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Rectificatie
In het „Ten geleide" in het vorige nummer van Heemtijdinghen (22e jaargang no. 1, pagina 1 ) is een
storende fout geslopen.
Bij de verklaring van de nieuwe omslag is voor de tekening van Montfoort vermeld: „de
Commanderij van Montfoort". Dit is niet juist. De tekening geeft het stadhuis van Montfoort weer.
Onze excuses!
De redactie.

Eerste keramiekscherf uit Karolingisch Woerden
door P.C. Beunder
Een vondstbericht
Inleiding
Het gebeurt niet vaak, dat het aantreffen van één enkele scherf voor mij aanleiding is tot het schrijven
van een klein verhaal. Merovingisch (ongeveer 6e en 7e eeuws) en Karolingisch (ongeveer 8e en 9e
eeuws) vondstmateriaal pleegt op sommige respectievelijke bewoningsplaatsen nogal schaars te
worden aangetroffen. Door het veelvuldig teloorgaan van de verspreide en daardoor weinig
opvallende losse vondstjes en stratigrafische gegevens (gegevens afleesbaar uit het pakket boven
elkaar liggende lagen grond) komt zo'n bewoningsplaats, archeologisch gezien, niet goed uit de verf.
Hierdoor kunnen eventueel aanwezige schriftelijke getuigenissen niet goed worden aangevuld of
verbeterd, waardoor ze aan zeggingskracht inboeten. Daarom leek me in deze situatie een kleine
publicatie nuttig en zinvol.
Voor zover na te gaan betreft het hier de eerste Woerdense keramiekscherf van Karolingische origine,
tenminste voor zover ze als zodanig herkend is. In het recente verleden getuige van en betrokken bij
verschillende graafwerkzaamheden en opgravingen in het oude centrum van Woerden was het ook
mij tot voor kort niet gelukt, archeologisch bewijsmateriaal voor een bewoning in de vroege
middeleeuwen in Woerden aan te dragen. Het aantreffen van een bekistingsfundering (d.w.z. grove
kiezel of veldkeien, gevlijd tussen twee tufstenen muren) onder de westgevel van het museum bracht
hierin opeens een grote verandering1.
Naar het zich laat aanzien hebben we hier immers met bouwactiviteiten uit de vroege middeleeuwen
te doen. Het ontbreken van een vroeg-middeleeuwse bewoningslaag aldaar en het achterwege blijven
van zelfs maar een enkele potscherf uit die tijd, hoewel naar aard en situatie van de genoemde
waarneming te billijken, vervulde mij toch met onbehagen. Ook blijft daardoor de mogelijkheid
bestaan, dat we de aangetroffen bouwrestanten als Romeins of als middeleeuws, d.w.z. van na het jaar
1000, moeten kwalificeren.
Ik was dan oo!' erg verheugd toen ik bij een inventariseringswaarneming van Romeins
vondstmateraal uit Woerden plotseling een reliëfbandaardewerkscherf ontwaarde.
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Fragment kadasterkaart met aangegeven vindplaats.

Het vondstbericht
Het betreft hier dus een fragment zogenaamd reliëfbandaardewerk, aangetroffen bij grondverzet
tussen (het kerkhof van) de Petruskerk en de Groenendaal. Na de afbraak van (een gedeelte van) een
ouder schoolgebouw werd hier rond een speelplaats een omheining opgetrokken2.
Reliëfbandkeramiek is aardewerk, dat op de draaischijf vervaardigd is. Het is o.a. herkenbaar aan de,
vóór het bakken, op het product gelegde kleibanden, waarin rolstempelafdrukken zichtbaar zijn. Het
betreft meestal middelgrote, tamelijk nauwmondige (voorraad)potten met vlakke of iets holle bodem.
Het materiaal is nauw verwant aan het zogenaamde Badorf-aardewerk. Vaak komt het in combinatie
in productiecentra, waar Badorf in het Westduitse Noordrijnland-Westfalen er één van is, voor.
Het materiaal is globaal te dateren tussen 750 en 950. In ons land komt het op bewoningsplaatsen uit
de Karolingische tijd (750-900) regelmatig voor. Bij de recente opgravingen bij Wijk bij Duurstede
naar de Karolingische (handels)plaats Dorestad is betrekkelijk veel van dit aardewerk aangetroffen.
Naar aanleiding hiervan is een typologie, o.a. van reliëfbandkeramiek, samengesteld3.
Onze Woerdense scherf nu is goed met het aardewerk uit Dorestad te vergelijken. Het stuk kan
aangeduid worden met „Dorestad type W I" en is ongetwijfeld te dateren als tweede helft 8e tot 9e
eeuws (750-900). Over de vondstomstandigheden is nog bekend, dat de scherf werd aangetroffen in
zwarte grond met riet of rijshout, mogelijk behorend tot een oeverversterking (beschoeiing).
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Fragment reliefbandkeramiek, type Dorestad WI; datering 8e-9e eeuw. Tekening: P. C. Beunder, Bodegraven.

Reliëflandpot, type Dorestad WI A; zie Van Es, 1980.
Om een indruk te krijgen van de inpassing van de onderhavige keramiekscherf hier een tekening van een volledig
exemplaar van een relièfbandpot van overeenkomstig type.
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Slotopmerkingen
Hoewel er geen direct verband te constateren is met de waarneming rond de genoemde
baksteenconstructie kan er worden opgemerkt, dat onze scherf toch wel op zeer korte afstand van de
zo pas aangetroffen, mogelijk vroeg-middeleeuwse gebouwrestanten gevonden is. Beide zaken
betreffen dezelfde centrale plek (de „kerkterp"), omgeven door een oeversituatie. Door een overvloed
van Romeins vondstmateriaal dienen we hier toch het Romeinse castellum te zoeken; het is ook deze
plek, waarop de mededelingen uit de aloude bisschoppelijke goederenlijst betrekking hebben 4 .
Gezien het feit, dat op plaatsen met enkele schriftelijke gegevens over bewoning in de Karolingische
tijd toch zo weinig keramiek aan het daglicht is gekomen5, is het goed om aandacht aan onze scherf te
besteden. Het kan zijn, dat we het er voorlopig mee moeten doen. Mogelijk helpt deze kleine bijdrage
de alertheid op materiaal uit deze bewoningsperiode te vergroten. Want het blijft, ook voor mij, maar
moeilijk te aanvaarden om een interessante periode rond de vorming van de oorsprong van onze
huidige stad op, naast weliswaar goed daartoe bruikbare kiezel, één enkele scherf archeologisch te
moeten funderen.

Noten:
1) Beunder, 1985, 81-89.
2) De scherf werd geborgen dankzij (de oplettendheid van) Pepijn van den Nieuwendijk. Deze vormt tesamen
met Maarten Vermaat en Coen Zuijdervliet een hecht driemanschap, dat zich inspant om bij graafwerkzaamheden oudheidkundig materiaal te bergen, dit zo goed mogelijk te registreren en hiervan
mededeling te doen.
3) Van Es, 1980, 60-68.
4) Men zie hiervoor b.v. hetgeen bij Beunder, 1985, p. 88, is meegedeeld.
5) Dit gaat op voor veel plaatsen in het kustgebied en langs de Oude Rijn. Te Alphen a/d Rijn b.v., eveneens
vermeld in de aangehaalde goederenlijst, zijn ook maar enkele fragmenten vroeg-middeleeuws aardewerk
aan het daglicht gekomen. Men zie hiervoor Beunder, 1977,275; Sarfatij, 1978,303 en Van der Most, 1979,
28.
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