.
Het recipiënt is afgewerkt met een groene, koperhoudende loodglazuur, met uitzondering van de bolle
onderzijde. Van net onder de rand aan de binnenzijde tot kort boven de bodem aan de buitenzijde is er
onder het glazuur een sliblaag aangebracht. Op het lichaam zijn drie soorten sgraffitoversiering te zien.
Net boven de richel tussen hals en buik bevindt zich telkens tussen de oren en de tuiten een langwerpig, mogelijk floraal, motief. Vlak daar onder, tot het midden van het lichaam, zijn opnieuw tussen oren
en tuiten letters en/of cijfers te zien. Onderaan het geglazuurde slib zijn op quasi regelmatige afstand
van elkaar bloemvormige symbolen aangebracht.
De nabijgelegen aanwezigheid van het karmelietenklooster vanaf 1497 doet sterk vermoeden dat dit
object van daar afkomstig is. Het gaat immers om een zeldzame vorm die volgens iconografische bronnen een rol speelde in de liturgie en zelfs symbool zou staan voor de zuiverheid van Maria.27 Andere gekende exemplaren zijn eveneens teruggevonden in religieuze contexten (cfr. abdij van Beaulieu
(Petegem)28 en klooster van de Zwartzusters (Alkmaar)29.
Ook onder de metaalvondsten bevinden zich een aantal opmerkelijke objecten. Drie pijlenpunten voor
kruisboogpijlen of bouten springen hierbij in het oog (Afb. 26). Bij één exemplaar was zelfs een deel
van de schacht bewaard. Onderzoek toonde aan dat het hout van de gewone es betreft, longitudinaal
uit de stam gesneden30.

26 De Groote, 2008, p. 448-449.
27 Beemster, 2004a, p. 12.
28 De Groote, 2008, p. 447.
29 Beemster, 2004a, p. 12.
30 Emailcommunicatie Koen Deforce.
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Bij deze vondsten kan een relatie gelegd worden met de restanten van een huis dat in 2005 onder het
koor van de karmelietenkerk teruggevonden is. Uit historische bronnen is immers geweten dat ten
laatste vanaf 1422 op die plaats een kruisboogmaker aan het werk was. In 1498 verkocht de toenmalige kruisboogmaker, Christoffels Jans, zijn woning aan de karmelieten.31 Aanvankelijk was het klooster
opgericht naast zijn woning. Zes fragmenten gewei zijn eveneens met deze artisanale activiteit in verband te brengen (Afb. 27). In tegenstelling tot het ensemble van de vorige campagne, gaat het om onbewerkte, afgezaagde uiteinden van het gewei. De meesten komen uit de recentste poelvulling, maar
één fragment behoort tot context I/A//XY/35 (1350-1450).
Ook enkele andere vondsten zijn het illustreren waard (Afb. 28 t.e.m. 34).

Afbeelding 26: Pijlpunten van een kruisboog uit context I/A//XY/17.

Afbeelding 27: Gewei uit contexten I/A//XY/17 en I/A//XY/35.

31 De Groote, Ervynck & Moens, 2012, p. 93-94.
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Afbeelding 28: Mes uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 29: Hakmes uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 30: Houten speelschijf uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 31: Gemouleerd aardewerk uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 32: Benen kam uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 33: Houten kom uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 34: Glazen drinkbeker uit context I/A//XY/17.
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Afbeelding 35: Zicht op profiel XY in zone I.

7.2.4. De demping van de poel
De demping van de poel, context I/A/1, gebeurde in één fase en is een accumulatie van puin- en afvalpakketten met een totale dikte van ca. 1 meter. De dempingslagen hellen volgens het lengteprofiel licht
af van X naar Y (Afb. 35). De laatste 4 meter van het profiel tonen echter een aflopen van Y naar X. Op
het breedteprofiel YZ is duidelijk te zien hoe de lagen afhellen van het noordwesten naar het zuidoosten (Fig. 30 en Afb. 36). Dit alles wijst er op dat de poel systematisch vanuit verschillende richtingen is
opgevuld.
Een deel van I/A/1 was reeds machinaal afgegraven, maar de resterende lagen (ca. 40 cm) bevatten
3584 stuks aardewerk (Fig. 31-32). Dit ensemble dateert het dempen, net zoals de laatste gebruiksfase,

Figuur 30: Profiel YZ in zone I.

tussen 1450 en 1550. Een blik op de onderlinge verhoudingen werpt dan ook een gelijkaardig beeld op.
Ook hier bestaat 62% van het totaal uit lokaal gedraaid rood aardewerk, gevolgd door lokaal gedraaid
grijs aardewerk met 31%. De resterende 9% is verdeeld over steengoed met engobe/zoutglazuur (5%),
steengoed type Siegburg (1%), 21 stuks aardewerk in lichtoranje klei, 15 niet gedetermineerde fragmenten, 1 scherf majolica en een residueel stukje Maaslands.
Na het opvullen van de drenkpoel, is het terrein opgehoogd (I/A//YZ/2) om vervolgens een verhard
plein aan te leggen (I/A//YZ/1). Door het ontbreken van aardewerk uit deze machinaal afgegraven contexten zijn deze ingrepen niet te dateren.
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Figuur 32: Tabel van het aardewerk uit context I/A/1.

I-A-1
Aardewerk in lichtoranje klei
Maasland (Andenne)
Majolica
Niet gedetermineerd aardewerk
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal

Aantal
21
1
1
15
1106
2213
192
35
3584

Afbeelding 36: Zicht op profiel YZ in zone I.

I-A-1

1%
0%
1%

0%

0%

5%

Aardewerk in lichtoranje klei
31%

Maasland (Andenne)
Majolica
Niet gedetermineerd aardewerk

62%

Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg

Figuur 31: Grafiek van het aardewerk uit context I/A/1.
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7.2.5. Archeozoölogisch onderzoek
Zowel de gebruiksfasen als de demping van de drenkpoel leverden een aanzienlijke collectie botmateriaal op. De handverzamelde faunaresten van deze opgraving omvatten 3977 fragmenten. Een screening
van het gezeefd materiaal toonde geen betekenisvolle concentratie van vondsten aan en is bijgevolg
niet meegenomen in het onderzoek.
Om deze data te kunnen samenvoegen met de dataset van de voorgaande campagne (2004) werden
in overleg met Anton Ervynck (Agentschap Onroerend Erfgoed) een aantal concrete criteria voor het
archeozoölogisch onderzoek opgelegd. Zo is er gevraagd de vondsten te identificeren, zoveel mogelijk
metingen te nemen volgens von den Driesch (1976) en de bewerkingssporen en de slachtleeftijden te
registreren. Een interpretatie van de data behoorde niet tot de onderzoeksvragen, aangezien deze pas
relevant is wanneer beide collecties (2004 en 2011) als geheel worden bestudeerd. Het aangeleverde
onderzoeksrapport zal dan ook geïntegreerd worden bij de uitgebreide studie van het totale ensemble.
De identificatie van het botmateriaal wijst op de aanwezigheid van vissen, vogels en zoogdieren. Binnen de zoogdieren is een dominantie van rund waar te nemen, hoewel ook schaap en varken duidelijk
vertegenwoordigd zijn. Op basis van de bewerkingssporen is toch reeds vastgesteld dat het ensemble
hoofdzakelijk uit slacht- en consumptieafval bestaat.32
7.2.6. Interpretatie en discussie
7.2.6.1. Chronologische evolutie van de aardewerkgroepen
Aangezien een aantal contexten in de poel heel wat aardewerk hebben opgeleverd, is het op basis van
de dateringen en stratigrafische verbanden mogelijk om de chronologische evolutie van de technische
groepen van naderbij te bekijken. Een eerste grafiek toont de verhouding van het lokaal gedraaid rood
aardewerk ten opzichte van het lokaal gedraaid grijs aardewerk doorheen de verschillende gebruiksfases van de poel (Fig. 33). Hoewel voor de volledigheid alle contexten in de grafiek zijn opgenomen, is
de hoeveelheid bij sommigen te beperkt om conclusies te trekken. Het overwicht van lokaal gedraaid
rood aardewerk in de 14de-eeuwse context I/A/16 is hieraan te wijten. Deze oudste fase buiten beschouwing gelaten, domineert het lokaal gedraaid grijs aardewerk de lokale productie, met meer dan
70%, tijdens de 14de-eeuwse fases. De verhouding binnen context I/A//XY/26 is eveneens vertekend
door een te klein ensemble. In de regio Oudenaarde ligt het percentage lokaal gedraaid grijs in de periode 1300-1375 zelfs iets hoger (meer dan 85%).33 De dataset voor de periode 1350 tot 1400, slechts
99 scherven, volstaat niet om de evolutie te evalueren, maar toont grofweg wel een toename van het
lokaal gedraaid rood aardewerk. Context I/A//XY/35, gedateerd tussen 1350 en 1450, weerspiegelt
het groeiende belang van oxiderend gebakken aardewerk binnen de lokale productie. Lokaal gedraaid
reducerend gebakken aardewerk wordt in deze periode teruggedrongen tot ca. 40% van het lokaal vervaardigde aardewerk. Dit sluit niet aan bij de situatie in en rond Oudenaarde, waar grijs aardewerk nog
altijd een meerderheid vertegenwoordigt (ca. 55%) tussen de tweede helft van de 14de en de eerste
helft van de 15de eeuw. 34 Ook hier kan de eerder geringe hoeveelheid een correcte weerspiegeling
van de realiteit beïnvloeden. Zowel de laatste gebruiksfase als de demping van de poel, respectievelijk
I/A//XY/17 en I/A/1, zijn beiden te dateren tussen 1450 en 1550 en leverden een grote hoeveelheid
aardewerk op. Beiden tonen een duidelijke dominantie van lokaal gedraaid rood aardewerk (ca. 70%),
zoals ook in Oudenaarde is waar te nemen (ca. 68%).35 Gezien de ruime datering is het interessant om

32
33
34
35

Boffin 2013, p. 41.
De Groote, 2008, p. 389.
De Groote 2008, p. 389.
De Groote 2008, p. 389.
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de vergelijking te maken met een Aalsterse context uit de vroege 16de eeuw. In 1999 zijn bij verbouwingswerken aan het stadhuis door het toenmalige IAP een aantal burgerwoningen opgegraven. Een
bakstenen beerput van één van de huizen leverde onder andere een goed bewaarde collectie aardewerk op.36 Ca. 86% van de lokale productie bestaat er uit oxiderend gebakken aardewerk.37 Een strikte
vergelijking met deze laatste context zou het vermoeden opwekken dat zowel de laatste gebruiksfase
als de demping van de poel eerder in het tweede helft van de 15de eeuw te plaatsten zijn. Een aantal
structurele eigenschappen van de context maken het echter schier onmogelijk om dergelijke conclusies
te trekken. In de eerste plaats gaat om een open afvalcontext, waarbij de herkomst van het aardewerk
niet te achterhalen is. De vergelijking met gesloten contexten uit Oudenaarde en Aalst is aldus sterk
te nuanceren. Een tweede, reeds aangehaald gebrek is de beperkte hoeveelheid aardewerk uit een
aantal contexten, met een soms vertekend beeld tot gevolg. Een laatste element betreft de demping
van de poel, context I/A/1, waarbij de aangevoerde grond ouder materiaal bevat. De verklaring voor
de lichte stijging van het lokaal gedraaid grijs aardewerk, ten opzicht van de laatste gebruiksfase, is dan
ook hierin te vinden.
Kort samengevat is vastgesteld dat de verschuiving van reducerend naar oxiderend gebakken aardewerk aan het einde van de late middeleeuwen goed te volgen is doorheen de fasering van de poel.
De kenmerken van de context en het ensemble laten op basis van deze statistische studie echter geen
verfijning van de chronologie toe.

Chronologische evolutie van de verhoudingen
binnen de lokale aardewerkproductie
1,2
1

1300-1400

1350-1400

13501450

1450-1550

0,8
0,6
0,4
0,2

Rood
Grijs

0

Figuur 33: Chronologische evolutie van de verhouding lokaal gedraaid rood en lokaal gedraaid grijs aardewerk.

