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De archeologische opgraving ten oosten 
van het postkantoor aan de Hoofdstraat 
te Bovenkarspel heeft dit veranderd. Hier 
werden twee grote fraai gedecoreerde 
borden gevonden die aanvankelijk niet te 
plaatsen waren.2 Na een half jaar litera-
tuuronderzoek en navragen bij de colle-
ga’s in Noordwest Europa is de herkomst 
ervan gevonden: het vroegere Deense 
stadje Husum aan de Waddenzee. Het 
stadje vormde een centrale plaats voor de 
veehandel in Zuid-Jutland en Sleeswijk-
Holstein. Dit waren juist de markten 
waar West-Friese schippers in opdracht 
van de veehandelaren ossen (gecastreer-
de stieren) van 4-5 jaar oud ophaalden. 
Behalve ossen werd, zo blijkt na het 
onderzoek in Bovenkarspel, ook inciden-
teel sieraardewerk meegebracht.3

De opgraving naast het Postkantoor
In de winter van 2010 en het voorjaar van 
2012 groef intergemeentelijke organisa-
tie Archeologie West-Friesland een ter-
rein aan de noordzijde van de Hoofd-
straat in Bovenkarspel op. Voorafgaand 
aan de bouw van een cultureel centrum 
‘Het Postkantoor’ en een aantal woonhui-

Keramiek, koehandel en tonnenvlees 

De West-Friezen waren in de Gouden Eeuw (1575-1675) zeer ondernemend en kwamen zo tot grote wel-

stand. De bevolking legde zich onder meer toe op vrachtvaart, grondstoffenhandel, houthandel, land-

bouw en veeteelt. Mestvee werd in de 16e en 17e eeuw op grote schaal geïmporteerd vanuit Jutland 

(Denemarken) en vervolgens op de grazige West-Friese weides vetgemest. In tegenstelling tot veel his-

torische bronnen zijn er tot onlangs maar zelden materiële zaken in de bodem aangetroffen die op deze 

handelsbetrekkingen duiden. 

Een interpretatie van de vondst van zeldzaam Deens 
slibversierd aardewerk uit Husum (D.) in Bovenkarspel, 
1570-1590

zen, werd het eens dichtbewoonde gebied 
aan de oorspronkelijke doorgaande weg 
tussen Hoorn en Enkhuizen onderzocht 
(afb. 1). Deze doorgaande weg vormde het 
eindpunt van de middeleeuwse ontgin-
ningen in de voormalige wildernis van 
West-Friesland. Uit de periode 1175-1350 
werden percelen en delen van huizen 
teruggevonden. Resten uit de Late Mid-
deleeuwen, 1350-1500, waren ook hier 
schaars. Overblijfselen van gebouwen, 
erven en afvaldumps uit de Gouden 
Eeuw waren daarentegen veel ruimer 
vertegenwoordigd. Omdat het terrein na 
1850 regelmatig was verstoord door werk-
zaamheden, werd bij het archeologisch 
onderzoek pas onder de 1 m dikke toplaag 
het eerste vlak aangelegd. Bij het verdie-
pen naar het eerste vlak werd vanaf 90 
cm onder maaiveld een 30 cm diepe 
afvalkuil met een doorsnede van 80 cm 
herkend. Deze was gevuld met diverse 
keramiek en een oude zilveren munt 
afkomstig van het eiland Gotland. De op 
30 m ten noorden van de straat gelegen 
afvalkuil lag op het achtererf van een huis 
of vroege stolpboerderij aan de Hoofd-
straat. Hiervan werd een deel van de fun-
dering van de voor- en achtergevel terug-
gevonden (afb. 2).

De inhoud van de afvalkuil in 
Bovenkarspel
De dump van het afval bevatte minimaal 
28 objecten van gebruiksaardewerk. Vijf-
tien objecten bestaan uit typisch Neder-
lands roodbakkend aardewerk met helder 
loodglazuur als pispotten, koppen en gra-
pen. Drie objecten zijn van Nederlands 
witbakkend aardewerk in vergelijkbare 
vormtraditie. Drie borden van het reeds 
lang geleden geïdentificeerde Weser aar-
dewerk vormen samen met een fragment 
van een relatief vroeg Italiaans poly-
chroom tinglazuur bord uit Montelupo 
(1500-1550) de groep direct herkenbare 
importen. Het Weser aardewerk ont-
breekt in complexen van vóór 1570 maar 
komt daarna in grote hoeveelheden voor. 
Drie steengoed kannen, een grijsbakken-
de onversierde kan uit Raeren en twee 
helder witbakkende geglazuurde en ver-

sierde kannen uit Siegburg, zijn een 
bekende verschijning in West-Friesland. 
Eén van de appliques laat een rond 
medaillon met een buste zien en de let-
ters “..ALL...”. Deze kannen worden in de 
periode 1570-1590 gedateerd. De vondst 
van drie grote borden van roodbakkend 
aardewerk die qua vorm en decor afwij-
ken van de gebruikelijke Noord-Holland-
se, Nederrijnse en Goudse borden, zorg-
de voor een verrassing. 
Omdat veel voorkomende keramiekgroe-
pen als het zeer herkenbare korenblauwe 
Ligurische faience (Berretino) uit Italië, 
Werra aardewerk uit het Duitse Werrage-
bied en Enkhuizen en bijvoorbeeld ook 
Chinees porselein in de dump ontbreken, 
kan op basis van de aan- en afwezigheid 
van keramieksoorten de inhoud van de 
afvalkuil in de periode 1570-1590 worden 
gedateerd.

Roodbakkend en slibversierd
Met slib gedecoreerd roodbakkend aarde-
werk, North Holland Slipware, komt in de 
bodem van West-Friesland in grote hoe-
veelheden en zeer algemeen voor. Het is 
herkenbaar aan een baksteenrode scherf, 
de plompe uitvoering en een decoratie 
met aan de bovenzijde helder loodgla-
zuur met tinten groen en opliggende wit-
te slibdecors. Deze zijn als het ware met 
de slagroomspuit dik op het leerharde 
ongebakken bord aangebracht. Door de 
vele studies van dit materiaal, bestaan 
hierover weinig geheimen meer. 
In de laatste jaren zijn in West-Friesland 

Afb. 1 
De locatie van de opgraving in Bovenkarspel aangeven door de 
rode stip op de kaart van Johannes Dou (1651). Bron: Archeolo-
gie West-Friesland.

Afb. 2 
De opgraving aan 
de Streekweg in 
het voorjaar van 
2012. De baksteen 
vierkanten zijn de 
poeren van een 
grote 17e-eeuwse 
stolpboerderij. 
Bron: Archeologie 
West-Friesland.
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steeds meer systematische opgravingen 
verricht waarbij de aandacht kwam te 
liggen op minder bekend en afwijkend 
roodbakkend slibversierd materiaal. Dit 
leverde verrassende vondsten op uit bij-
voorbeeld Devonshire in Zuidoost Enge-
land, maar ook slibversierde borden van 
nog niet nader geïdentificeerde her-
komst. De toevloed aan slibgedecoreerd 
Nederrijns keramiek dateert pas vanaf 
het midden van de 17e eeuw en maakte 
een eind aan de lokale productie van 
slib aardewerk. Ook het materiaal uit  
Ochtrup, vlak over de grens bij Winters-
wijk, vond zijn weg naar West-Friesland, 
maar dit heeft afwijkende kenmerken 
zoals een scherpe standring, figuratieve 
decors en een vuurrode ongeglazuurde 
onderzijde.
Des te opmerkelijker was de vondst van 
drie borden in een enkele kuil in Boven-
karpsel. De vorm en decoratiewijze daar-
van waren nog niet eerder waargenomen 
in het gebied. Betekende dit een nieuw 
soort importmateriaal?

