
RESULTATEN
ARCHEOLOGISCHE 
VERKENNING
ST.-TRUDO
Op zaterdag 21 oktober zijn we met enkele 
nieuwsgierige bewoners van St.-Trudo, kinderen, 
kleinkinderen en zelfs buren op archeologische 
verkenning gegaan.
Met de professionele ondersteuning van Dieter, 
Jari (archeologen van Raakvlak) en Joeri (Triënnale 
Brugge) hebben we een hele dag gegraven in het 
verleden van St.-Trudo en met succes! De vele en 
soms bijzondere vondsten die tevoorschijn kwa-
men tijdens het zeven, hebben we met Raakvlak 
gereinigd en onderzocht. De resultaten ontdekt u 
op de volgende pagina’s.
De archeologische verkenning maakt deel uit van 
een project dat Ruimteveldwerk met de bewoners 
van St.-Trudo wil realiseren voor de tweede editie 
van Triënnale Brugge. 
Van 5 mei tot 16 september 2018 zal St.-Trudo één 
van de bijzondere locaties worden van het gratis 
kunsten- en architectuurparcours in de historische 
binnenstad. Met de put gaan we de komende maan-
den verder aan de slag. We houden u op de hoogte!

Wij wensen u alvast prettige feestdagen, 
Tot binnenkort,
Brecht, Pieter en Sander 
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1. 

BODEM-
ONDERZOEK
Voorafgaand aan de archeologische 
verkenning voerde Raakvlak proefbo-
ringen uit. Ook tijdens de archeologi-
sche verkenning werd de bodem onder-
zocht.
Uit de boringen bleek enerzijds dat de 
bodem vrij verstoord is door de aanwe-
zigheid van o.a. beerputten, rioleringen 
en waterputten. Anderzijds bleek dat de 
bodem gedurende een lange periode, 
waarschijnlijk eeuwen, in gebruik is ge-
weest voor tuinbouw. De bovenste lagen 
zijn heel vruchtbaar en bevatten een zeer 
hoog gehalte aan organisch materiaal. 
Laag 1 (de bovenste 20cm) bestaat uit 
aangevoerde grond voor de heraanleg 
van de tuin. Lagen 2 en 3 vormen de ori-
ginele tuinbodem en bevatten bouwafval 
(baksteen-, kalkmortelresten, leien). De 
4de laag is een puinlaag met uitsluitend 
bouwafval. De 5de laag is humusrijk en 
met water verzadigd, deze laag is bijvoor-
beeld een depressie, kleine vijver of een 
kanaal met praktisch geen stroming. Mo-
gelijks werd deze laag bedekt met puin-
laag 4 om de grond bouwrijp te maken. 
Laag 6 is de zandige kalkvrije moeder-
bodem.

▼ proefboringen door Raakvlak in juni

▲ De boring met de aangeduide bodemhorizonten 
toont 6 duidelijk zichtbare lagen (de boring begon op 
48cm diepte en ging tot 244cm onder het huidige 
maaiveld).

▲ Het meten van de pH-waarde om de 
zuurtegraad van de grond te bepalen. 
Onder de eerste 2Ocm grond meten we 
neutrale PH-waarden, wat wil zeggen dat 
hier verschillende kalkrijke lagen zitten. 
Door de neutrale pH en de aanwezigheid 
van veel voedsel is dit de ideale bodem 
voor tuinbouw. 
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2. 

BIJZONDERE 
VONDSTEN
Voor de bijzondere vondsten hebben de 
archeologen van Raakvlak een basisde-
terminatie uitgevoerd.

Alle vondsten zijn gereinigd en worden 
samen met het aardewerk bewaard in de 
Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen. 
De collectie in het depot is heel uiteenlo-
pend en bevat archeologische vondsten 
van de prehistorie tot en met de Tweede 
Wereldoorlog.
Je kan het depot bezoeken na afspraak 
op weekdagen tijdens de kantooruren 
(van 8u30 tot 16u). Wie meer info wenst 
of een afspraak wil maken, kan mailen 
naar: depakhuizen@brugge.be 
of telefoneren naar 050/44.50.42

▲ Rekenpenning Koper
Diameter: 29 mm. Massa: 3,59 gr. Nu-
remberg Anoniem
Ca. 1500-1525.
(Ref: Mitchiner vol I p. 355-360.)

▲ Vingerhoed
Klein model.
Zwaar gehavend van brandsporen.
Gegoten koperlegering.
Nog net te zien dat het om een hand-
geput exemplaar gaat. Datering: 14de-
15de eeuw.