Voor de chronologische vergelijking van het aandeel geïmporteerd aardewerk lijkt het, gezien de reeds
getrokken conclusies, aangewezen de kleine ensembles buiten beschouwing te laten. In de 14de eeuw
(context I/A/15) bestaat slechts zo’n 7% van het aardewerk uit importaardewerk (Fig. 34). Tussen 1350
en 1450 is een lichte stijging waar te nemen tot ca. 8,5%. In de laatste gebruiksfase van de poel (tweede
helft 15de eeuw tot eerste helft 16de eeuw) is het aandeel van import quasi verdubbeld tot bijna 14%
van het totaal. De percentages zijn dan wel te nuanceren, gezien het karakter van de context, maar ook
hier is eenzelfde evolutie te zien als in de regio Oudenaarde. Deze tendens heeft voornamelijk te ma-

36 De Groote et. al. 2001/2002, p. 281-283.
37 De Groote et. al. 2001/2002, p. 61.
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ken met de opkomst en groeiende populariteit van steengoed met engobe/zouglazuur vanaf de eerste
helft van de 14de eeuw.38 Tot 1450 is deze technische groep uiterst dominant binnen het geïmporteerde aardewerk. De resterende importgroepen, steengoed uit Siegburg en witbakkend aardewerk
uit Langerwehe, zijn slechts marginaal aanwezig. Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw verschijnt
er echter een nieuwe technische groep, het zogenaamde aardewerk in lichtoranje klei. Hoewel deze
hier bij het import is opgenomen, bestaat hier tot op heden nog geen zekerheid over. Het is niet uit te
sluiten dat het een lokale productie met ingevoerde klei betreft.39 Wanneer deze toch als lokaal wordt
beschouwd, omvat het geïmporteerde aardewerk van de laatste gebruiksfase slechts 10% en sluit dit
perfect aan bij de contexten van Oudenaarde tussen 1450 en 1550.40 Het beperkte aantal steengoed
met engobe/zoutglazuur (5%) uit de dempingsfase (I/A/1) lijkt eveneens te wijten aan het gebruik van
aangevoerde grond met ouder materiaal. De minimale hoeveelheid majolica in de jongste gebruiksfase
en de demping speelt statistisch geen enkele rol.

Chronologische evolutie van de verhoudingen
tussen lokaal en geïmporteerd aardewerk
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Figuur 34: Chronologische evolutie van de verhouding lokaal aardewerk en geïmporteerd aardewerk.

7.2.6.2. De poel, een multifunctionele context?
Over het gebruik van de poel als drenkplaats voor het vee is geen twijfel mogelijk. Toch rijzen er een
aantal vragen op bij het bestuderen van de vondsten. De niet geringe aanwezigheid van vooral aardewerk, bot, bouwmateriaal, en leder in alle vullingslagen wijst er op dat er gedurende heel de bestaansgeschiedenis van de poel duchtig afval in gedumpt is. Dit zal het dichtslibben van de poel in de hand
hebben gewerkt en impliceert tevens dat een interpretatie als drenkplaats misschien te eenzijdig is.
De willekeurige, maar dense verspreiding in de poel van vrij sterk gefragmenteerd materiaal, lijkt er
op te wijzen dat het om afvaldumping in eerder kleine hoeveelheden gaat, die bovendien gespreid is
in tijd en ruimte. Het botmateriaal werpt echter een aantal praktische problemen op. Aanvankelijk is

38 De Groote 2008, p. 409.
39 De Groote 2008, p. 109.
40 De Groote 2008, p. 390.
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gedacht dat het om huishoudelijk afval ging, maar het botensemble spreekt dit tegen en lijkt hoofdzakelijk uit slachtafval te bestaan.41 Dit ontkracht het vermoeden dat het afval afkomstig is van stedelijke
huishoudens en wijst in de richting van ambachtelijk afval. Een tweede opvallend kenmerk van het bot
is dat het lijkt te gaan om niet-ontvleesde fragmenten. In een mum van tijd zou slechts een kleine hoeveelheid het drinkwater verontreinigen en de drenkplaats onbruikbaar maken.42 Concreet betekent dit
dat er perioden moeten geweest zijn dat de poel niet als drenkplaats is gebruikt, maar wel als dumpplaats voor allerhande afval. Vermoedelijk ging er wel wat tijd over tussen het in onbruik raken door
dichtslibbing en de heraanleg als nieuwe drenkplaats. Een periode gedurende de welke, al dan niet met
toestemming, intensief afval is gedumpt. Het lijkt echter nooit te gaan om afvaldeposities in bulk of
grotere hoeveelheden. Een andere hypothese kan zijn dat het deponeren van afval de oorzaak was, of
tenminste gedeeltelijk, voor het in onbruik raken van de poel.
Met betrekking tot de tafonomie van de context wijzen de sterke homogenisatie en de textuur van de
gebruikslagen op een continue en snelle afwisseling van aërobe en anaërobe omstandigheden. Dit is
nefast geweest voor de organische bewaring in deze lagen, waardoor macro- en microbotanische resten ontbreken.43 De zeefresidu’s bevestigen dit door de totale afwezigheid van niet alleen macroresten,
maar ook klein bot. Het lijkt dus niet altijd evident te zijn geweest om de poel met water gevuld te
houden en bijgevolg de dorst van het vee te laven.

41 Mondelinge mededeling Anton Ervynck.
42 Mondelinge mededeling Anton Ervynck.
43 Mondelinge mededing Koen Deforce.
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Figuur 35: Syntheseplan van de pre-kloosterfase.

7.3. De prekloosterfase: voor 1497
Onder de lagen die verband houden met de kloosteroccupatie bevinden zich een groot aantal kuilen
die dateren uit de 14de en 15de eeuw (Fig. 35). Het gaat meer bepaald om II/B/5, II/B/6, II/B/13,
II/B/14, II/B/30, II/B/35/AB/2, II/B/48, II/B/59, II/B/60, II/B/61, II/B/62, II/B/66, II/C/16, II/C/28, II/C/29,
III/B/24, III/B/33, III/B/55, III/C/18, III/C/19, III/C/21, III/C/24 en III/C/28/AB/1. Een aantal kuilen bevatte geen materiaal, maar kan op basis van oversnijdingen en uitzicht ook in deze periode geplaatst
worden: II/B/53, II/C/3, II/C/5, II/C/8, II/C/10/AB/2, II/C/14, II/D/3/CD/2, II/D/4, II/D/5, II/D/7, II/D/8,
III/C/10, III/C/13, III/C/16 en III/C/17.
Het grote aantal kuilen in de zones II en III toont duidelijk aan dat voor de komst van het klooster deze
gronden integraal deel uitmaakten van een tuin- en/of landbouwzone. Er zijn geen restanten van woningen aangetroffen. Ook kuilen met verbrande leem ontbreken volledig. Na de grote stadsbrand van
1360 verdwenen de resten van de afgebrande woningen in kuilen vlakbij of in de vernietigde gebouwen.44 Vaak bevinden deze kuilen zich binnenin woningen. Het onderzoek in 2004-2005 heeft overigens
aangetoond dat de bewoning zich hoofdzakelijk situeerde aan de kant van de voormalige Veemarkt.45
De huidige bevindingen sluiten dan ook mooi aan bij het voorgaande onderzoek.
In de hierna volgende bespreking komen enkel de kuilen aan bod die gedateerd zijn en/of die een
voldoende hoeveelheid aardewerk46 hebben opgeleverd. Aangezien het overige vondstenmateriaal uit
deze contexten zich beperkt tot een kleine hoeveelheid dierlijk bot, enkele stukjes drinkglas en sporadisch een stukje metaal of een ijzeren nagel, zal louter het aardewerk aan bod komen bij de bespreking.
7.3.1. II/B/13

Afbeelding 37: Kuilen II/B/13 en II/B/30 in grondvlak.

Kuil II/B/13 bevindt zich bijna centraal onder de
latere westmuur van de oostelijke pandgang. De
kuil is 3m14 lang en 1m90 breed en heeft een
vlakke bodem en rechte wanden (Afb. 37 en Fig.
36). Het aardewerk (109 scherven) (Fig. 37-38)
uit deze kuil bestaat voor 55% uit lokaal gedraaid
grijs aardewerk waaronder een kan (Fig. 39, 8),
enkele teilen (Fig. 39, 9-11) en een kogel- of
voorraadpot (Fig. 39, 7) te herkennen zijn. Eén
vierde van het aardewerk is toe te wijzen aan de
groep van het lokaal gedraaid rood aardewerk.
Tot deze categorie zijn een bord met sliblijnversiering (Fig. 39, 3), een teil (Fig. 39, 4) en enkele
grapes (Fig. 39, 1-2) te rekenen. Het steengoed
met engobe/zoutglazuur heeft een aandeel van
13 % terwijl het steengoed uit Siegburg met 7%
de categorie van het importaardewerk vervolledigt. Typisch voor dit laatste productiecentrum
is een drinkschaaltje (Fig. 39, 5) en een trechterbekertje (Fig. 39, 6) die ook aanwezig zijn in
deze context. Deze context is op basis van deze
vondsten te dateren in de tweede helft van de
14de of de eerste helft van de 15de eeuw.

44 De Groote 2010, p. 260.
45 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 100.
46 Meer dan 50 scherven.
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Figuur 36: Coupe op kuilen II/B/13 en II/B/30.

II-B-13

13%

7%

25%

Lokaal gedraaid grijs aardewerk
55%

Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met
engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg

Figuur 37: Grafiek van het aardewerk uit context II/B/13.

II-B-13
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal

Aantal
60
27
14
8
109

Figuur 38: Tabel van het aardewerk uit context II/B/13.
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Figuur 39: Aardewerk uit context II/B/13 (Schaal 1/3). 1-4: Rood lokaal gedraaid, 5-6: Steengoed type Siegburg, 7-11: Grijs lokaal
gedraaid.

7.3.2. II/B/66
Kuil II/B/66 bevindt zich in de uiterste zuidoostelijke hoek van zone II en is slechts gedeeltelijk opgegraven. Ook van deze kuil is de bodem redelijk vlak en zijn de wanden vrij recht (Afb. 38 en Fig. 40).
Het aantal scherven uit deze kuil (25) is te klein om een relevante verhouding tussen de verschillende
aardewerkgroepen weer te geven. Wel vermeldenswaardig is een bekertje in grijs aardewerk (Fig. 41.
Deze kuil is te dateren in de tweede helft van de 14de eeuw.

Afbeelding 38: Kuil II/B/66 in grondvlak.
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Figuur 42: Coupe op kuilen III/B/33, III/C/21/EF/1, III/C/19 en III/C/21/CD/1.

Figuur 41: Beker in grijs lokaal gedraaid aardewerk uit context II/B/66 (Schaal 1/3).

Figuur 40: Coupe op de kerkhofgrond en kuil II/B/66 in de zuidelijke pandgang in
zone II.

Afbeelding 39: Kuil III/B/33 in grondvlak.

Afbeelding 40: Voorraadpot in lokaal gedraaid
grijs aardewerk uit context III/B/33.
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III-B-33
3% 0%
Witbakkend Langerwehe

9%

Lokaal gedraaid grijs aardewerk

23%
65%

Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met
engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg

Figuur 43: Grafiek van het aardewerk uit context III/B/33.

7.3.3. III/B/33
III-B-33
Witbakkend Langerwehe
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal

Aantal
1
189
65
27
8
290

Context III/B/33 ligt centraal in de latere zuidelijke pandgang. Slechts aan één
zijde viel de begrenzing van het spoor
binnen de opgraving. De kuil is geïnterpreteerd als één context, maar het
is ook mogelijk dat het twee kuilen zijn
die elkaar oversnijden. Tijdens de opgraving was het niet mogelijk om deze
oversnijding waar te nemen (Afb. 39 en
Figuur 44: Tabel van het aardewerk uit context III/B/33.
Fig. 42). Als het niet om één, maar om
twee kuilen zou gaan, zijn ze alleszins vrijwel gelijktijdig. Het aardewerk uit beide delen sluit immers
perfect bij elkaar aan. De bespreking ervan gebeurt dan ook samen. In totaal zijn 290 scherven (Fig.
43-44) gerecupereerd waarvan de grote meerderheid, 65%, afkomstig is van lokaal gedraaid grijs aardewerk. Qua vormen zijn enkele voorraadpotten (Afb. 40 en Fig. 45, 1-3), een aantal kruiken (Fig. 45,
4-6), een grape (Fig. 45, 7) en teilen (Fig. 45, 8-15) te herkennen. Het rood lokaal gedraaid aardewerk
is met 23% de tweede grootste groep en bevat voornamelijk grapes (Fig. 46, 1-5), een teil (Fig. 46, 6),
twee borden (Fig. 46, 7-8), waarvan één met sliblijndecoratie, een kom (Fig. 46, 9) en twee kannen of
kruiken (Fig. 46, 10-11). Het importaardewerk bestaat uit drie categorieën. Het steengoed met engobe/
zoutglazuur (9%) waartoe een kan (Fig. 46, 12) en een biconische beker (Fig. 46, 13) kunnen gerekend
worden. Het steengoed uit Siegburg (3%) bevatte geen randen en tenslotte is één biconische beker te
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Figuur 45: Aardewerk uit context III/B/33 (Schaal 1/3). 1-15: Grijs lokaal gedraaid.