Drie borden met bloemen
Twee van de drie borden zijn nagenoeg 
compleet, roodbakkend met een oranje-
rode kleur en een fijn baksel zonder her-
kenbare zandmagering of ijzerpartikels. 
De fijne draairingen geven aan dat het 
aardewerk op de schijf is vervaardigd. Het 
eerste bord heeft een diameter van 42,6 
cm, is 10,5 cm hoog met een diameter van 
het standvlak van 15,8 cm. De rand is 
hamerkopvormig, het standvlak iets uit-
gekraagd (afb. 3a en 3b). Voorafgaand aan 
het bakken van de vorm zijn van onder 
naar boven aan de rand twee gaten gesto-
ken. Bij het decoreren is geen rekening 
gehouden met de locatie van de ophang-
gaten omdat het paneel asymmetrisch 
ten opzichte van de gaten zit. De onder-
kant van het bord is ongeglazuurd. Wel 
zijn hier spetters loodglazuur, enige wit-
te slib en leksporen van groen glazuur te 
zien. Tevens zijn de afdrukken van lang-
werpige ovensteunen aanwezig.
Indrukwekkend is de robuustheid en 
kracht van het met veel vaart aangebrach-
te bloemdecor op de vlag en spiegel van 
de borden. De zeer dunne sliblaag van de 
ringeloordecoratie wijkt duidelijk af van 
de ‘slagroomdikke’ ringeloor van het 
North Holland Slipware. De drie concen-
trische cirkels van witte slib op de rand, 
overgang vlag naar spiegel en de rand van 
de spiegel zijn aangebracht voordat het 
getekende ringeloor slibwerk werd opge-
zet. De eerste concentrische cirkel 
bevindt zich op rand van het bord en 
bestaat uit witte slib. Deze sliblaag is in 
twee parallelle horizontale banen van 3 
mm breed uitgekrast met daaroverheen 
een uitgekraste lijn van korte golven die 
deze voor ongeveer 10 cm overlapt. De 
tweede cirkel op de overgang van spiegel 
naar vlag is anders van techniek. Deze 
bestaat uit drie banen slib. De binnenste 
en buitenste lopen concentrisch. De mid-
delste lijkt uit een vlechtende golflijn te 
bestaan, waarvan de open plekken tus-
sen de vlechten soms weer zijn openge-
krabd. Daardoor ontstaan een soort pons-
gaten van 6-12 mm lang. De derde cirkel 
bestaat eveneens uit drie concentrische 
lijnen van witte slib op de overgang van 

spiegel naar de centrale spiegel. De mid-
delste lijn is de breedste en is uitgekrabd 
zodat een aaneensluiting van ponsgaten 
ontstond. 
De invulling op de vlag is aangebracht 
met een ringeloor. Gebruikte elementen 
zijn vier parallelle verticale lijnen die 
gesloten groene ruiten of ruiten in 
wafeldecor opdelen. Voorafgaand 
bestond geen systematisch plan want de 
decorateur kwam aan het eind niet uit. 
Hier werden twee wafelruiten met daar-
tussen drie lijnen geplaatst.4 Het decor 
houdt eveneens geen rekening met de 
hoofdvoorstelling in drie panelen. De 
hoofdvoorstelling bestaat uit drie grote 
bloemen met grote koppen en kelken 
voorzien van twee grote bladeren.5 Net 
zoals de dichte ruiten zijn de bloemen 
geheel of gedeeltelijk voorzien van lood-
glazuur met kopervijlsel. De bloemen 
hebben eerder verwantschap met de gro-
te chrysanten uit de Wanli traditie dan 
met de Hollandse tulpdecors. De drie 
bloemen worden door nogal scheve schei-
dingspanelen opgedeeld. Deze panelen 
bestaan uit twee lijsten van naar buiten 
gekeerde groene en gele zaagtanden, 
twee horizontale sliblijnen en een mean-
derlijn. In de spiegel is een vierbladige 
bloem met groene kelkbladen getekend, 
opgedeeld door ruitbloembladen.
Over de hele vorm is na het aanbrengen 
van de slib en de groene accenten een hel-
der loodglazuur gelijkmatig verdeeld. 
Wel is het groen deels opgelost in het 
loodglazuur, waardoor het voor het bak-
ken nog is gaan hangen en is uitgezakt 
over het bord. Door deze hangers is ook 
duidelijk dat de ophanggaten niet voor tij-
dens maar voor na het productieproces 
waren bedoeld.

Het tweede bord heeft een diameter van 
38,5 cm, een hoogte van 8 tot 9 cm en een 
standvlak van 14 cm. Het bord is daarom 
nogal scheef. Ook dit bord heeft ophang-
gaten. Afdrukken van oveninventaris en 
glazuurspetters zijn niet te zien op de 
achterzijde. Het decor is iets zorgvuldi-
ger opgezet dan bij het eerste bord en 
bevat vergelijkbare kenmerken. Ook dit 

bord heeft drie concentrische slibbanden 
op dezelfde plaatsen als het eerste bord. 
De buitenste concentrische band is op 
vergelijkbare wijze opgezet. De ander 
twee zijn met een kam concentrisch uit-
gekrabd zodat zes tot zeven parallelle 
groeven zijn ontstaan (afb. 4a en 4b).
Na het aanbrengen van de concentrische 
banden is de voorstelling getekend. Op 
de vlag zijn dit elf bladen die in lichtgroen 
en donkergroen over het midden zijn ver-
deeld en om en om zijn aangebracht, 
waardoor een afwisselend licht en don-
ker spel ontstaat. De donkergroene delen 
bestaan uit rode slib dat op dezelfde 
manier als het witte slib is aangebracht, 
waardoor het effect van het koperglazuur 
wordt geaccentueerd. Tussen de bladeren 
zijn, zoals bij de druif de ranken en wijn-
stokken aangebracht, wat een speels 
effect geeft. Dit is mogelijk een verwij-
zing naar Jezus die uitlegt aan de men-
sen dat God de wijnstok is en zij de ran-
ken (Johannes 15: 1-17). Tussen centrale 
spiegel en vlag van de schotel zijn ook hier 

Afb. 3a 
Het rood aardwer-
ken bord (r-bor-46) 
uit de afvalkuil met 
wilde bloemversie-
ring en groene ac-
centen. Bron: Pro-
vinciaal Depot voor 
Bodemvondsten 
Noord-Holland.

Afb. 3b 
Coupetekening van 
bord 1 (ø 42,6 cm). 
Bron: Archeologie 
West-Friesland.

Afb. 4a 
Het rood aar-
dewerken bord 
(r-bor-46) uit de-
zelfde afvalkuil met 
groen loodglazuur, 
druivenranken en 
gestileerde bloe-
men. Bron: Provin-
ciaal Depot voor 
Bodemvondsten 
Noord-Holland.