▲ Rekenpenning Koper.
Diameter: 22 mm. Massa: 1,64 gr. Nu-
remberg. Anoniem.
Ca. 1500-1550 (1585).
Rose/orb type (rijksappel/ kroon -lelie). 
(Ref.: Mitchiner Vol I p.377.)
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Pijpenketeltje (links)
Het pijpenketeltje draagt als hiel-
merk gekroonde gekruiste sleutels. 
Dit is het wapen van Leiden maar 
... het is toch een pijpje gemaakt in 
Gouda.
Hoe komt dat?
Er was in Gouda een pijpenmakerij 
genaamd “Wapen van Leiden” (twee 
gekruiste sleutels) .
De firma gebruikte de twee gekruiste 
sleutels met een kroontje erboven.
Vermoedelijk is dit pijpenketeltje ge-
maakt in Gouda in de firma “Wapen 
van Leiden” door Jan Andriesz. Cra-
waat in de 1ste helft van de 18de 
eeuw.

Pijpensteeltjes (rechts)
De steel is het verlengstuk van het 
pijpenketeltje, welke altijd samen uit 
één geheel bestaan. De tige is hol en 
vervoert de rook naar het mondstuk.
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3. 

AARDEWERK 
VONDSTEN
Aardewerk is de meest voorkomende 
vorm van goed bewaarde materiële 
cultuur bij archeologisch onderzoek. 
Doordat aardewerk snel evolueerde 
doorheen de tijd is het een uitstekende 
dateringscriterium tijdens opgravingen. 
De grote variëteit in techniek, functie 
en herkomst van deze vondsten maakt 
het bovendien een complexe maar zeer 

waardevolle informatiebron voor de ana-
lyse van ons socio-economische verle-
den. 
Aan de hand van de kleisoort en de af-
werkingen met bijvoorbeeld glazuur lei-
den de archeologen van Raakvlak af dat 
verschillende scherven afkomstig zijn 
van aardewerk uit bijvoorbeeld Duits-
land, Nederland en Wallonië.

Het oudste aardewerk is grijs aarde-
werk uit de middeleeuwen ca. 1250-
1300 (zie foto links). Aan de hand van 
de krommingen herken je scherven af-
komstig van de hals, handvaten of bo-
dem van een pot, kan of kom. 
Rood aardewerk is afkomstig van de-
zelfde klei, maar kleurt rood door het 
bakken met zuurstof, is poreuzer en 

werd vaak behandeld met glazuur. Het 
eerste rood aardewerk is van eind 12e 
eeuw. Bijvoorbeeld resten van een steel-
pan, bakpan en ‘grapen’ (middeleeuwse 
kookpot op pootjes). De roetsporen wij-
zen op het gebruik in de keuken, zoals 
te zien op onderstaande foto (aarde-
werk van de  15e eeuw, de late middel-
eeuwen).

Met behulp van een gereconstrueer-
de kan uit het depot van Raakvlak 
kunnen we achterhalen van welk on-
derdeel de scherven afkomstig zijn.

▲ rood aardewerk (14e-15e eeuw)
◄ grijs aardewerk (13e-14e eeuw)
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In de loop van de 13e eeuw ontstaat 
steengoed (zie foto links). Door stoffen 
aan klei toe te voegen slaagt men erin 
om klei op hogere temperaturen te bak-
ken zonder dat het barst. Steengoed is 
harder, steviger en minder poreus. Op de 
foto ziet men steengoed van ca. 1450-
1600.
Op de foto rechtsboven herkent u de res-
ten van een post-middeleeuws vergiet 
uit de 16e eeuw. Rood aardewerk met 
slib (wit laagje onder de groene beschil-
dering) en bedekt met glazuur aan de 

zichtbare zijde.
Het aan een enkele zijde geglazuurde 
rood aardewerk wordt ook majolica ge-
noemd.
Het recentere faience aardewerk uit de 
18e eeuw wordt aan beide zijden gegla-
zuurd (zie foto rechts onderaan). Het 
aardewerk is van binnen bruin of beige. 
Na een eerste bakbeurt wordt het aarde-
werk overgoten met glazuur en opnieuw 
gebakken. Het tinglazuur wordt achteraf 
geschilderd.

▲ steengoed (vanaf 13e eeuw) ▲ faience (vanaf 18e eeuw)

▼ majolica (vanaf 16e eeuw)
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4. 

BEENDERRESTEN 
& SCHAALDIEREN
Natuurlijk botmateriaal is veelvuldig 
aanwezig in een archeologische context. 
Tijdens deze archeologische verkenning 
vonden we dan ook verschillende been-
derresten van vee en de schalen  van 
een oester (rechtsonder op onderstaan-
de foto), Hoogstwaarschijnlijk overblijf-
selen van voedsel.

5. 

METALEN
VONDSTEN
IJzer is het meest fragiele materiaal 
dat je in de bodem vindt en is dikwijls 
niet anders te herkennen dan als een 
verroeste klomp. Metalen corroderen 
namelijk in een vochtige omgeving. Het 
is een reactie waarbij het metaal tracht 
terug te keren naar zijn oorspronkelijke 
toestand: het metaalerts waaruit het ge-

wonnen werd.
Op onderstaande foto ziet u verschil-
lende gecorrodeerde nagels die in de 
bodem zaten, hoogstwaarschijnlijk deel 
van het bouwafval.