Afbeelding 41: Kuil III/B/55 in grondvlak.

Afbeelding 42: Coupe op kuil III/B/55.

64

Figuur 46: Aardewerk uit context III/B/33 (Schaal 1/3). 1-11: Rood lokaal gedraaid, 12-13: Steengoed met engobe/zoutglazuur, 14:
Witbakkend Langerwehe.

identificeren als Langerwehe witbakkend aardewerk (Fig. 46, 14). Op basis van deze vondsten is de
context te dateren in de tweede helft van de 14de eeuw.

1%
11%

57%

III-B-55
31%

Lokaal gedraaid grijs
aardewerk
Lokaal gedraaid rood
aardewerk
Steengoed met
engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg

Figuur 47: Grafiek van het aardewerk uit context III/B/55.

III-B-55
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal

Aantal
55
101
20
1
177

Figuur 48: Tabel van het aardewerk uit context III/B /55.

7.3.4. III/B/55
Kuil III/B/55 bevindt zich ter hoogte van het westelijke uiteinde van de zuidelijke pandgang. Ook hier is
slechts aan één zijde de begrenzing (Afb. 41-42) waargenomen en ook hier gaat het mogelijk om twee
elkaar oversnijdende kuilen al was ook dit niet duidelijk waar te nemen in de coupes. De 177 scherven
die gerecupereerd zijn, zijn onder te verdelen in vier groepen (Fig. 47-48). Het rood lokaal gedraaid
aardewerk is in dit geval met 57% de grootste groep, gevolgd door het grijs lokaal gedraaid aardwerk
(31%) en het steengoed met engobe/zoutglazuur (11%). Tenslotte is het steengoed uit Siegburg met
slechts 1% de kleinste groep. Deze context is te dateren in de tweede helft van de 15de of de eerste
helft van de 16de eeuw.
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7.3.5. III/C/19
Van deze ovale kuil, gelegen net ten oosten van
III/B/33 is slechts de onderste 20 cm bewaard (Fig. 42
en Afb. 43). Toch bevatte ze
nog 90 scherven die onder
te verdelen zijn in zes categorieën (Fig. 49-50). Net
zoals bij III/B/55 is het rood
lokaal gedraaid aardewerk
de grootste groep met 53%
van de scherven. Het steengoed met engobe/zoutglazuur komt op de tweede
plaats met een aandeel van
27% waarna het grijs lokaal
gedraaid aardewerk volgt
met 16%. Steengoed uit Siegburg (1%), aardewerk in
lichtoranje klei (1%) en niet
gedetermineerd aardewerk
(2%) maken het rijtje volledig. Ook deze context is te
dateren in de tweede helft
van de 15de of de eerste
helft van de 16de eeuw.

Afbeelding 43: Kuil III/C/19 in grondvlak.

III-C-19
1%

1% 2%
16%

27%

Aardewerk in lichtoranje klei
Niet gedetermineerd
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
53%

Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg

Figuur 49: Grafiek van het aardewerk uit context III/C/19.

III-C-19
Aardewerk in lichtoranje klei
Niet gedetermineerd
Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Eindtotaal

Aantal
1
2
14
48
24
1
90

Figuur 50: Tabel van het aardewerk uit context III/C/19.
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Figuur 51: Syntheseplan van kloosterfase 3a.

7.4. De kloosterfase: 1497-1797
7.4.1. Inleiding
In dit onderdeel zal alleen de fasering van de oostelijke en de zuidelijke pandgang aan bod komen samen met de bijhorende begravingen. Deze fasering is integraal onderdeel van de fase 3 in het artikel
over het karmelietenklooster in Relicta.47
Voor de bouwgeschiedenis van de pandgangen zijn weinig historische bronnen voorhanden.48 Deze
handelen dan voornamelijk over de pandgangen die aansluiten bij de kerk (de noordelijke) en de woonvleugel (de westelijke). Een eerste vermelding dateert uit 1610 en gaat over de toekenning van hulpgeld voor de bouw van een ‘galerie’.49 Het gaat hierbij om de pandgang tegen de zuidelijke kerkmuur.
De codex Diarium Carmeli Alostani50 vermeldt verschillende keren de pandgang. Een eerste maal in
1643 wanneer een nieuw deel van de pandgang, dat aanleunt bij de refter (westelijke pandgang) gebouwd wordt en een tweede keer in 1644 wanneer de pandgang naast de kerk aan vernieuwing toe is.
Tenslotte is in de codex de datum van de bouw van de sacristie tegen de pandgang (1650) neergeschreven. Deze sacristie komt overeen met de blootgelegde funderingen tegen de noordelijke pandgang.
Uit bovenstaande bronnen concluderen de auteurs van het artikel in Relicta dat, gezien de oostelijke en
de zuidelijke pandgang niet vermeld worden, de bouw ervan waarschijnlijk in de tweede helft van de
17de eeuw51 of de 18de eeuw52 te situeren valt. Op de plaats van de oostelijke pandgang is in de 19de
eeuw de vondst van een grafplaat uit 1763 gemeld. Zeker is dat ze niet staan afgebeeld op Sanderus’
Flandria Illustrata (1644).

Afbeelding 44: Zicht op de bouwnaad in de oostelijke pandgangmuur tussen II/A/30 en II/A/8.

47
48
49
50
51
52

De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 83-249.
De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 106-107.
De Potter en Broeckaert 1875, 344.
Bibliotheek Godgeleerdheid KUL, Archief Aalsters Karmelietenklooster, codex 153, p 9 en 19.
De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 116.
De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 107.
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Afbeelding 45: Zicht op de dichtgemetselde deuropening in muur II/A/30.

Afbeelding 46: Zicht op de zuidelijke afsluitmuur van de pandhof II/A/30.

7.4.2. Het gebouwenbestand
7.4.2.1. Fase 3a: Start bouw pandgang
Uit het huidige archeologische onderzoek komt duidelijk naar voor dat de pandgang in twee fases is
gebouwd. De eerste fase behelst de in 2004 en 2005 opgegraven noordelijke en westelijke pandgang.
Het huidige onderzoek maakt duidelijk dat ook het noordelijke deel (II/A/30) van de oostelijke pandgang tot deze fase behoort (Fig. 51-52 en Afb. 44). De muur is 70 cm breed en bestaat uit bakstenen
70

Figuur 52: Aanzichttekening van muren II/A/8 en II/A/30.
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Afbeelding 47: Zicht op de bouwnaad in de zuidelijke afsluitmuur van de pandhof.

(26 x 12 x 5 cm) in een kops verband en een vrij harde, weinig zandige, licht grijzig bruine kalkmortel op
een puinfundering van één meter. Op ca. 5m80 van de hoek met de noordelijke pandgang bevindt zich
in de muur een deuropening van 82 cm breed (Fig. 52 en Afb. 45). Uit het onderzoek van 2004-2005
bleek reeds dat de buitenmuur van de pandgang al opgericht was voordat er een pandgang tegenaan
gebouwd werd.53 De opgraving in 2011 bevestigde deze vaststelling. Over een lengte van bijna dertig
meter was de zuidelijke afsluitmuur (III/A/19a) (Afb. 46) te volgen. Deze muur was op het eerste grondplan tussen de 40 en 50 cm breed en was opgericht met baksteen (25/26 x 12 x 5,5/6) en enkele brok-

Afbeelding 48: Zicht op de oostelijke pandgang in zone II.

53 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 113.
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Figuur 53: Syntheseplan van kloosterfase 3b met aanduiding van de begravingen.
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Afbeelding 49: Zicht op de zuidelijke pandgang in zone III.

ken kalkzandsteen. De muur vertoonde een incorrect kruisverband en was gemetseld met vrij harde,
vrij zandige donkergele kalkmortel. Deze muur is opgebouwd als een trapfundering en ten opzichte
van de bovenkant heeft hij een hoogte van ruim twee meter. Uit de opgraving bleek bovendien dat de
muur van het woongebouw (III/A/19b) tegen deze afsluitmuur gebouwd was (Afb. 47). De oostelijke
afsluitmuur lag buiten het opgravingsvlak, maar had vermoedelijk een gelijkaardig uitzicht.

Afbeelding 50: Zicht op twee kelders van kloosterfase 3c.
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Figuur 54: Syntheseplan van kloosterfase 3c.
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Afbeelding 51: Keldervloer in de oostelijke pandgang.

Afbeelding 52: Oorspronkelijke toegang tot de kelder in de oostelijke pandgang.
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7.4.2.2. Fase 3b: een pandgang aan vier zijden
De uitbreiding (II/A/8) van de oostelijke pandgang (Fig. 52-53 en Afb. 48) en de oprichting van de zuidelijke pandgang (Afb. 49) gebeuren tegen de al reeds bestaande afsluitmuur van het klooster. De fundering is tussen 75 en 80 cm breed op het eerste grondplan. Hij bestaat uit baksteen (25 x 11,5/12 x 5,5/6
cm) in een incorrect koppenverband. De gebruikte kalkmortel is vrij zacht, zandig en licht grijzig geel.
Op de zuidelijke fundering is bovendien een deel opgaand muurwerk bewaard dat gemetst is in een
kruisverband. Deze muur is eveneens gefundeerd op een puinfundering van 45 cm diep. Ter hoogte van
de aansluiting met de oostelijke pandgang en de westelijke pandgang loopt de muur ondergronds door.
Waarschijnlijk was dit bovengronds niet het geval.
7.4.2.3. Fase 3c: enkele kelders in de oostelijke pandgang
Net zoals in de westelijke pandgang zijn in het zuidelijk deel van de oostelijke pandgang drie kelders
ingegraven (Fig. 54). De twee meest zuidelijke (Afb. 50) zijn niet opgegraven omwille van veiligheidsredenen en de aanwezigheid van nog in gebruik zijnde nutsleidingen. Deze kelders zijn alle drie in één
keer gebouwd. Drie nieuwe muren scheiden de kelders van elkaar. Het gaat om II/A/59 (baksteen, 23,5
x 11,5 x 5 cm), II/A/60 (baksteen, 23 x 10,5 x 6 cm) en II/A/69 (baksteen, 22,5/23 x 10 x 5 cm). Deze bijna
25 cm brede muren vertonen een onregelmatig kruisverband en zijn aan de binnenzijde bepleisterd.
Ze zijn gemetst met een vrij harde, weinig zandige, lichtgrijze kalkmortel. Enkel de meest noordelijke
kelder is deels opgegraven. De bijhorende vloer bestaat uit rode en zwarte tegels (13 x 13 x 3 cm) in
halfsteens verband op een kalkmortelbed (Afb. 51). In de zuidwestelijke hoek bevindt zich een veegputje. Aan de westzijde tenslotte is er een toegemetste opening in de pandgangmuur. Hier bevond zich
de oorspronkelijke toegang met een trap tot de kelder (Afb. 52). Van deze trap is alleen de onderste
trede bewaard waarvan de bovenzijde bestaat uit steens op de kant geplaatste bakstenen (18 x 8 x 5
cm). De rest van de trap die uitgaf op de pandhof is verdwenen met de uitbreiding van de kelder in de
post-kloosterfase (zie infra). De drie kelders zijn voorzien van een tongewelf in baksteen, II/A/61 (22 x
10,5 x 5 cm), in kops verband en met eenzelfde mortel gemetseld als de tussenmuren. Het tongewelf
ligt parallel aan de pandgang en steunt dus aan een zijde op deze muur.
7.4.2.4. Interpretatie en discussie
In de geschreven bronnen zijn in tegenstelling tot voor de noordelijke en de westelijke pandgang geen
gegevens voorhanden voor de bouw van de oostelijke en de zuidelijke pandgang. Toch zijn er een aantal indirecte aanwijzingen te vinden in het archeologisch bodemarchief die doen vermoeden dat deze
twee laatste ook in het midden van de 17de eeuw of ten laatste in de tweede helft ervan zijn opgericht.
In de eerste plaats het ontbreken van een zuidelijke afsluitmuur ter hoogte van de bouwnaad in de
westelijke muur van de oostelijke pandgang. Het lijkt onlogisch dat de pandgang hier lange tijd gewoon
open was. Een tijdelijke bovengrondse afsluiting in vergankelijk materiaal is mogelijk, maar zal geen
jaren hebben meegegaan. Ten tweede zijn de baksteenformaten voor alle fases van de pandgang quasi
gelijkaardig terwijl er al een duidelijk verschil is met het baksteenformaat van de sacristie die in 1650
tegen de noordelijke pandgang verschijnt. Ook de kelders die in fase 3c in de oostelijke pandgang zijn
uitgegraven hebben een veel kleiner baksteenformaat. Het lijkt dan ook logischer om te veronderstellen dat er wel een verschil is in datering tussen de bouw van de verschillende pandgangen, maar dat
dit verschil eerder gering in tijd zal zijn. Tenslotte is het nodig om te vermelden dat de kans bestaat dat
de hier voorgestelde opdeling tussen fase 3b en 3c niet bestaat, maar dat gelijktijdig met de oprichting
van de pandgang de kelders zijn uitgegraven. Een argument hiervoor is de diepte van de fundering van
de pandgangmuur die, waar geen kelders aanwezig zijn, veel ondieper gefundeerd is dan waar dit wel
het geval is. Als er later een kelder zou zijn uitgegraven zou een bouwnaad zichtbaar moeten geweest
zijn, tenzij de oorspronkelijke muur volledig is afgebroken en opnieuw opgericht.
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Figuur 55: Profiel van de kerkhofgrond in de oostelijke pandgang in zone II.