Afb. 4b 
Coupetekening van 
bord 2 (ø 38,5 cm). 
Bron: Archeologie 
West-Friesland.
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steeds meer systematische opgravingen 
verricht waarbij de aandacht kwam te 
liggen op minder bekend en afwijkend 
roodbakkend slibversierd materiaal. Dit 
leverde verrassende vondsten op uit bij-
voorbeeld Devonshire in Zuidoost Enge-
land, maar ook slibversierde borden van 
nog niet nader geïdentificeerde her-
komst. De toevloed aan slibgedecoreerd 
Nederrijns keramiek dateert pas vanaf 
het midden van de 17e eeuw en maakte 
een eind aan de lokale productie van 
slib aardewerk. Ook het materiaal uit  
Ochtrup, vlak over de grens bij Winters-
wijk, vond zijn weg naar West-Friesland, 
maar dit heeft afwijkende kenmerken 
zoals een scherpe standring, figuratieve 
decors en een vuurrode ongeglazuurde 
onderzijde.
Des te opmerkelijker was de vondst van 
drie borden in een enkele kuil in Boven-
karpsel. De vorm en decoratiewijze daar-
van waren nog niet eerder waargenomen 
in het gebied. Betekende dit een nieuw 
soort importmateriaal?

Drie borden met bloemen
Twee van de drie borden zijn nagenoeg 
compleet, roodbakkend met een oranje-
rode kleur en een fijn baksel zonder her-
kenbare zandmagering of ijzerpartikels. 
De fijne draairingen geven aan dat het 
aardewerk op de schijf is vervaardigd. Het 
eerste bord heeft een diameter van 42,6 
cm, is 10,5 cm hoog met een diameter van 
het standvlak van 15,8 cm. De rand is 
hamerkopvormig, het standvlak iets uit-
gekraagd (afb. 3a en 3b). Voorafgaand aan 
het bakken van de vorm zijn van onder 
naar boven aan de rand twee gaten gesto-
ken. Bij het decoreren is geen rekening 
gehouden met de locatie van de ophang-
gaten omdat het paneel asymmetrisch 
ten opzichte van de gaten zit. De onder-
kant van het bord is ongeglazuurd. Wel 
zijn hier spetters loodglazuur, enige wit-
te slib en leksporen van groen glazuur te 
zien. Tevens zijn de afdrukken van lang-
werpige ovensteunen aanwezig.
Indrukwekkend is de robuustheid en 
kracht van het met veel vaart aangebrach-
te bloemdecor op de vlag en spiegel van 
de borden. De zeer dunne sliblaag van de 
ringeloordecoratie wijkt duidelijk af van 
de ‘slagroomdikke’ ringeloor van het 
North Holland Slipware. De drie concen-
trische cirkels van witte slib op de rand, 
overgang vlag naar spiegel en de rand van 
de spiegel zijn aangebracht voordat het 
getekende ringeloor slibwerk werd opge-
zet. De eerste concentrische cirkel 
bevindt zich op rand van het bord en 
bestaat uit witte slib. Deze sliblaag is in 
twee parallelle horizontale banen van 3 
mm breed uitgekrast met daaroverheen 
een uitgekraste lijn van korte golven die 
deze voor ongeveer 10 cm overlapt. De 
tweede cirkel op de overgang van spiegel 
naar vlag is anders van techniek. Deze 
bestaat uit drie banen slib. De binnenste 
en buitenste lopen concentrisch. De mid-
delste lijkt uit een vlechtende golflijn te 
bestaan, waarvan de open plekken tus-
sen de vlechten soms weer zijn openge-
krabd. Daardoor ontstaan een soort pons-
gaten van 6-12 mm lang. De derde cirkel 
bestaat eveneens uit drie concentrische 
lijnen van witte slib op de overgang van 

spiegel naar de centrale spiegel. De mid-
delste lijn is de breedste en is uitgekrabd 
zodat een aaneensluiting van ponsgaten 
ontstond. 
De invulling op de vlag is aangebracht 
met een ringeloor. Gebruikte elementen 
zijn vier parallelle verticale lijnen die 
gesloten groene ruiten of ruiten in 
wafeldecor opdelen. Voorafgaand 
bestond geen systematisch plan want de 
decorateur kwam aan het eind niet uit. 
Hier werden twee wafelruiten met daar-
tussen drie lijnen geplaatst.4 Het decor 
houdt eveneens geen rekening met de 
hoofdvoorstelling in drie panelen. De 
hoofdvoorstelling bestaat uit drie grote 
bloemen met grote koppen en kelken 
voorzien van twee grote bladeren.5 Net 
zoals de dichte ruiten zijn de bloemen 
geheel of gedeeltelijk voorzien van lood-
glazuur met kopervijlsel. De bloemen 
hebben eerder verwantschap met de gro-
te chrysanten uit de Wanli traditie dan 
met de Hollandse tulpdecors. De drie 
bloemen worden door nogal scheve schei-
dingspanelen opgedeeld. Deze panelen 
bestaan uit twee lijsten van naar buiten 
gekeerde groene en gele zaagtanden, 
twee horizontale sliblijnen en een mean-
derlijn. In de spiegel is een vierbladige 
bloem met groene kelkbladen getekend, 
opgedeeld door ruitbloembladen.
Over de hele vorm is na het aanbrengen 
van de slib en de groene accenten een hel-
der loodglazuur gelijkmatig verdeeld. 
Wel is het groen deels opgelost in het 
loodglazuur, waardoor het voor het bak-
ken nog is gaan hangen en is uitgezakt 
over het bord. Door deze hangers is ook 
duidelijk dat de ophanggaten niet voor tij-
dens maar voor na het productieproces 
waren bedoeld.

Het tweede bord heeft een diameter van 
38,5 cm, een hoogte van 8 tot 9 cm en een 
standvlak van 14 cm. Het bord is daarom 
nogal scheef. Ook dit bord heeft ophang-
gaten. Afdrukken van oveninventaris en 
glazuurspetters zijn niet te zien op de 
achterzijde. Het decor is iets zorgvuldi-
ger opgezet dan bij het eerste bord en 
bevat vergelijkbare kenmerken. Ook dit 

bord heeft drie concentrische slibbanden 
op dezelfde plaatsen als het eerste bord. 
De buitenste concentrische band is op 
vergelijkbare wijze opgezet. De ander 
twee zijn met een kam concentrisch uit-
gekrabd zodat zes tot zeven parallelle 
groeven zijn ontstaan (afb. 4a en 4b).
Na het aanbrengen van de concentrische 
banden is de voorstelling getekend. Op 
de vlag zijn dit elf bladen die in lichtgroen 
en donkergroen over het midden zijn ver-
deeld en om en om zijn aangebracht, 
waardoor een afwisselend licht en don-
ker spel ontstaat. De donkergroene delen 
bestaan uit rode slib dat op dezelfde 
manier als het witte slib is aangebracht, 
waardoor het effect van het koperglazuur 
wordt geaccentueerd. Tussen de bladeren 
zijn, zoals bij de druif de ranken en wijn-
stokken aangebracht, wat een speels 
effect geeft. Dit is mogelijk een verwij-
zing naar Jezus die uitlegt aan de men-
sen dat God de wijnstok is en zij de ran-
ken (Johannes 15: 1-17). Tussen centrale 
spiegel en vlag van de schotel zijn ook hier 

Afb. 3a 
Het rood aardwer-
ken bord (r-bor-46) 
uit de afvalkuil met 
wilde bloemversie-
ring en groene ac-
centen. Bron: Pro-
vinciaal Depot voor 
Bodemvondsten 
Noord-Holland.