7.4.3. De begravingen
7.4.3.1. Inleiding
Tijdens de vorige opgravingscampagne kwamen 238 volledige of gedeeltelijk bewaarde graven uit de
kloosterperiode aan het licht.54 Na het nieuwe onderzoek zijn daar minstens55 160 begravingen bij te
tellen (Fig. 53). Voor het huidige onderzoek was de verwachting om begravingen te vinden eerder klein
waardoor het Agentschap Onroerend Erfgoed in de Bijzondere Voorschriften geen budget voor fysisch
antropologisch onderzoek had voorzien. Voor de verwerking is dan ook enkel gebruik gemaakt van de
gegevens die door de archeologen op het terrein zijn genoteerd.
7.4.3.2. De locatie van de begravingen
In totaal zijn tijdens het onderzoek in 2011, 160 individuen opgegraven. Deze vormen slechts een klein onderdeel van het oorspronkelijk aantal begravingen. De
oprichting van drie kelders in de oostelijke pandgang
tijdens de kloosterfase (cfr. supra) en het uitgraven
van zes kelders in de oostelijke en zuidelijke pandgang
en de pandhof in de postkloosterfase zullen heel wat
begravingen vernietigd hebben. Bovendien lag de oostelijke pandgang deels buiten de sleuf, onder het voetpad. Naast deze bouwactiviteiten is er ook de oprichting van de pandgang zelf die een aantal begravingen
zal vernietigd hebben. Dit is duidelijk op te maken uit
enkele begravingen die doorsneden zijn of gedeeltelijk
onder de pandgangmuur liggen.
Ook de manier van begraven zal zijn invloed hebben
gehad. Veel skeletten zijn onvolledig door het voortdurend begraven in dezelfde zone, met als gevolg dat er
Afbeelding 53: Zicht op een begraving onder de kerkhofgrond in de zuidelijke pangang.

54 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 125.
55 Het is mogelijk dat er na fysisch antropologisch onderzoek nog enkele begravingen extra te tellen zijn.
Tijdens het onderzoek rees immers bij sommige kinderbegravingen het vermoeden dat het niet om één, maar
om twee individuen ging.
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Afbeelding 54: Skelet III/S3/4 dat overbouwd is door de zuidelijke
pandgangmuur.

net als in 2004-200556 veel verspit botmateriaal
te vinden is tussen de begravingen. Deze manier
van begraven zorgt er ook voor dat er een gehomogeniseerd pakket ontstaat waarin nauwelijks
grafkuilen te herkennen zijn. In de oostelijke en
zuidelijke pandgang is dit pakket ca. 80 cm dik
(Fig. 55) terwijl de dikte in de pandhof ongeveer
een meter bedraagt. Hieronder bevinden zich wel
nog begravingen, maar deze bevinden zich in duidelijk afgebakende grafkuilen. (Fig. 40 en Afb. 53)
Ook de manier van werken tijdens de opgraving
is van betekenis. De oostelijke en de zuidelijke
pandgang, alsook het noordelijke deel van de
pandhof zijn handmatig verdiept waardoor alle
aanwezige individuen gerecupereerd zijn. Het
zuidelijk deel van de pandhof is voorzichtig machinaal verdiept.57 Ook hier zijn een groot aantal
begravingen gerecupereerd al is het niet uitgesloten dat er door deze werkwijze enkele inhumaties
verloren zijn gegaan.

Tijdens het huidige onderzoek zijn op drie plaatsen binnen het klooster begravingen aangetroffen. In
de eerste plaats gaat het om de oostelijke pandgang (62 individuen) en de zuidelijke pandgang (39 individuen). Daarnaast is er ook in de pandhof in zone II een grote groep van 59 individuen aan het licht
gekomen. Bij deze telling is geen rekening gehouden met de oorspronkelijke locatie. Het is mogelijk
dat individuen die in de telling bij één van de pandgangen gerekend zijn eerst begraven waren in de
pandhof, maar door de oprichting van de pandgang nu bij de pandgang geteld zijn. Getuige hiervan zijn
verschillende skeletten die oversneden zijn door de muur van de pandgang (Afb. 54). Uit het onderzoek
valt op te maken dat in de oostelijke pandgang intensiever begraven is dan in de zuidelijke.
7.4.3.3. De oriëntering van de skeletten
Bij alle begravingen was het mogelijk om de oriëntatie58 vast te stellen. (Fig. 56-57) De populairste

56 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 133.
57 Wegens tijdsgebrek koos het Agentschap Onroerend Erfgoed ervoor om dit deel van de pandhof op deze
manier te laten opgraven.
58 De windrichting waar het hoofd ligt, wordt eerst vermeld.
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Oriëntatie van de skeletten
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Figuur 56: Vergelijkende grafiek van de oriëntatie van de skeletten in de pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.

Oriëntatie
NO-ZW
NW-ZO
N-Z
O-W
W-O
Z-N
ZW-NO
Eindtotaal

Oostelijke pandgang
/
/
12
/
33
17
/
62

Pandhof
2
/
4
15
31
5
2
59

Zuidelijke pandgang
/
3
12
/
19
4
1
39

Eindtotaal
2
3
28
15
83
26
3
160

Figuur 57: Vergelijkende tabel van de oriëntatie van de skeletten in de pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.

richting waarin iets meer dan de helft (52%) van de begravingen georiënteerd zijn, is westoost (Afb.
55). Dit geldt voor 53% van de skeletten in de oostelijke pandgang, voor 49% van de skeletten in de zuidelijke pandgang en voor 53% van de individuen begraven in de pandhof. 17% van de individuen heeft
een noordzuid oriëntatie (Afb. 56) terwijl 16% een zuidnoord oriëntatie (Afb. 57) heeft. De noordzuid
oriëntatie is goed voor 19% van de individuen in de oostelijke pandgang en voor 31% in de zuidelijke
pandgang. In de pandhof is 7% van de begravingen in deze richting georiënteerd. De zuidnoord oriëntatie is met 17 begravingen in de oostelijke pandgang goed voor 27% van het totaal. In de zuidelijke
pandgang betreft het voor deze oriëntering slechts 10% terwijl in de pandhof 8% van de skeletten op
deze manier begraven zijn. Uit het onderzoek komt geen duidelijk verband naar voor, zoals in 2004 in
de westelijke pandgang59, tussen deze twee oriëntaties en de locatie. In de oostelijke pandgang en aansluitend in de pandhof lijkt deze richting van begraven logisch, met de richting van de gang mee, maar
ook in de zuidelijke pandgang komen ze voor. Als we beide percentages samentellen, verschillen de
twee locaties zelfs niet zo veel van elkaar. De oostwest oriëntatie (9% van het totaal) (Afb. 58) komt alleen voor in de pandhof. 25% van de individuen zijn daar in deze richting ter aarde besteld. Naast deze
vier hoofdrichtingen komen nog enkele andere oriëntaties voor. Het gaat om de noordoost-zuidwest

59 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 136-137.
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Afbeelding 55: Skelet II/S3/12 met het
hoofd in het westen.

Afbeelding 56: Skelet II/S1/11 met het
hoofd in het noorden.

Afbeelding 57: Skelet II/S2/1 met het hoofd
in het zuiden.

Afbeelding 58: Skelet II/S5/9 met het
hoofd in het oosten.

Afbeelding 59: Skelet III/S1/10 met het
hoofd in het noordwesten.

Afbeelding 60: Skelet III/S1/5 met het hoofd
in het zuidwesten.

Oriëntatie
/
NO-ZW
NW-ZO
N-Z
O-W
W-O
Z-N
ZW-NO
Eindtotaal

2004-2005 2011
3
2
3
4
28
14
15
183
83
33
26
1
3
238
160

Eindtotaal
3
2
3
32
29
266
59
4
398

oriëntering (2 begravingen), de noordwest-zuidoost
oriëntering (3 individuen) (Afb. 59) en de zuidwestnoordoost oriëntering (3 individuen) (Afb. 60). Net
zoals bij het individu met zuidwest-noordoost positie in de noordelijke pandgang dat is opgegraven
in 2004 is dit enkel te verklaren door een bovengronds architecturaal- of interieurelement dat een
normale depositie onmogelijk maakte.60 Hierbij valt
duidelijk op dat zeven van de acht begravingen met
een afwijkende richting zich bevinden op twee locaties, in het oostelijke deel van de zuidelijke pandgang en in de pandhof ter hoogte van de bouwnaad
in de pandgangmuur.

Figuur 58: Tabel van de oriëntatie van de skeletten van beide
opgravingscampagnes.

60 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 137.
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Figuur 59: Grafiek van de oriëntatie van de skeletten van beide opgravingscampagnes.
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Als we deze gegevens samenvoegen met de gegevens van de campagne in 2004-2005 (Fig. 58-59) is
tweederde van de begravingen westoost georiënteerd, 15% zuidnoord, 8% noordzuid en 7% oostwest.
Uit deze gegevens komt duidelijk een overwicht van de traditionele begraafrichting naar voor.
7.4.3.4. De armpositie

Armpositie van de skeletten
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Oostelijke pandgang
pandhof
Zuidelijke pandgang

Figuur 60: Vergelijkende grafiek van de armpositie van de skeletten in de pandhof,
de oostelijke en de zuidelijke pandgang.

Armen
/
90°
Assymetrisch
Bekken/buik
Borst
Naast
Eindtotaal

Oostelijke pandgang
30
4
5
16
1
6
62

Pandhof
37
2
9
6
5
59

Bij vijftig van de opgegraven individuen waren beide armen in de originele
positie bewaard (Fig. 60-61). Bij nog
eens 17 anderen waren beide armen
bewaard, maar lagen ze niet meer in
de originele positie (asymmetrisch).
In totaal was op deze manier van 69%
van de skeletten de armpositie niet te
bepalen. Bij de overige 31% is de bekken/buik positie (Afb. 61) het meest
populair (54%). Van de begravingen in
de oostelijke pandgang bevinden de
armen zich in 59% van de gevallen

Zuidelijke pandgang
26
1
3
5
/
4
39

Eindtotaal
93
7
17
27
1
15
160

Figuur 61: Vergelijkende tabel van de armpositie van de skeletten in de pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.

Afbeelding 61: Skelet III/S4/1
met de handen op het bekken.

Afbeelding 62: Skelet III/S1/6
met de handen naast het
lichaam.

Afbeelding 63: Skelet II/S1/7
met de armen in een hoek van
90°.

Afbeelding 64: Skelet II/S3/5 met
de handen op de borst (oranje
op fig.53).
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Figuur 62: Grafiek van de armpositie van de skeletten van beide opgravingscampagnes.
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Armpositie
/
90°
assymetrisch
bekken/buik
borst
naast
Eindtotaal

2004-2005
145
7
11
47
3
25
238

2011
93
7
17
27
1
15
160

Eindtotaal
238
14
28
74
4
40
398

Figuur 63: Tabel van de armpositie van de skeletten van beide opgravingscampagnes.

op het bekken/de buik. In de zuidelijke pandgang is dit percentage 50 terwijl het in de pandhof 46%
bedraagt. Op de tweede plaats komen de inhumaties waarbij de armen naast het lichaam gepositioneerd zijn (30%) (Afb. 62). Veertig procent van de begravingen in de zuidelijke pandgang bevinden zich
in deze houding. In de pandhof is deze armligging met bijna 38% quasi gelijk aan die in de zuidelijke
pandgang. In de oostelijke pandgang daarentegen hebben slechts 22% van de begravingen deze armpositie. Zeven individuen (14%) vertoonden een armpositie van 90° (Afb. 63). Hiertoe zijn vier individuen kleiner dan 140 cm te rekenen (cfr. supra). Procentueel zijn er hier nauwelijks verschillen tussen
de verschillende locaties. Bij slechts één individu, begraven in de oostelijke pandgang, bevonden de
handen zich op de borst (Afb. 64). De oriëntatie van deze begraving was noordzuid.
Als we deze gegevens samenvoegen met de gegevens van de campagne in 2004-2005 (Fig. 62-63)
heeft iets meer dan de helft van de begravingen (56%) een bekken/buik armpositie. Met 30% komt de
positie met de armen naast het lichaam op de tweede plaats. Begravingen met de armen in een hoek
van 90° of met de handen op de borst komen weinig voor. Het gaat om respectievelijk 11% en 3% van
de individuen waarbij beide armen in originele positie lagen. Deze laatste positie wordt geassocieerd
met een bidhouding en zou vooral voor geestelijken gebruikt zijn. Uit deze gegevens komt duidelijk een
overwicht van de traditionele armpositie naar voor, die wordt gezien als een houding van nederigheid
en kuisheid.61
7.4.3.5. Kistbegravingen
Bij 79 begravingen is een kistaflijning vastgesteld. Nergens was het hout bewaard. Meestal was deze
aflijning zo fragmentarisch bewaard dat er niets te zeggen was over de vorm van de kist. Slechts in een
uitzonderlijk geval bleek deze licht trapeziumvormig (Afb. 65) of rechthoekig te zijn. In de gehomogeniseerde pakketten zijn wel een groot aantal nagels (meer dan 2500) (Afb. 66) terug gevonden die
gebruikt zijn geweest om de kisten te maken.

Afbeelding 65: Graf III/A/1 met een trapeziumvormige kistaflijning.

61 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 142.
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Afbeelding 66: Selectie van nagels uit de pandhof in zone II.

7.4.3.6. Kinderen-Volwassenen
Uit de begrafenisregisters van de periode 1726-1790 blijkt dat, als rekening gehouden wordt met de
vermelding van de locatie van begraving, 75% van de begravingen die plaatsvonden in het karmelietenklooster bijzettingen van kinderen62 waren.63 Bij het voorgaande archeologisch onderzoek waren
echter amper 29 van de in totaal 238 begraven individuen kinderen, wat een percentage is van 12%.64
Uit het toenmalige onderzoek komt naar voor dat het merendeel van de kinderen waren begraven in
het zuidelijk deel van de pandhof of rond de sacristie.65
Tijdens het huidige onderzoek is omwille van financiële redenen voorlopig geen beroep gedaan op
een fysisch antropoloog. Toch is getracht om de verhouding kinderen-volwassenen op een objectieve
manier weer te geven. Hiervoor is gebruik gemaakt van de metrische gegevens die tijdens het veldwerk

62
63
64
65

Uit de dodenboeken is niet duidelijk tot wanneer iemand als kind wordt beschouwd.
De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 194.
De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 168.
De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 200.
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zijn verzameld. Als referentiematen zijn de metrische
gegevens66 van skelet III/S1/7 (Afb. 67) gebruikt. Op
deze manier kan toch met enige correctheid een
beeld gegeven worden van deze verhouding.
Uit de gegevens (Fig. 64-65) blijkt dat 149 individuen
op basis van hun lengte of de lengte van hun dijbeen
of bovenarm in één van beide klassen onder te verdelen zijn. Hieruit blijkt dat de groep kleiner of gelijk
aan 140 cm 38% van het totaal uitmaakt terwijl de
groep groter dan 140 cm 62% van de individuen vertegenwoordigt. Als we gaan kijken naar de ruimtelijke spreiding dan valt op dat zowel in de oostelijke als
in de zuidelijke pandgang dit percentage veel lager
ligt, respectievelijk 19% en 18%. In de pandhof (Afb.
68) daarentegen is 68% van de begravingen toe te
wijzen aan individuen kleiner of gelijk aan 140 cm.
Dit percentage benadert de 75% uit de begrafenisregisters.

Grootte van de skeletten
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Afbeelding 67: Skelet III/S1/7 waarvan de metrische gegevens als referentiemaat zijn gebruikt.

Oostelijke pandgang
pandhof
Zuidelijke pandgang

Kleiner of gelijk aan
140 cm

Groter dan 140 cm

Figuur 64: Vergelijkende grafiek van de lengtes van de skeletten in de
pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.

Klasse

Oostelijke pandgang

Pandhof

Kleiner of gelijk aan 140 cm
Groter dan 140 cm
Niet gekend
Eindtotaal

11
47
4
62

39
18
2
59

Zuidelijke
gang
6
28
5
39

pand- Eindtotaal
56
93
11
160

Figuur 65: Vergelijkende tabel van de lengtes van de skeletten in de pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.

7.4.3.7. Knekelputten en residueel botmateriaal
In totaal zijn tien knekelputten integraal bemonsterd. Het gaat om II/B/15, II/B/16, II/B/24, II/B/27,
II/B/49, III/A/51, III/A/57, III/B/11, III/S1/18 en III/S3/2. In sommige gevallen is het duidelijk dat in het
gegraven kuiltje de grote beenderen van één individu (bv.: II/B/24) (Afb. 69) opnieuw zijn bijgezet. In
een andere geval gaat het duidelijk om meerdere individuen (bv.: II/B/49) (Afb. 70).

66 Totale lengte: 140 cm, lengte dijbeen: 38 cm, lengte bovenarm: 27 cm.
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Afbeelding 68: Kinderskeletten III/S1/23, 24 en 25.

In alle begraafzones is naast skeletten in anatomisch verband of in knekelputten ook residueel menselijk botmateriaal aangetroffen. Dit materiaal is niet ingezameld met uitzondering van 1 m² in de oostelijke pandgang en 1 m² in de pandhof. Hier is de gehomogeniseerde laag integraal bemonsterd per 20
cm en gezeefd op 0,5 mm. Achteraf is al het botmateriaal uitgezocht. Anatomisch volledige skeletten of
knekelputjes binnen deze m² zijn wel apart ingezameld. Bedoeling is om aan een fysisch antropoloog
de mogelijkheid te bieden onderzoek te doen op een zo volledig mogelijke collectie menselijk bot uit
een welbepaalde zone van het klooster. Op deze manier is hopelijk een statistisch inzicht te verkrijgen
in het totale aantal individuen dat vergraven is door recentere begravingen. Bij de verwerking van deze
staalname dient wel rekening gehouden met het feit dat tijdens de monstername van de pandhof bleek
dat deze zich deels in de insteek van een haard uit de postkloosterfase bevond.
Afbeelding 69: Knekelputten II/B/24 en II/B/15 in de oostelijke pandgang.

88

Afbeelding 70: Knekelput II/B/49 in de pandhof.

7.4.3.8. Enkele vondsten
Een eerste opvallend object is een rechthoekig plaatje met afgeronde hoeken in koperlegering. Het
voorwerp is aangetroffen op de linker bovenarm van skelet III/S2/467 en is te dateren tussen 1497 en
1797. Langs de onderzijde bevinden zich verschillende lagen weefsel, waarop nog een aantal letters
te zien zijn. Restjes leder wijzen er op dat het plaatje met behulp van een lederen band op de arm
bevestigd was. Naar analogie met gelijkaardige vondsten in gelijkaardige contexten lijkt het om een
zogenaamd medicinaal plaatje te gaan.68 Typologisch behoort dit exemplaar toe aan de rechthoekige
plaatjes met ingewerkt railsysteem. Plaatjes met een railsysteem komen volgens Leroux enkel voor in
de Zuidelijke Nederlanden en enkel tussen de 16de en de 18de eeuw.69 Ondanks het vergelijkingsmateriaal lijkt een pathologisch onderzoek van het desbetreffende skelet onontbeerlijk om deze functionele
interpretatie te kunnen bekrachtigen.
Een tweede opmerkelijk voorwerp is een zegelstempel, afkomstig uit de kerkhofgrond (II/A/88/AB/2)
in de zuidelijke pandgang. Een afdruk in tweekleurige silicone toont een heilige met een kruis in de linkerhand. Deze centrale figuur is Johannes de Doper met kruisstaf. Het omschrift, IEHXII VIEIICXII, moet
gelezen worden als JEHAN VIENCAN. Dit is de eigenaar van het zegel.70

Afbeelding 71: Een zogenaamd ‘medicinaal plaatje’
in koperlegering.

67
68
69
70

Afbeelding 72: Een metalen zegelstempel met een afdruk in tweekleurige silicone.

Spoornummer.
Leroux 2011.
Leroux 2011, p. 21.
Met dank aan Gaston Van Bulck en Frans De Buyser voor de identificatie.

89

Figuur 67: Coupe op kuil II/B/47.

7.4.4. Kuilen uit de kloosterfase
Een aantal kuilen in de pandhof en de pandgang zijn
met zekerheid in deze periode te plaatsen: II/B/35,
II/B/41, II/B/42, II/B/47, II/B/63 en III/B/7 (Fig. 66).
Op basis van de weinige vondsten zijn II/B/35, II/B/42
en III/B/7 niet nauwkeuriger dan de postmiddeleeuwen te dateren. De andere meer puinige tot zeer pui-

Figuur 68: Kamerpot in rood lokaal gedraaid aardewerk uit context II/B/47
(Schaal 1/3).

Afbeelding 74: Kamerpot in rood lokaal gedraaid aardewerk uit context II/B/47.
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Afbeelding 73: Kuil II/B/47 in grondvlak.

nige kuilen dateren uit de 16de eeuw (II/B/41), uit het laatste kwart van de 16de of het eerste kwart
van de 17de eeuw (II/B/63) en de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw (II/B/47) (Afb. 73 en Fig.
67). Uit deze laatste is een quasi volledige kamerpot in lokaal rood gedraaid aardewerk afkomstig (Fig.
68 en Afb. 74). De aanwezigheid van talrijke puinkuilen is niet verwonderlijk gezien de bouwactiviteiten
die gedurende drie eeuwen in het klooster hebben plaats gevonden.

Figuur 66: Detail uit grondplan B met aanduiding van de kuilen uit de kloosterfase (schaal 1/100).
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92
Figuur 70: Syntheseplan van postkloosterfase 4a.

7.5. De postkloosterfase: na 1797
7.5.1. Inleiding
Wanneer het klooster in 1797 is opgeheven, verdwijnen al gauw de gebouwen ten westen van het
woongebouw. De kern van het klooster zelf blijft ongewijzigd. De kerk krijgt een andere functie en de
andere gebouwen worden opgedeeld in verschillende percelen en verkocht. Voor het bespreken van
de postkloosterfase is geopteerd om de 19de-eeuwse perceelsindeling van Popp (Fig. 69) te volgen. De
muren zijn, door het ontbreken van vondsten, niet nauwkeuriger te dateren dan na 1797 en kort vóór
de afbraak na WOII (Fig. 70).

Figuur 69: Syntheseplan van postkloosterfase 4b op Poppkaart.

7.5.2. Percelen 988 & 989

Afbeelding 75: Zicht op trap II/A/6.