Afb. 3b 
Coupetekening van 
bord 1 (ø 42,6 cm). 
Bron: Archeologie 
West-Friesland.

Afb. 4a 
Het rood aar-
dewerken bord 
(r-bor-46) uit de-
zelfde afvalkuil met 
groen loodglazuur, 
druivenranken en 
gestileerde bloe-
men. Bron: Provin-
ciaal Depot voor 
Bodemvondsten 
Noord-Holland.

Afb. 4b 
Coupetekening van 
bord 2 (ø 38,5 cm). 
Bron: Archeologie 
West-Friesland.
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in panelen vier grote bloemen opgezet 
met eveneens twee grote bladeren. De 
bloem en kelkbladen zijn meer tulpvor-
mig dan op het andere bord. De panelen 
worden gescheiden door een meander. 
Centraal staat een abstract bloemmotief 
met een punt in het midden en afwisse-
lend bladvormige en kelkvormige bla-
den. Bijzonder aan dit bord is dat het lood-
glazuur geheel over de bovenzijde van het 
bord is gegoten, waardoor het hele bord 
groen is geworden. Op de plekken van 
het witte slib vertoont de koperloodgla-
zuur kleine putjes. Dit geeft aan dat er 
een reactie tussen het kopervijlsel en de 
kalk van het slib heeft plaatsvonden. Bij 
de rode slib van de donkergroene delen 
is dit niet het geval. Wel hechtte de rode 
slib minder goed en zijn enige stukken 
afgebladderd. 

Het derde bord is dermate incompleet 
dat wel vast te stellen valt dat het om een 
vergelijkbaar exemplaar gaat, maar dat 
een beschrijving van het decor niet 
mogelijk is.

Twee borden zijn nagenoeg compleet en 

gaaf, de borden zijn niet afgesleten. Op 
de rand ontbreken ‘chips’ (lichte schade 
door stoten) de standvlakken zijn niet 
afgesleten noch is het decor beschadigd 
door gebruik, brand of vorst. Alleen door 
verwering in de bodem en primaire 
breuk zijn de borden beschadigd. Het 
gaat zodoende om echte sierborden. 
Mogelijk hingen deze in een Bovenkars-
pels huishouden met een touw of ijzer-
draad aan de wand of stonden zij recht-
op op een plank in het huis. Iets heeft 
ertoe geleid dat drie borden samen met 
de overige keramiek in de afvalkuil zijn 
beland. 

Herkomst
Nadat was vastgesteld dat de borden niet 
uit de voor West-Friesland gebruikelijke 
productiecentra kwamen, werd verder 
gezocht. De zoekrichting ging naar de 
plaatsen waar de West-Friese scheepvaart 
de Bovenkarspelers in de 17e eeuw 
bracht. Er werd gedacht aan Noorwegen, 
waar een geringe maar zeer Nedersaksi-
sche productie aanwezig is en waarvan-
daan veel hout van de fjorden naar West-
Friesland werd gehaald.6 Ook aan de 

Pruisische kusten aan de Oostzee werd 
gedacht vanwege de graanhandel, de 
‘moedernegotie’. Borden uit het huidige 
Litouwen hebben eveneens slibdecors, 
abstracte tulpen, golf lijnen en tinten 
koperglazuur maar zijn soberder van 
opzet.7 Ook uit Danziger beerputten zijn 
weer eigen varianten roodbakkende bor-
den met tulpdecor bekend.8 Navraag in 
Zuid-Zweden, Polen en Mecklenburg 
leverde weinig op. Wel werd enigszins 
vergelijkbaar materiaal langs de Sont en 
in Kopenhagen gevonden, maar zonder 
treffende overeenkomst. Het spoor van 
Kopenhagen leidde naar Jutland en uit-
eindelijk zuidelijk Jutland en Noord-
Friesland. Sterk vergelijkbare borden ble-
ken daar in 1991 te zijn opgegraven bij 
het onderzoek van de productiestort van 
een pottenbakkerij in Husum.9 Husum 
was tot in de 19e eeuw een deel van zui-
delijk Denemarken. Het ligt sinds 1864 
in Noord-Duitsland en vormt een deel 
van Nordfriesland. 

Vondsten uit de tuin in Husum
Husum is een kleine stad aan de Wad-
denzee. Het was ooit opgetrokken in een 
fraaie renaissance bouwstijl. De Holland-
se invloed is niet alleen in Husum te zien 
maar ook in nabij gestichte steden als 
Friedrichstadt en Tönning. In de perio-
de na 1550 beleefde de stad een grote bloei 
vanwege deelname aan de handel over 
zee, landbouw en veeteelt. Tot de grote 
overstroming van 1634 kende de stad 
ongeveer 4000-6000 inwoners. Bij die 
stormvloed gingen veel graanpakhuizen 
verloren en stierf een deel van de bevol-
king, waarna het gunstige tij weerkeer-
de. De inkwartiering later van 7000 sol-
daten en de schatting die de bevolking 
moest betalen, deden de eens bloeiende 
stad definitief de das om. 
Juist in de korte periode tussen 1550 en 
1634 waren er veel pottenbakkers actief. 
Uit de bronnen blijkt het bestaan van een 
pottenbakkersgilde; op basis van archief-
bronnen kan tussen 1581 en 1655 het 
ambacht worden aangetoond. De opge-
graven stort van het atelier aan de Süder-
strasse 11 vertoont een algemeen spec-

trum aan rood aardewerk met de nadruk 
op schotelgoed. De decors zijn typerend; 
een Hollands-Noordduitse hybride. De 
twee borden uit Bovenkarspel vertonen 
dezelfde decoratiewijze als de objecten 
uit dat productieafval.10 De periode van 
het productieafval ligt echter in de tijd 
rond 1620-1630, terwijl de vondsten nabij 
het Postkantoor in Bovenkarspel onge-
veer veertig jaar eerder te dateren zijn. 
Dat hoeft echter geen bezwaar te zijn, 
aangezien de productie in Husum eerder 
is gestart dan het aardewerk van de opge-
graven pottenbakkerij. Hieruit valt af te 
leiden dat de vormen en decors aan wei-
nig ontwikkeling onderhevig zijn 
geweest, iets wat in veel andere ateliers 
elders ook waar te nemen valt. 