Aangezien de grens tussen percelen
988 en 989 afwijkt van wat er op de
Poppkaart te zien is, worden deze als
één geheel besproken. Beide percelen
herbergen twee kelders, waarvan de
meest noordelijke op beide percelen is
gelegen. Deze kelder bestaat uit twee
rechthoekige ruimtes langs weerszijden
van de pandgangmuur, die in functie
hiervan doorbroken is. Voor de bouw
van deze structuur zijn vier muren opgericht, II/A/18 en II/A/17 in het zuiden
en II/A/10 en II/A/2 in het noorden. Allen hebben eenzelfde baksteenformaat
(22 x 11/12 x 5/5,5 cm) met uitzondering
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Afbeelding 76: Zicht op kuil II/A/100.

van II/A/18 (24 x 11 x 5,5 cm)71. De muren zijn bepleisterd, waardoor het metselverband moeilijk te
achterhalen is en eerder onregelmatig lijkt. Enkel bij II/A/18 zijn de bakstenen in een kops verband
gemetseld. De keldervloer (II/A1/2) is gemaakt met bakstenen in een halfsteens verband. De stenen
hebben een formaat van 18 x 18 x 5 cm. De bijhorende trap II/A/6, met treden in natuursteen, bevindt
zich in de noordwestelijke hoek van de oostelijke ruimte (Afb. 75). Een muurfragment, dat samenhangt
met de bouw van de trap, toont duidelijk de aanzet van een tongewelf en sluit qua baksteenformaat
aan bij de keldermuren. Twee lage muurtjes, II/A1/5 en 6, staan op de keldervloer en kunnen gediend
hebben om een deel van de kelder af te bakenen
voor opslag. II/A1/5, op de plaats waar de pandgang doorbroken is, bestaat uit gelijkaardige bakstenen als de andere muren van deze bouwfase.
Muurtje II/A1/6 is gebouwd met natuursteen en
begrenst het kleine hokje naast de trap (Afb. 75).

Figuur 71: Detail van percelen 988 & 989 uit het syntheseplan van
postkloosterfase 4b.

Op een later tijdstip is dwars door de vloer een
kuil (II/A/100) (Afb. 76) gegraven, waarin 337
scherven aardewerk zijn aangetroffen. Het ensemble bevat 136 fragmenten faïence fine, 89
stuks witbakkend aardewerk, 87 scherven lokaal
gedraaid rood aardewerk, 22 fragmenten faïence,
2 stuks porselein en 1 scherfje dat niet gedetermineerd is. De context is niet nauwer te dateren
dan in de 19de of eerste helft van de 20ste eeuw,
maar is stratigrafisch te situeren vóór de aanleg
van de tweede vloer.

71 Dit is te interpreteren als hergebruik van bakstenen uit de kloosterfase.
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Afbeelding 77: Zicht op muur II/A/4.

Afbeelding 79: Zicht op keldertrap II/A/12.

Afbeelding 78: Zicht op keldervloer II/A/19.

Bij de aanleg van een nieuwe vloer zijn zowel de bestaande trap als het hokje dichtgemetseld. (Fig.
71) Het muurtje (II/A/4) is gemetseld met bakstenen en kasseien, in een onregelmatig verband, met
een vrij zachte, zandige kalkmortel en bepleisterd in functie van de nieuwe kelder (Afb. 77). Zowel de
bakstenen (22 x 11 x 5 cm) als de kasseien wijzen op hergebruik. De trap en het hok zijn vervolgens
volgestort. Het aardewerk uit deze contexten, respectievelijk II/A/5 en II/A/3, laat geen nauwkeurige
datering toe. De vloer van deze tweede kelderfase, context II/A/19 (Afb. 78), is aangelegd met bakstenen en enkele blokken natuursteen in een incorrect halfsteens verband. De bijhorende trap (II/A/12)
(Afb. 79) situeert zich in het noorden van het westelijk kelderdeel en bestaat uit bakstenen met een
vrij harde, gelig witte kalkmortel. Bovenaan de trap lijkt deze af te draaien in oostelijke richting. De
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Afbeelding 80: Zicht op muur II/A/15.

zijmuren van de trap zijn opgericht met bakstenen in een kops verband. De baksteenformaten van de
vloer en de keldertrap zijn quasi gelijkaardig, respectievelijk 18 x 8/9 x 4,5 cm en 19 x 8,5 x 5 cm, maar
bij de flankerende muurtjes is een formaat van 21 x 9 x 6 cm geregistreerd. In ieder geval gaat het hier
om duidelijk kleinere bakstenen, die wel een ruimere tijdspanne suggereren tussen beide kelderfases.
In een latere fase is ook deze trap dichtgemetseld en opgevuld (Afb. 80). Dit muurtje, II/A/15, met een
baksteenformaat van ? x 9 x 5,5 vertoont een onregelmatig verband. De pleister op dit muurtje is een
bewijs dat de kelder na deze ingreep nog steeds in gebruik was. Een nieuwe trap bevindt zich meer naar
het westen, binnen het opgravingsareaal van de vorige campagne.72

Afbeelding 81: Zicht op de kelder tussen muren II/A/18 en II/A/31.

Ten zuiden hiervan, op perceel 989, is een
tweede kelder opgegraven. De kelder is in het
noorden begrensd door II/A/18 (zie supra) en
in het zuiden door muur II/A/31 (Afb. 81). Net
zoals de oudste muren van de noordelijke kelder bestaat ook deze uit bakstenen met een
formaat van 21/22 x 11,5/12 x 5,5/6 cm in een
onregelmatig metselverband en bepleistering.
Beide kelders (de oudste fase in het geval van
de noordelijke) lijken op basis van deze overeenkomsten gelijktijdig te zijn. Voor de vloer
is gebruik gemaakt van tegels (14 x 14 x 2,5
cm) in een halfsteens verband. Op het zuidelijk
deel van deze vloer is een bakje gemetseld met
bakstenen (21/22 x 10,5 x 6/7 cm) en harde
cement. Mogelijk gaat het hier om een latere
toevoeging, hoewel het even goed kort na de
bouw van de vloer kan opgericht zijn. De toegang tot de kelder bevindt zich verder naar het

72 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 121.
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Afbeelding 82: Zicht op grondboog II/A/37 en haard II/A/38.

westen, buiten het onderzoeksgebied van
deze campagne.73
Op ditzelfde perceel is tussen de pandgangmuren een bakstenen grondboog aangetroffen. De bakstenen zijn ? x 11,5 x 5,5 cm
groot. Op basis van de stratigrafische relatie
met de kerkhofgrond is vastgesteld dat deze
muur behoort tot de postkloosterfase, maar
meer informatie ontbreekt.
7.5.3. Perceel 990
Op perceel 990 zijn verschillende structuren
te herkennen die toe te wijzen zijn aan de
postkloosterfase. Het gaat hierbij enkel om
structuren in de voormalige pandhof van het
klooster. In de zone van de pandgang zijn op
dit perceel geen wijzigingen aangebracht.
Ook op dit perceel zijn twee grondbogen
aangetroffen: II/A/37 en II/A/46 (Fig. 72). Van
de boog zijn telkens de aanzetten bewaard.
Het hoogste punt is verdwenen. In het geval
van II/A/37 steunt de boog aan de ene zijde
op de muur van de pandgang. Aan de andere
kant valt de steun buiten de begrenzing van
de huidige opgraving. De boog is gemetseld
met afwisselend op de kant geplaatste kopse

Afbeelding 83: Zicht op kelder II/A/40.

73 De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 121.
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Afbeelding 84: Zicht op keldergat in kelder II/A/40.

en strekse bakstenen (22/23,5 x 11 x 5,5 cm). Tegen deze boog bevindt zich een haard (II/A/38) (Afb.
82) bestaande uit baksteen (22 x 10,5 x 5 cm) in een onregelmatig verband. Gelijkaardige haarden
komen ook terug op de andere percelen (cfr. supra). Bij II/A/46 steunt de boog aan de ene zijde eveneens op de pandgangmuur en is deze gemetseld met bakstenen (21 x 11 x 5,5 cm) in een onregelmatig
verband. Aan de andere zijde steunt deze boog op een muurfragment met recuperatiebaksteen (? x 12
x 5 cm) in een onregelmatig verband.
Ter hoogte van de zuidzijde van dit perceel bevindt zich een kelder (II/A/40) (Afb. 83) waarvan de muren gemetst zijn met bakstenen (21/22 x 10 x 6 cm) in een kruisverband. Deze muren zijn bepleisterd.
Aan de westzijde is de bovenzijde
van de muur deels onderbroken
voor een in grondplan trapeziumvormig keldergat (Afb. 84). Het
tongewelf in baksteen (21/22 x 10
x 6 cm) in een kops verband steunt
op de westelijke muur en op de
pandgangmuur. De kelder is uitgegraven naast een reeds bestaande
kelder in de pandgang. Hiervoor
is de toegangstrap van deze kelder afgebroken en toegemetseld.
Deze muur (II/A/53) bestaat uit
baksteen (21 x 9 x 5,5 cm). Het
verband was niet zichtbaar. Bij de
nieuwe kelder hoort een nieuwe
trap (II/A/50). De fundering van
deze trap bestaat voor een deel
uit een klein tongewelfje (Afb. 85)
van op de kant geplaatste bakstenen in een onregelmatig verband.
De muurtjes waarop dit tongewelf
Afbeelding 85: Zicht op tongewelf van trap II/A/50.
steunt en de fundering van de onderste treden bestaan eveneens
uit baksteen (21 x 10,5 x 5,5 cm) in een incorrect kruisverband. De vloer van de trap is gelegd met op
de kant geplaatste bakstenen (21 x 9,5 x 4,5 cm). De vloer van de kelder (II/A/56) zelf bestaat uit halfsteens geplaatste bakstenen (20/21 x 9,5/10 x 4,5 cm). Tegelijk met de aanleg van deze kelder wordt
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Afbeelding 86: Zicht op haard II/A/48.

de muur van de pandgang doorbroken om verbinding te maken met de reeds bestaande kelder uit
de kloosterfase in de pandgang. De vloer die op
deze plaats is aangelegd, bestaat uit bakstenen
(16,5 x 8,5 x ? cm en 19 x 8 x ? cm) in een incorrect
halfsteens verband. Het feit dat de vloer anders is
dan de vloer in de nieuw aangelegde kelder kan
er ook op wijzen dat de verbinding tussen beide
kelders op een later tijdstip gebeurde.
7.5.4. Perceel 991
Op dit perceel zijn de postmiddeleeuwse structuren eerder beperkt. Ook hier is opnieuw een
haard (II/A/48) (Fig. 72 & Afb. 86) in recuperatiebaksteen (24,5 x 12 x 5 cm) in een onregelmatig
verband aangetroffen. Het zuidelijk deel van het
perceel is net als aan de noordzijde begrensd
door een grondboog (II/A/73). Aan beide zijden
rust deze boog in op de kant geplaatste bakstenen (23 x 11 x 5,5 cm) op een pijler, eveneens
in baksteen (23 x 11 x 5,5 cm). Alle twee zijn ze
gemetst in een onregelmatig verband. Tot slot is
op dit perceel de pandgangmuur doorbroken om
een toegang te maken tot de kelder in de pandgang. Deze keldertrap, II/A/63, (Afb. 87) met muren in baksteen (23/23,5 x 10,5/11 x 5/6) in een
onregelmatig verband heeft treden die bestaan
uit een fundering in baksteen (18 x 9 x 5 cm) en
een vloer in hoofdzakelijk steens gelegde tegels
(20 x 20 x 3,2 cm). De bovenste bewaarde trede
bestaat deels uit deze tegels en deels uit bakstenen (18 x 8,5 x 4,5/5 cm).

Figuur 72:Detail van percelen 990 & 991 uit het syntheseplan van
postkloosterfase 4b.

Afbeelding 87: Zicht op trap II/A/63.
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Afbeelding 88: Zicht op grondboog II/A/81 en haarden II/A/79 en II/A/83.

7.5.5. Percelen 992 & 993
Het westen van perceel 992 is opnieuw begrensd door een grondboog (II/A/81) (Fig. 73). Deze boog uit
baksteen (22/23 x 10,5 x 5,5 cm) is gemetst met op de kant geplaatste bakstenen die een afwisselend
kop/strek-strek/kop patroon vertonen. Ook in dit geval bestaan de pijlers van de grondboog uit bakstenen (? x 10,5 x 5,5 cm) in een onregelmatig verband. Aan weerszijden van deze boog bevindt zich
een haard (Afb. 88). II/A/79 is opgebouwd uit bakstenen (21/22 x 10/10,5 x 6 cm) in een onregelmatig
verband. Dit laatste geldt ook voor de fundering in baksteen (22 x 10 x 6 cm) van haard II/A/83. Aansluitend op de grondboog naast haard II/A/79 bevindt zich nog een grondboog die de vorige verbindt met
de voormalige muur van de oostelijke pandgang. Deze boog in baksteen (? x 11 x 6 cm) in onregelmatig
verband is onderdeel van de achtergevel van huis 992 aangrenzend aan een kleine binnenkoer. Tot slot
zijn er nog twee muurfragmenten (II/A/90 en II/A/84) waarvan slechts een klein deel is blootgelegd en
die niet verder te interpreteren zijn.

Figuur 73: Detail van percelen 992, 993 & 994 bis uit het syntheseplan van postkloosterfase 4b.
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Afbeelding 89: Zicht op de kelder tussen muren III/A/29 en III/A/22.

7.5.6. Perceel 994 bis
Voor de inplanting van een kelder op dit perceel zijn
de muren van de pandgang hergebruikt. Twee nieuwe muren bakenen de west- en oostzijde af, respectievelijk III/A/29 en III/A/22 (Fig. 73 & Afb. 89). Het
metselwerk bestaat uit bakstenen (22/22,5/23 x
11/11,5 x 5/5,5/6 cm) in een incorrect kruisverband.
De hele binnenzijde van de kelder is bepleisterd. De
vloer (III/A/43) is grotendeels opgebouwd uit bakstenen (18 x 8 x 4 cm) in een halfsteens verband. In de
noordwestelijke hoek bevindt zich de aanzet van een
strook waar tegels (13 x 13 x 3 cm) zijn gebruikt. Het
zuidoostelijk deel van de vloer was reeds uitgebroken,
maar zal vermoedelijk ook uit tegels hebben bestaan.
Aan de oostzijde, vlak naast de trap, is een veegputje
geregistreerd. De trap (III/A/26) heeft een bakstenen
fundering en de treden zijn afgewerkt met steens geplaatste stenen. Het formaat is 23/23,5 x 10,5 x 5 cm.
7.5.7. Perceel 982 bis
De enige postmiddeleeuwse structuur op dit perceel is een kelder (Afb. 90). De muren van deze kelder (III/A/30 en III/A/33) zijn tussen de muren van de
pandgang gebouwd (Fig. 74). De oostelijke keldermuur is gebouwd in baksteen (22 x 10,5/11 x 6 cm).
Het verband was niet zichtbaar. De westelijke muur
is gemetst met bakstenen (23/24 x 10/10,5 x 5,5 cm)
in een kruisverband. Het zuidelijk deel van deze muur

Afbeelding 90: Zicht op de kelder tussen muren III/A/30 en III/A/33.
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Afbeelding 91: Zicht op de muurresten van perceel 982.

maakt een knik en is te interpreteren als keldergat. Dit keldergat is op een later tijdstip toegemetst
(III/A/34) met bakstenen (22 x 10,5 x ? cm). De muren van de kelder zijn bekleed met tegels (14 x 14 x
2,5 cm) in een halfsteens verband en cement (III/A/31). De vloer (III/A/48) is op dezelfde manier als de
muurbekleding opgebouwd. In de noordwesthoek tenslotte bevond zich de toegang tot de kelder. Deze
bestond uit een houten trap waar niets van bewaard is gebleven. Aansluitend op deze trap, net buiten
de kelder, bevindt zich de fundering van een trap en één trede (III/A/32). De fundering bestaat uit baksteen (26 x 12 x 5,5 cm en 22,5 x 10 x 6 cm) in een onregelmatig verband. De vloer van de traptrede zelf
is gemetst met bakstenen (16 x 8 x4 cm) in een steens verband.
7.5.8. Perceel 982
Dit perceel is te situeren in het voormalige woongedeelte van het klooster (Afb.
91). De pleister aan de binnenzijde van
kloostermuur III/A/19b (zie supra) en
muur III/A/37 wijzen op een inrichting als
kelder (Fig. 74). De bakstenen van laatst
genoemde hebben een formaat van 22
x 11 x 6 cm en zijn gemetseld in een onregelmatig verband. Muur III/A/36 (? x
11 x 5 cm en een gele kalkmortel) is de
aanzet van een kruisribgewelf, maar is
pas later aangebracht op III/A/37. Mogelijk behoort ook III/A/40 tot deze kelder.
Figuur 74: Detail van percelen 982 en 982bis uit het syntheseplan van postkloosterfase 4b.
Het baksteenformaat (22 x 10,5 x 6 cm)
sluit hier in ieder geval bij aan. Mogelijk betreft het de fundering van een trap, waarvan de aanzet in
2004/2005 is aangetroffen. Deze structuren zijn mogelijk ook tot de kloosterfase te rekenen.
In een latere fase is bijna heel de ruimte ingepalmd door een nieuwe trap (III/A/38). De muren zijn
opgericht met bakstenen van 22,5/23 x 11 x 5 cm en zijn aan de binnenzijde bepleisterd. De treden
hebben een bakstenen fundering en zijn afgewerkt met natuursteen.
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7.5.9. Interpretatie en discussie
Uit de bespreking van de postkloosterfase is af te leiden dat een groot deel van de aanpassingen die
aan het klooster zijn gedaan, om er woningen van te maken, vermoedelijk in dezelfde periode hebben plaatsgevonden. Verschillende aanwijzingen zijn hiervoor aanwezig. In de eerste plaats is er het
gebruikte baksteenformaat dat bij een groot deel van de contexten hetzelfde is. Een andere aanwijzing
is te vinden in de manier van construeren van de grondbogen en het uitzicht van de haarden die op
verschillende percelen gelijkaardig is. Alleen op de percelen 988-989 is er een relatieve chronologie
opgetekend.
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8. Assessment en basisanalyse van de vondsten en stalen
De basisanalyse van alle vondsten en stalen is te vinden in de vondstenlijst. Een assessment van de
vondsten en stalen is eveneens te vinden in bijlage in een lijst met potentieel en uitgevoerd onderzoek.
Deze lijsten zijn geordend op het inventarisnummer van de respectievelijke vondsten en stalen.
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Afbeelding 92: Zicht op de staalname uit de poel.
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9. Synthese
9.1. Synthese
Van april tot juni 2011 voerde de archeologische dienst van SOLVA een archeologisch onderzoek uit in
opdracht van Stad Aalst op de Hopmarkt te Aalst. Dit onderzoek ging vooraf aan de geplande bouw van
de ondergrondse parkeergarage en de omgevingswerken en sluit aan bij de opgravingen die in 2004
en 2005 door het toenmalige Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en Stad Aalst zijn uitgevoerd.
De Hopmarkt bevindt zich sinds het begin van de dertiende eeuw binnen de stadsmuren, was oorspronkelijk heel wat kleiner en heette de Veemarkt. In de middeleeuwen was het zuidelijke deel bewoond. Hieraan komt vanaf 1497 een einde met de stichting van een karmelietenklooster. Na de Franse
Revolutie wordt het klooster in 1797 opgeheven en worden de gebouwen verkocht. De kerk krijgt uiteindelijk een nieuwe bestemming als schouwburg tot aan de afbraak in 1937. Het kloosterpand wordt
opgedeeld in een tiental woonhuizen, die pas na de Tweede Wereldoorlog zullen verdwijnen. Op de
Veemarkt is in de late middeleeuwen bovendien een drenkpoel aanwezig.
Drie zones, onder de rijweg gelegen, zijn onderzocht. Eén ter hoogte van de middeleeuwse drenkpoel,
één ter hoogte van de oostelijke pandgang en één ter hoogte van de zuidelijke pandgang.
Tot het eerste kwart van de 13de eeuw lagen de terreinen ter hoogte van de Hopmarkt buiten de muren van de stad. Deze gronden waren tot op dat moment in gebruik voor landbouw. Met de oprichting
van de laatmiddeleeuwse omwalling kwam het gebied binnen de stad te liggen, waarna er de eerste
sporen van bewoning verschenen. Ten westen van het huidige plein bevond zich een stuk grond dat ten
laatste in de 14de eeuw is omgracht. In de 17de eeuw is de gracht door de kloosterlingen gedicht met
het oog op een uitbreiding van hun kloosterdomein.
Op de Veemarkt zelf bevond zich vanaf de 14de eeuw een drenkpoel, de zogenaamde ‘Veemarktplasch’
(1471). Oorspronkelijk wat onregelmatig van vorm, kreeg de poel in de loop van de 14de eeuw een
meer ovale omtrek met verstevigde oevers. Deze verstevigingen bestonden uit in de grond geslagen
paaltjes met daartussen gevlochten takken. De poel is in totaal minstens acht keer opnieuw uitgegraven en aangelegd. Bij één van deze heruitgravingen is aan de zuidzijde van de poel ook een constructie
in baksteen en kalkzandsteen opgericht die dienst deed als trap. De reden voor de herhaaldelijke uitgravingen is te vinden in de geleidelijke dichtslibbing en het constant dumpen van afval in de poel door
de omwonenden en op het einde wellicht zelfs door de kloosterlingen. Dit betekent dat de poel, die in
gebruik bleef tot in de eerste helft van de 16de eeuw, vermoedelijk niet altijd drinkbaar water bevatte.
Maar net daardoor is de poel voor archeologen een ware schatkamer met vondsten die het dagelijkse
leven tussen de 14de en het begin van de 16de eeuw weerspiegelen.
De beperkte omvang van het oorspronkelijke kloostereigendom heeft ten dele het uitzicht van het
klooster bepaald, dat bestond uit een kerk en een klein woongebouw. De kerk had een drieledig rechthoekig grondplan, samengesteld uit een koor, een doksaal en een preekruimte. Haaks op de kerk stond
nog een woonvleugel die minstens één bovenverdieping had. Een kerk met een dergelijk drieledig
grondplan komt in Vlaanderen nauwelijks voor. Vergelijkbare voorbeelden zijn wel gekend in GrootBrittannië en Ierland.
De godsdiensttroebelen tussen 1566 en 1582 brachten grote schade toe aan de kloostergebouwen. De
kerk was zo ernstig toegetakeld dat de kloosterlingen ze volledig moesten heropbouwen. De voltooiing
van de nieuwe kerk zou reeds voltrokken zijn in 1591. Tegelijk met de herstelling breidden de kloosterlingen hun woonvleugel aanzienlijk uit. Aansluitend richtten ze ook een brouwerij op.
Een zware brand in 1605, die de pas herstelde kerk volledig in de as legde, vormde het startpunt voor
een groot aantal veranderingen. Tussen 1608 en 1628 richtten de kloosterlingen een volledig nieuwe
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Afbeelding 93: Zicht op het aardewerk uit de poel tijdens de verwerking.