Koehandel en tonnenvlees
Zuidelijk Jutland en Nordfriesland staan 
en stonden bekend om de grootschalige 
veeteelt van met name runderen. Wan-
neer de ossen vier tot vijf jaar oud waren, 
gingen zij per hoef maar ook regelmatig 
per schip op weg naar Holland en West-
Friesland. Uit de studie van Gijsbers 
blijkt overduidelijk dat de West-Friese 
kustvaarders in tjalken, wijdschepen en 
andere schepen grote hoeveelheden 
ossen inlaadden.11 Deze kwamen na een 
veelal angstige reis aan in bijvoorbeeld 
Enkhuizen buiten de Drommedaris, bij 
de Denenburg en de Ossenmarkt, om 
daar te worden verhandeld (afb. 5). Daar-
na raakte het mestvee verdeeld over de 
landerijen achter de West-Friese stolp-
boerderijen. Nadat ze op gewicht waren 
gekomen, werden de ossen geslacht om 
na te zijn gezouten en gekuipt als zout 
‘tonnenvlees’ mee te gaan op de vloot. 
Husum was een belangrijk laadstation 
van rundvee. De veehandel was lucratief 
en bracht kooplieden en veeboeren goe-
de opbrengsten. Aanwijzingen voor de 
handel in rundvee zijn in West-Friesland 
met name in de straatnamen en de 
archiefstukken terug te vinden. Soms 
resteert het botmateriaal van begraven, 
wellicht zieke dieren. De geïmporteerde 
ossen zouden nog herkenbaar in de 
bodem aanwezig kunnen zijn; de Deen-

Afb. 5 
De route van het 
rundveetransport 
over Noordzee 
en Waddenzee, 
ster = Husum, 
stip = Boven-
karspel. Bron: 
Archeologie 
West-Friesland.
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in panelen vier grote bloemen opgezet 
met eveneens twee grote bladeren. De 
bloem en kelkbladen zijn meer tulpvor-
mig dan op het andere bord. De panelen 
worden gescheiden door een meander. 
Centraal staat een abstract bloemmotief 
met een punt in het midden en afwisse-
lend bladvormige en kelkvormige bla-
den. Bijzonder aan dit bord is dat het lood-
glazuur geheel over de bovenzijde van het 
bord is gegoten, waardoor het hele bord 
groen is geworden. Op de plekken van 
het witte slib vertoont de koperloodgla-
zuur kleine putjes. Dit geeft aan dat er 
een reactie tussen het kopervijlsel en de 
kalk van het slib heeft plaatsvonden. Bij 
de rode slib van de donkergroene delen 
is dit niet het geval. Wel hechtte de rode 
slib minder goed en zijn enige stukken 
afgebladderd. 

Het derde bord is dermate incompleet 
dat wel vast te stellen valt dat het om een 
vergelijkbaar exemplaar gaat, maar dat 
een beschrijving van het decor niet 
mogelijk is.

Twee borden zijn nagenoeg compleet en 

gaaf, de borden zijn niet afgesleten. Op 
de rand ontbreken ‘chips’ (lichte schade 
door stoten) de standvlakken zijn niet 
afgesleten noch is het decor beschadigd 
door gebruik, brand of vorst. Alleen door 
verwering in de bodem en primaire 
breuk zijn de borden beschadigd. Het 
gaat zodoende om echte sierborden. 
Mogelijk hingen deze in een Bovenkars-
pels huishouden met een touw of ijzer-
draad aan de wand of stonden zij recht-
op op een plank in het huis. Iets heeft 
ertoe geleid dat drie borden samen met 
de overige keramiek in de afvalkuil zijn 
beland. 

Herkomst
Nadat was vastgesteld dat de borden niet 
uit de voor West-Friesland gebruikelijke 
productiecentra kwamen, werd verder 
gezocht. De zoekrichting ging naar de 
plaatsen waar de West-Friese scheepvaart 
de Bovenkarspelers in de 17e eeuw 
bracht. Er werd gedacht aan Noorwegen, 
waar een geringe maar zeer Nedersaksi-
sche productie aanwezig is en waarvan-
daan veel hout van de fjorden naar West-
Friesland werd gehaald.6 Ook aan de 

Pruisische kusten aan de Oostzee werd 
gedacht vanwege de graanhandel, de 
‘moedernegotie’. Borden uit het huidige 
Litouwen hebben eveneens slibdecors, 
abstracte tulpen, golf lijnen en tinten 
koperglazuur maar zijn soberder van 
opzet.7 Ook uit Danziger beerputten zijn 
weer eigen varianten roodbakkende bor-
den met tulpdecor bekend.8 Navraag in 
Zuid-Zweden, Polen en Mecklenburg 
leverde weinig op. Wel werd enigszins 
vergelijkbaar materiaal langs de Sont en 
in Kopenhagen gevonden, maar zonder 
treffende overeenkomst. Het spoor van 
Kopenhagen leidde naar Jutland en uit-
eindelijk zuidelijk Jutland en Noord-
Friesland. Sterk vergelijkbare borden ble-
ken daar in 1991 te zijn opgegraven bij 
het onderzoek van de productiestort van 
een pottenbakkerij in Husum.9 Husum 
was tot in de 19e eeuw een deel van zui-
delijk Denemarken. Het ligt sinds 1864 
in Noord-Duitsland en vormt een deel 
van Nordfriesland. 

Vondsten uit de tuin in Husum
Husum is een kleine stad aan de Wad-
denzee. Het was ooit opgetrokken in een 
fraaie renaissance bouwstijl. De Holland-
se invloed is niet alleen in Husum te zien 
maar ook in nabij gestichte steden als 
Friedrichstadt en Tönning. In de perio-
de na 1550 beleefde de stad een grote bloei 
vanwege deelname aan de handel over 
zee, landbouw en veeteelt. Tot de grote 
overstroming van 1634 kende de stad 
ongeveer 4000-6000 inwoners. Bij die 
stormvloed gingen veel graanpakhuizen 
verloren en stierf een deel van de bevol-
king, waarna het gunstige tij weerkeer-
de. De inkwartiering later van 7000 sol-
daten en de schatting die de bevolking 
moest betalen, deden de eens bloeiende 
stad definitief de das om. 
Juist in de korte periode tussen 1550 en 
1634 waren er veel pottenbakkers actief. 
Uit de bronnen blijkt het bestaan van een 
pottenbakkersgilde; op basis van archief-
bronnen kan tussen 1581 en 1655 het 
ambacht worden aangetoond. De opge-
graven stort van het atelier aan de Süder-
strasse 11 vertoont een algemeen spec-

trum aan rood aardewerk met de nadruk 
op schotelgoed. De decors zijn typerend; 
een Hollands-Noordduitse hybride. De 
twee borden uit Bovenkarspel vertonen 
dezelfde decoratiewijze als de objecten 
uit dat productieafval.10 De periode van 
het productieafval ligt echter in de tijd 
rond 1620-1630, terwijl de vondsten nabij 
het Postkantoor in Bovenkarspel onge-
veer veertig jaar eerder te dateren zijn. 
Dat hoeft echter geen bezwaar te zijn, 
aangezien de productie in Husum eerder 
is gestart dan het aardewerk van de opge-
graven pottenbakkerij. Hieruit valt af te 
leiden dat de vormen en decors aan wei-
nig ontwikkeling onderhevig zijn 
geweest, iets wat in veel andere ateliers 
elders ook waar te nemen valt. 

Koehandel en tonnenvlees
Zuidelijk Jutland en Nordfriesland staan 
en stonden bekend om de grootschalige 
veeteelt van met name runderen. Wan-
neer de ossen vier tot vijf jaar oud waren, 
gingen zij per hoef maar ook regelmatig 
per schip op weg naar Holland en West-
Friesland. Uit de studie van Gijsbers 
blijkt overduidelijk dat de West-Friese 
kustvaarders in tjalken, wijdschepen en 
andere schepen grote hoeveelheden 
ossen inlaadden.11 Deze kwamen na een 
veelal angstige reis aan in bijvoorbeeld 
Enkhuizen buiten de Drommedaris, bij 
de Denenburg en de Ossenmarkt, om 
daar te worden verhandeld (afb. 5). Daar-
na raakte het mestvee verdeeld over de 
landerijen achter de West-Friese stolp-
boerderijen. Nadat ze op gewicht waren 
gekomen, werden de ossen geslacht om 
na te zijn gezouten en gekuipt als zout 
‘tonnenvlees’ mee te gaan op de vloot. 
Husum was een belangrijk laadstation 
van rundvee. De veehandel was lucratief 
en bracht kooplieden en veeboeren goe-
de opbrengsten. Aanwijzingen voor de 
handel in rundvee zijn in West-Friesland 
met name in de straatnamen en de 
archiefstukken terug te vinden. Soms 
resteert het botmateriaal van begraven, 
wellicht zieke dieren. De geïmporteerde 
ossen zouden nog herkenbaar in de 
bodem aanwezig kunnen zijn; de Deen-

Afb. 5 
De route van het 
rundveetransport 
over Noordzee 
en Waddenzee, 
ster = Husum, 
stip = Boven-
karspel. Bron: 
Archeologie 
West-Friesland.
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Noten
1 Sander Gerritsen is projectleider bij Archeologie West-Friesland en voerde dit onderzoek uit, Michiel Bartels is ge-

meentelijk archeoloog voor de Westfriese Gemeenten en gespecialiseerd in laat- en postmiddeleeuwse aardewerk
2 Gerritsen & Schrickx, 2014, 95-97, 158-159.
3 De jydepotten, het gebruiksaardewerk uit Jutland, komen in West-Friesland veel vaker voor. Of de contexten hier 

ook te maken hebben met kustvaart en veehandel, zou opnieuw kunnen worden bekeken. 
4 Witte, 2014, 122, Abb. 108.
5 Witte, 2014, 120, Dekor 6b, 126, Dekor 3a
6 Reed, 2009, 120, 126-127.
7 Genys & Songailaité, 2010, 93-97.
8 Oniszczuk, 2013. Deel 2, catalogus nr. 396, 434.
9 Witte, 2014, 10.
10 Witte, 2014, 122.
11 Gijsbers, 1999, 117-129. In bijvoorbeeld 1589 worden 2.153 ossen uit Husum over zee geëxporteerd naar Holland 

en West-Friesland: bijlage 4, 488 en toelichting 490. 
12 Gijsbers, 1999. 152-153.
13 Dank aan: Rikke Kristiansen (Archeologische Dienst Gemeente Kopenhagen, DK), Jette Linaa (Moesgård Mu-

seum, Århus, DK) en Frauke Witte (Museum Sødnerjylland, Arkæologi, Haderslev, DK).
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se runderen hadden grotere en meer uit-
stekende horens dan de Hollandse.12 Ze 
zijn vooralsnog niet aangetroffen in het 
onderzoeksgebied. Naast de historische 
gegevens is er nu ook een archeologische 
onderbouwing voor de import van vee: de 
vondst van Husumer aardewerk vervaar-
digd in de plaats waar de vele runderen 
scheep gingen en vervolgens worden 
aangetroffen op de plek waar de runde-
ren de wei in gingen of werden geslacht. 
De streek kende zowel veel handelscon-
tacten als veel immigranten uit Noord-
west-Europa. Wie de sierborden meenam 
of cadeau kreeg, is niet duidelijk. Wel is 
helder dat het aardewerk een aangename 
verfraaiing van het binnenhuis vormde 
en de goede handelsrelatie met Nord-
friesland bevestigde. Dit sluit aan bij de 

vele archeologisch teruggevonden snuis-
terijen en exotica in West-Friesland, de 
souvenirs van zeevarenden na een lange 
reis.

Het is te hopen dat binnen de massa slib-
gedecoreerd aardewerk uit postmiddel-
eeuwse opgravingen, dit interessante 
soort beter zal worden herkend en dat 
daarmee handelsstromen en relaties dui-
delijker kunnen worden benoemd.

Verzoek: mocht in andere opgravingen 
dit materiaal ook zijn gevonden, dan 
horen wij dat graag.13

Michiel Bartels: m.bartels@hoorn.nl 
Sander Gerritsen: s.gerritsen@hoorn.nl
www.archeologiewestfriesland.nl

De hier besproken vondst is misschien niet echt onze 
allermooiste vondst, maar wel een bijzondere. Toen het 
Romeinse brugproject in Cuijk in 1994 op zijn eind liep, 
werden nog tal van grote natuurstenen bouwfragmenten 
geborgen, die nu in Museum Ceuclum zijn te bezichti-
gen. Naast een grote steen met resten van een ijzeren ring 
lag een dikke houten plank met een metalen rand, waar-
schijnlijk een oude rijplaat. Besloten werd om het object 
te verwijderen met behulp van een hefballon. Een ogen-
schijnlijk eenvoudig karweitje dat echter zelfs met de 
grootste ballon niet lukte. Slechts met de inzet van zwaar 
materieel van Rijkswaterstaat kwam het object met grote 
moeite op de oever. Toen bleek waarom eerdere pogingen 
wel moesten falen: de metalen rand van de rijplaat (het 
grijze vlak in de afbeelding) was in werkelijkheid een mas-
sief loden kielverzwaring van circa 180 kg. Hiermee wor-
den sommige houten rivierschepen uitgerust om ze in 
het water stabiel te houden. 
Het loden blok was met vier stalen pennen (de vier don-
kerbruine pennen in de afbeelding) aan de kiel van het 
schip verbonden. Om de kielverzwaring effectiever te 
laten werken (hefboomwerking) waren zes houten balken 
(lichtbruine vlakken) over de stalen pennen tussen het 
loden blok en de kiel van het schip gemonteerd (afb. 1). 
Uit de wijze waarop de stalen pennen waren verbogen,  

kon worden afgeleid dat deze waren afgebroken door een 
zijwaartse kracht op de kielverzwaring. Waarschijnlijk 
voer de onfortuinlijke schipper met de kielverzwaring op 
een van de grote steenblokken van de Romeinse brug, kon 
deze het gewicht van het schip niet dragen en brak af. Het 
vervolg kennen we: de vondst en de berging van de kiel 
door duikers van Mergor in Mosam. De houten resten 
waren helaas ongeschikt voor dendrodatering, zodat we 
slechts kunnen gissen wanneer het ongeluk plaatsvond. 
Misschien vinden we ooit nog iets in de krantenarchieven 
over dit ongeluk. 

mergor.in.mosam@gmail.com

Noot
1 De auteurs zijn verbonden aan de Stichting  

Mergor in Mosam. Deze stichting voor duikende 
amateurarcheologen werkt aan archeologische  
verkenningsprojecten onder water, voornamelijk  
in het oostelijk rivierengebied. Het doel van de 
stichting is bijdragen aan de archeologische  
kennis. Dit streeft de stichting na door een  
actief beleid.