kerk in gotische stijl op. In de loop van de 17de eeuw verrees een pandgang rond de binnentuin van
het klooster. Deze werd opgericht in verschillende fases. In het midden van de 17de eeuw was de binnentuin uiteindelijk volledig omsloten. De zuidelijke vleugel werd pas na 1649 vervolledigd met een
ziekenzaal. De demping van de gracht aan de westzijde van de Hopmarkt in de tweede helft van de
17de eeuw ging gepaard met een verplaatsing van de rooilijn aan de Veemarkt en met de constructie
van een nieuwe afsluitingsmuur rond het klooster.
Bij de afschaffing van het klooster in 1797 verdwenen de gebouwen niet onmiddellijk. Het westelijke
deel moest als eerste plaats ruimen voor de creatie van de Botermarkt. In 1873 verrees hier een drieschepige hal in staal en glas op een bakstenen fundering. De oostelijke en de zuidelijke pandgang en
het woongebouw werden omgebouwd tot woningen, terwijl de kerk uiteindelijk als schouwburg een
nieuwe bestemming kreeg. In 1936 volgde de afbraak van deze schouwburg en in 1941 kwam er een
bunker van de passieve luchtbescherming op deze plaats. De resterende gebouwen van het klooster
verdwenen kort na de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens het onderzoek op de Hopmarkt zijn in totaal maar liefst 398 menselijke skeletten opgegraven.
In vergelijking met de gegevens gekend uit historische bronnen blijkt dit echter maar een klein aantal
te zijn. Tussen 1726 en 1790 vonden in het klooster immers gemiddeld 88 begravingen per jaar plaats,
en dit zowel in de kerk, de pandgangen en de binnentuin, als op de begraafplaats. Deze laatste is
niet opgegraven en ligt binnen het omgrachte terrein ten westen van de huidige Hopmarkt. Ongeveer
twee derde van de opgegraven personen lag met het hoofd in het westen, een ligging die verbonden
is met het christelijke geloof. Op deze manier kunnen de doden namelijk Christus aanschouwen bij
zijn verschijnen in het oosten op de dag van het laatste oordeel. Ook de positie van de armen heeft
vaak een betekenis. Zo wijst de ligging van de handen op het bekken op een houding van nederigheid
en kuisheid, terwijl een begraving in bidhouding eerder aangeeft dat we te maken hebben met een
geestelijke. Opvallend is dat meer dan de helft van de skeletten in de binnentuin toe te wijzen zijn aan
kinderen. Het feit dat het klooster Onze-Lieve-Vrouw als patroonheilige had, kan hiervoor een reden
zijn, maar evengoed is het mogelijk dat kinderen hier gratis ter aarde zijn besteld.
9.2. Antwoord op de vooropgestelde onderzoeksvragen
- het aanvullen van de profielen en het verfijnen van de chronologie (adhv stratigrafie en materiaal
recuperatie) van de drenkpoel: Het lengteprofiel van de poel geeft inzicht in de verschillende gebruiksfasen van de poel van de 14de eeuw tot de eerste helft van de 16de eeuw.
- het aanvullen in grondplan van eventueel aanwezige beschoeiingen binnen de drenkpoel: In totaal
zijn in grondplan vier beschoeiingen waarvan het hout bewaard was en drie waarvan het hout niet
bewaard was, geregistreerd.
- het aanvullen van de grondplannen van de resten van het klooster en eventuele oudere bebouwingsfasen: Bijna de volledige oostelijke en bijna de volledige zuidelijke pandgang vielen binnen het onderzoeksgebied en zijn stratigrafisch opgegraven. Verschillende fasen zijn geregistreerd.
- het opgraven van eventueel bewaarde skeletten in de pandgangen: In totaal zijn 160 skeletten opgegraven in de pandgangen en de pandhof.
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10. Aanbevelingen en geplande vervolgonderzoeken
Wat betreft het opgegraven deel van de middeleeuwse drenkpoel lijkt het aangewezen om zowel een
palynologische als macrobotanische waardering van de respectievelijke stalen te laten uitvoeren. Bij
een gunstige analyse kan een doorgedreven analyse een interessante inkijk bieden in zowel de landschappelijke omgevingsfactoren als de aanwezigheid van organische resten in de vullingen van deze
context.
De skeletten uit zowel de pandgangen als de pandhof zullen in de loop van 2014 aan een fysisch antropologisch onderzoek worden onderworpen in het kader van een doctoraatsonderzoek door Jessica
Palmer (Universiteit Leiden). Zij zal hierin bijgestaan worden door Kim Quintelier (OE), die reeds de
skeletten van de vorige campagne heeft geanalyseerd.
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Afbeelding 94: Zicht op de staalname voor pollen uit de poel.
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12. Bijlagen
12.1. Handleiding bij het raadplegen van de bijlagen
De bijlagen bij het rapport zijn ingedeeld in een algemene gegevensfiche over het project inclusief trefwoorden, een lijst met overzichtsfoto’s, een structuurlijst, een contextlijst, een sporenlijst, een vondstenlijst en een fotolijst op spoorniveau. Tevens wordt een overzicht geboden van uitgevoerd postexcavation onderzoek en mogelijkheden voor verder onderzoek. Daarnaast zijn ook de dagrapporten
van het veldwerk en een tekeninglijst beschikbaar.
Deze lijsten worden aangevuld met de afgeleverde vergunningen voor metaaldetectie en een archeologische opgraving enerzijds, en de bijzondere voorwaarden waaraan het onderzoek dient te beantwoorden, opgesteld door de bevoegde overheid - het Agentschap Onroerend Erfgoed - anderzijds. Tot slot
zijn ook alle rapporten van uitgevoerde onderzoeken en conservaties terug te vinden onder de bijlagen.
We geven hierbij enige duiding met betrekking tot de diverse lijsten in deze bijlage.
De lijsten worden automatisch gegenereerd uit de SOLVA-databank74. In deze databank worden tijdens
de opgraving en de rapportage alle data die tijdens een archeologisch project worden gegenereerd,
samengebracht. Het gaat hierbij dus zowel om velddata (foto’s, plannen, beschrijvingen, relaties tussen
sporen, vondsten, …) als documenten die tijdens de rapportage worden gegenereerd (aardewerktekeningen, informatie over behandeling van materiaal, het archeologisch rapport, diverse laboanalyses,
administratief archief zoals vergunningen, bijzondere voorwaarden, …). In het kader van de rapportage
genereert de databank een reeks lijsten zoals gevraagd in de “Minimumnormen voor archeologische
registratie en rapportage” en de “bijzondere voorwaarden” bij het concrete project.
Conform de structuur van de databank (zie hoofdstuk methodologie, verwerking) worden de bijlagen
hiërarchisch opgebouwd. Alle velddata worden in de databankstructuur op drie niveaus ingedeeld:
spoorniveau, contextniveau en structuurniveau. We verduidelijken met een voorbeeld.
Onder de noemer ‘sporen’ verstaan we het kleinste niveau van notulering, de kleinste eenheid als het
ware: bijvoorbeeld een aflijning in een grondplan of een laag in een kuil bij een coupetekening. Dit is
het niveau waarop vondsten afzonderlijk worden ingezameld.
Verschillende sporen kunnen toebehoren aan een ‘context’: zo vormen verschillende lagen in een kuil
samen de context ‘kuil’.
Op gelijkaardige wijze kunnen verschillende contexten gegroepeerd worden tot een overkoepelende
‘structuur’: diverse paalkuilen behoren bijvoorbeeld toe aan de structuur ‘gebouw’.
In de databank, en dus ook in deze bijlagen, worden de velddata volgens vastgestelde thesauruslijsten
toegewezen aan de noemers ‘sporen’, ‘contexten’ en ‘structuren’. Door archeologische begrippen (gebouw, crematiegraf, grafkuil, laag, …) via een vastgestelde thesauruslijst aan een specifiek niveau toe
te wijzen (spoor, context, structuur), bestaat de garantie dat bij bevraging van de databank naar een
bepaald archeologisch begrip, effectief ook alle ingevoerde data in de resultatenlijst voorkomt (anders
gezegd, we vermijden daardoor dat ‘grafkuil’ de ene maal bij ‘context’, en de andere maal bij ‘structuur’
wordt ondergebracht).
De lijsten in deze bijlage zijn volgens dezelfde hiërarchie opgebouwd. In de bijlage wordt achtereenvolgens een overzicht gebracht van structuren, contexten en sporen. Op deze wijze kan van ‘groot’
naar ‘klein’ afgedaald worden in de informatie. Er wordt bovendien met kruisverwijzingen gewerkt: bij
structuren staat vermeld uit welke contexten ze zijn opgebouwd, bij contexten staat vermeld uit welke
sporen ze zijn opgebouwd. In omgekeerde richting staat bij de sporenlijsten vermeld tot welke context

74 Zie ook hoofdstuk « Methodologie, Verwerking » aangaande informatie over de SOLVA-databank archeologie.
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Afbeelding 96: Aan het werk in de oostelijke pandgang.

en structuur een spoor behoort, en bij de contextlijst staat vermeld tot welke structuur een context
behoort. De structuurlijst bevat dus een overzicht van gerelateerde contexten. De contextlijst bevat
een overzicht van gerelateerde structuren (hoger niveau) en sporen (lager niveau), alsook een overzicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De sporenlijst bevat een overzicht van gerelateerde
contexten en structuren, alsook een overzicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De gedetailleerde spoorbeschrijvingen zijn uitsluitend in de sporenlijsten zelf terug te vinden. Op elk niveau tot
slot staat een interpretatie en zo mogelijk ook een datering vermeld.
Voor de duidelijkheid geven we mee dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context (en
dus structuur), evenmin als elke context aan een structuur kan toegewezen worden.
Wat de wijze van nummering betreft, geldt als algemene regel dat contexten en structuren de naam
dragen van het spoornummer dat als eerste aan die ‘context’ (en eventueel bij uitbreiding ‘structuur’)
wordt toegewezen. In een rapport zijn het doorgaans de contextnummers en, indien gegroepeerd onder een structuur, de structuurnummers die in de tekst de leidraad vormen.
Tot slot enkele bijzonderheden:
Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn,
worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau.
In het geval dat het een rapportage van een vooronderzoek betreft, worden sporen in principe niet aan
een context (en bij uitbreiding een structuur) toegewezen. Contexten en structuren worden pas aangemaakt op het moment van een archeologische opgraving, aangezien op dat ogenblik alle beschikbare
informatie aanwezig is, en dit dus dan wel een zinvolle oefening is. Tijdens een vooronderzoek zijn heel
wat relaties bijvoorbeeld nog niet duidelijk.
De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer bij de verwerking van een vooronderzoek
reeds duidelijk is dat de sporen gelegen zijn in een zone die niet voor verder onderzoek in aanmerking
komt. Dan worden sporen waar mogelijk wel tot contexten gegroepeerd (en worden dus in de databank contexten (en eventueel structuren) aangemaakt). Op deze wijze wordt gegarandeerd dat informatie rond potentiële contexten of structuren niet verloren gaat bij een bevraging van de databank.
Een voorbeeld verduidelijkt dit: een geïsoleerde grafkuil, die geen aanleiding geeft tot verder onderzoek, wordt wel als context gedefinieerd in de databank, omdat deze zo ook in de resultatenlijst van
een bevraging zal voorkomen. Zoniet zou deze grafkuil voor de databank ‘onzichtbaar’ worden.
12.2. Lijsten
- Gegevensfiche project
- Keywords
- Overzichtsfoto’s
- Structuurlijst, met vermelding van de gerelateerde contexten
- Contextlijst, met vermelding van de gerelateerde structuren en sporen, foto’s, plannen, vondsten en
stalen
- Spoorlijst, met vermelding van de gerelateerde contexten, structuren, foto’s, plannen, vondsten en
stalen
- Vondstenlijst
- Potentieel en uitgevoerd onderzoek
- Fotolijst
- Tekeninglijst
- Dagboek
- Vergunning metaaldetectie en opgraving
- Bijzonder voorwaarden
- Van Daalen, S., 2012, Lede, Aalst, Erembodegem. Dendrochronologisch en houtsoortenonderzoek.
ADC ArcheoProjecten. BAAC-project D-12.0300.
118

- Rapport archeozoölogisch onderzoek - C. Boffin (2013) Archeozoölogisch onderzoek Aalst Hopmarkt
(Oost-Vlaanderen), basisrapport.
- Conservatierapport metaal ADW
- Conservatierapport Restaura
- Röntgenfoto’s metaal
- Conservatierapport leder Archeoplan
- Identificatie munten Luk Beeckmans
12.3. Grondplannen
Grondplan A
Grondplan A1
Grondplan B
Grondplan C
Grondplan D
Grondplan S1
Grondplan S2
Grondplan S3
Grondplan S4
Grondplan S5
Grondplan S6
Prekloosterfase
Kloosterfase 3A
Kloosterfase 3B
Kloosterfase 3C
Postklooster 4A
Postklooster 4B
Poel fase 1
Poel fase 2
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In 2011 voerde de archeologische dienst van SOLVA een archeologisch
onderzoek uit in opdracht van Stad Aalst op de Hopmarkt. Dit onderzoek
sluit aan bij de opgravingen die in 2004 en 2005 door het toenmalige
Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en Stad Aalst zijn uitgevoerd.
Zowel het karmelietenklooster als de drenkpoel voor vee, werden reeds
uitvoerig onderzocht in de voorgaande campagne. Het huidige onderzoek liet echter toe om de bestaande gegevens aan te vullen en verder
te verfijnen.
Onderzoek van een deel van de pandhof en van zowel de oostelijke als
zuidelijke pandgangen van het klooster leverden in de eerste plaats informatie op over de bouwkundige geschiedenis van het complex. Daarenboven zijn er ongeveer 160 skeletten opgegraven, waaronder zich opvallend veel jonge kinderen en baby’s bevinden.
De drenkpoel blijkt doorheen de jaren heel wat aanpassingen te hebben
ondergaan en leverde een bijzondere hoeveelheid vondsten op, die het
dagelijkse leven tussen de 14de en het begin van de 16de eeuw weerspiegelen.