BOVEN WATER

De verloren kiel

Peter Seinen en Joost van den Besselaar1

Afb. 1.  
Loden kiel met houten balken en stalen bevestigingspennen. Schaalverdeling 10 cm. Tekening: Peter Seinen.
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Noten
1 Is sinds 2009 werkzaam als archeologisch adviseur bij een gezamenlijke uitvoeringsdienst van gemeenten in de regio 

Utrecht (Omgevingsdienst regio Utrecht, voorheen Milieudienst Zuidoost-Utrecht).
2  www.noaa.nl.
3  De naam ‘Cope’ is afgeleid van het contract tussen de landheer en de ontginner.
4  Zie bijvoorbeeld: De Bont 2009.
5  Haartsen 2005, 146-149.
6  De polders Bijleveld en Heicop maakten vanaf 1292 en 1298 gebruik van deze afwateringsmogelijkheid (Van Es 2009, 

41).
7  Renes 1998, 50-55.
8  Manten & Laméris 2008, 42-45.
9  Manten & Laméris 2008, 39 en 62.
10  Visser & Quak 2011, 14; Blijdenstijn 2005.
11  Krist & De Jager 2006, naar Berendsen & Stouthamer 2001.
12  Van een dergelijk fenomeen wordt door De Bont (2009, 109) een voorbeeld beschreven. Dit betreft echter een land-

schappelijk andere situatie.
13  De Bont 2009, 180-198.
14  Boer, A. de, A. Botman, N. de Jonge, J. Dijkstra & S. van der A: 2010.
15  Jordanov 2006.
16  Het toekomstige adres Kerkplein 5a (Visser & Quak 2011).
17  www.ahn.nl; Illustratief voor deze hogere ligging is de informatie op de website van brasserie ‘Het eiland in het weiland’: 

“Doordat het eiland hoger ligt dan de omringende weilanden, kijkt men als het ware ‘in’ het weiland, wat een bijzon-
der mooi uitzicht geeft.” (http://www.heteilandinhetweiland.nl/informatie.htm).

18  www.hisgis.nl.
19  Maartense & De Graaf 2011, 22.
20  Van Es 2004, 62; Redoute: een kleine geheel omsloten veldschans met alleen uitspringende en geen inspringende hoe-

ken.
21  www.voetveren.nl/sub-overzicht/detail/Ut-0021.htm.
22  www.watwaswaar.nl.
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Frauke Witte, Bemalte Teller in Garten, 
eine Töpferei der Renaissance in Husum, 
2014. Husum-D. ISBN 978-3-89876-
689-0. Full colour, hardback, 144 pag., 
€ 19,95. 

Soms denk je dat we alle keramische impor-
ten uit de tijd van de expansie van De Neder-
landen wel hebben gezien, maar dat blijkt keer 
op keer toch niet zo te zijn. Productieplaatsen 
worden bij toeval ontdekt, uit opgravingen 
komt afwijkend nieuw materiaal tevoorschijn 
en de collega’s in het buitenland publiceren 
met enige regelmaat vondsten van pottenbak-
kerijen en afvalplaatsen. 
Zo werd in het Nordfriese Husum in 1991 een 
stort van een pottenbakkerij ontdekt die in 
1999 door de dienst van de deelstaat Slees-
wijk-Holstein systematisch werd opgegraven 
(afb. 2-4). Na een aantal voorberichten is 
onlangs de publicatie verschenen. Witte deelt 
het onderzoek op in twee delen: het veldwerk 
en de historische achtergrond gevolgd door 
een soort van catalogus.
De opgraving werd, zoals in Duitsland gebrui-
kelijk is, uitgevoerd door middel van kleine 
werkputten achter in de tuin van Süderstras-
se 11. Hierdoor was het lastig om een goede 
indruk van de archeologische structuren te 
krijgen en konden alle diepe sporen als zoden-
putten en de uitgloeiingen van een oven wor-
den vastgesteld. Op basis van de ruimtelijke 
indeling kon toch de plaats van het atelier, de 

droogschuur en de afvalkuilen gevuld met 
misbrand worden vastgesteld. Totaal werd 
1500 kg misbrand, keramiek en oveninventa-
ris opgegraven. Op basis van historische gege-
vens kon worden vastgesteld dat op het per-
ceel tussen 1570 en 1656 aardewerk is 
gemaakt. De inhoud van de afvalputten met 
misbrand kon op basis van het bijgaande huis-
houdelijk afval en borden met jaartallen en 
initialen van de maker rond 1632 worden 
gedateerd.
Husum beleefde in de periode 1550-1634 een 
grote bloei, vergelijkbaar met veel Nederland-
se steden met zeehavens. Daarna ging het 
door diverse oorzaken bergafwaarts. De cul-
turele en economische band met de Lage Lan-
den weerspiegelde zich in de architectuur van 
de stad, de samenstelling van de bevolking en 
in het bijzonder de handelscontacten, met 
name de runderen. 
Op een enkele uitzondering na is al het gepro-
duceerde materiaal roodbakkend. Het gaat 
behalve om kacheltegels vooral om alledaags 
vaatwerk. Het overgrote deel is versierd, en 
dat zorgt voor herkenbaarheid van het Husum-
materiaal. De kommen, borden en koppen 
zijn op een krachtige en expressieve wijze 
wild en uitbundig versierd. Waar bij het 
North-Holland Slipware, dat in onze contrei-
en veelvuldig wordt gevonden, nog enige pre-
cisie is betracht door een combinatie van slib, 
kras en kleuraccenten, is bij het Husum 
materiaal vooral de ringeloor gebruikt voor 
concentrische cirkels zoals in de Nederrijn-

RECENSIES
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Afb. 1 
Omslag. Bron: Be-
malte Teller.

Met deze bijdrage hoop ik te hebben aan-
getoond dat onderzoek naar kleine ker-
nen (‘kleine vragen’) ook bredere histo-
risch landschappelijke thema’s raakt en 
deze kan beantwoorden en juist ook deze 
vragen kan oproepen.

Postbus 13101
3507 LC, Utrecht
erfgoed@odru.nl

Westerheem februari 2015, nr. 1



Literatuurrubrieken   |   4342   |   Literatuurrubrieken

H.A.P. Veldman, Langs de Romeinse weg 
in Rimburg. Een noodopgraving uit 1970 
(Rapport 3713), ADC Archeoprojecten 
Amersfoort 2014. ISSN 1875-1067. Geïll., 
80 pag.

Eind oktober 2012 overhandigde het Provin-
ciaal Depot van Limburg aan ADC Archeo-
Projecten een aantal tekeningen, vondsten 
en andere documentatie van een opgraving 
in Rimburg uit 1970. De doelstelling was het 
materiaal van die opgraving uit te werken 
alsof deze net was afgerond. Op de locatie 
Rimburg-Palenbergerweg is reeds in 1948 
onder leiding van Brunsting en in 1970 door 
Bloemers archeologisch onderzoek uitge-
voerd. Over het veldwerk van Brunsting is 
weinig bekend, want van die opgraving is 
alleen kaartmateriaal voorhanden. Van het 
nauwkeurig uitgevoerde onderzoek uit 1970 
zijn tekeningen, vondsten, dagrapporten, 
enkele foto’s en afschriften uit het vondsten-
boek bij de Provincie Limburg gedeponeerd.
Tijdens het onderzoek aan de Palenberger-
weg zijn sporen ontdekt en vondsten gedaan 
van een Romeins wegdorp. Bij het onderzoek 
is de Romeinse weg aangesneden. Aan 
weerszijden ervan trof men restanten aan 
van woningen uit die periode. De gebouwen 
liggen aan de Via Belgica, de Romeinse weg 
tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen. De 
bewoning kent meerdere fasen; het gaat hier 
om hout- en steenbouw. Te oordelen naar de 
oversnijdingen op vlakniveau is sprake van 
elkaar opvolgende gebouwen die binnen een 
periode van circa 100 jaar op dezelfde loca-
tie zijn gebouwd.
De Romeinse weg dateert van rond het begin 
van de jaartelling, de bewoningssporen date-
ren vanaf het midden van de 1e eeuw.

Jan Coenraadts

* *
*

Tegel nr. 42, 2014.  
ISSN 0920-4539.

Het jongste jaarboek van de Stichting Vrien-
den Nederlands Tegelmuseum bevat korte bij-
dragen over onder andere:
-  17e-eeuwse tegels uit een huis aan de Boter-

brug te Delft;
-  In blauw en geel uitgevoerde tegels met zee-
wezens uit een villa in Laren, daterend van 

omstreeks 1680;
-  Nederlandse tegeltableaus uit omstreeks 

1690 met de daarop afgebeelde bloemenva-
zen uit paleis Wilanów (Warschau, PL);

-  6.700 Hollandse tegels van omstreeks 1700 
in het Casa do Paço, Figuira da Foz (P);

-  De beschrijving van tegels en hun achter-
grond met afbeeldingen van een melaatse 
bedelaar (circa 1640), van Petrus en zijn 
kraaiende haan, en van een stadsgezicht.

* *
*

Arnold Carmiggelt en Patrick Ploegaert, 
Onder de Markthal. Middeleeuwse 
bewoning in het hart van Rotterdam 
(Ontdek! Archeologie in Rotterdam 
2). Bureau Oudheidkundig Rotterdam 
(BOOR) 2014. ISBN 978-90-802118-6-5. 
Geïll., 60 pag., € 8,-.

‘Ontdek! Archeologie in Rotterdam’ is de 
naam van een pas opgestarte reeks publieks-
boekjes over het archeologische onderzoek in 
Rotterdam en omgeving. Als eerste nummer 
in de serie verscheen in 2011 een publicatie 
over de opgegraven VOC-werf in Delfshaven. 
Het nu verschenen tweede nummer gaat over 
het diepgravende onderzoek dat in 2009 en 
2010 in het hart van Rotterdam is uitgevoerd 
(afb. 6). Daarbij zijn sporen en resten van tal-
rijke huizen teruggevonden, daterend uit de 
middeleeuwse beginfase van Rotterdam. Op 
de onderzochte locatie, aan het veenriviertje 
de Rotte,  ontstond immers omstreeks 1270 
een dorpje dat uiteindelijk tot de huidige 

se traditie en de ringeloor invulling zoals in 
de Hollandse decoratiewijze. In Husum is 
geen sprake van ‘slagroomspuit’ dikke slib 
maar van een nette dunne laag. Combinaties 
bestaan uit geometrische, non-figuratieve 
decors met parallelle zigzags en chevrons 
zoals ook in Ochtrup en het Wesergebied 
plaatsvindt, maar ook met Bijbelse voorstel-
lingen als herten, vissen, duiven en granaat-
appels met een meanderende ringeloor rand 
(= laufender Hund) zoals uit de Hollandse 
rood-aardewerk traditie. Kenmerkend is daar-
bij de vlakverdeling van bloemmotieven als 
tulpen, chrysanten en distels op de vlag; een 
knipoog naar de majolica en een verbastering 
van het porselein uit deze tijd. De likken groen 
uitgelopen koperglazuur geven de decors nog 
meer dynamiek. Juist dit element maakt het 
aardewerk uit Husum herkenbaar. 

Het ontbreken van een systematiek voor 
keramiekbeschrijving in het Duitse Noord-
zee- en Oostzeegebied, maakt dat elke onder-
zoeker, net zoals in Nederland tot 25 jaar 
geleden voor de komst van het Deventer-sys-
teem (1989), het wiel opnieuw aan het uit-
vinden is. De proefschriften van Annika 
Mertens (2011) over Hamburg en Lüneburg 
en het al wat oudere werk van Bernd Thier 
(1993) over de keramiek aan de monding van 
de Weser en Elbe zijn daar een voorbeeld van. 
Ook bij Witte is er sprake van warrige volks-
kundige termen (Doppelhenkelschüssel) die 
worden gecombineerd met natuurweten-
schappelijke precisie als het op hardheden 
(Mohs), kleuren (RAL) en mageringen aan-
komt. Een beschrijving op meso-niveau met 
een begrijpelijke mnemonische basis bin-
nen een algemeen aanvaarde systematiek, 

zoals binnen het Deventer-systeem, ont-
breekt ook in de studie van Witte. Het was 
wellicht beter geweest om op de Deense tra-
ditie aan te sluiten, waar, alhoewel er slechts 
in geringe mate publicaties van keramiek uit 
de Late en Post-Middeleeuwen zijn, toch 
naar enige uniformiteit door middel van 
‘Regin’ wordt gestreefd. Daarmee lijkt de 
publicatie enigszins op het pionierende 
maar richtinggevende onderzoek naar de 
Werra-pottenbakkerij van Spiegel in Enkhui-
zen, materiaal gepubliceerd in 1992. 
Witte keert haar blik voor parallellen vooral 
naar het Nedersaksische binnenland waar van-
zelfsprekend massaal het geometrisch versier-
de Weser aardewerk en het met figuratieve 
voorstellingen gedecoreerde Werra aardewerk 
werd vervaardigd. De roodbakkende productie 
van Husum past echter veel meer in een 
Noordzee traditie, gezien het gebruik van slib-
decors met tulpen, granaatappels, druivenran-
ken en de vormen van de borden. Deze produc-
ten zijn bekend uit juist de plekken waar de 
intensieve handelscontacten lagen. 
Hoe het verspreidingsgebied van het Husum 
aardewerk er uit komt te zien, zal pas na bre-
dere bekendheid van deze publicatie duidelijk 
worden. Behalve de omliggende Nordfriese 
Waddeneilanden en het nabije achterland, 
zullen de lijnen van de handelscontacten 
moeten worden gevolgd. Dan komen we uit 
in Holland, West-Friesland of misschien wel 
Engeland of Noorwegen. De onderzoekers uit 
deze gebieden zullen dit materiaal wellicht 
wel eens gezien, maar niet herkend hebben. 
Daarom is het boek een aanrader voor elke 
postmiddeleeuwse materiaalspecialist. 

Michiel Bartels

Afb. 2 
Gedecoreerd bord uit 
productieafval Hu-
sum. Bron: Frauke 
Witte in Bemalte 
Teller in Garten. 

Afb. 3
Gedecoreerd bord uit 
productieafval Hu-
sum. Bron: Frauke 
Witte in Bemalte 
Teller in Garten. 

Afb. 4
Gedecoreerd bord uit 
productieafval Hu-
sum. Bron: Frauke 
Witte in Bemalte 
Teller in Garten.

SIGNALEMENTEN

Afb. 6
Erotisch insigne van 
een wandelende 
penis met daar bo-
venop een pikkende 
vogel en een vrouw 
(waarvan het hoofd 
helaas ontbreekt), 
die een kruiwagen 
met penissen voort-
duwt, lood-tin, 15e 
eeuw; bodemvondst 
Markthal Rotter-
dam. Bron: Onder 
de Markthal.

Afb. 5  
Steelgrape gedecoreerd met engelenkopje, uit 
productieafval pottenbakker Husum D.). Bron: 
Frauke Witte in Bemalte Teller in Garten

Westerheem februai 2015, nr. 1


	Voorpagina_en_titelblad
	Michiel_Bartels_en_Sander_Gerritsen_Keramiek,_koehandel_en_tonnenvlees.ontgrendeld
	Michiel_Bartels_recensie_februari_2015



