
Aardewerk uit een Eemnesser huishouding 

In februari 1989 werden bij graafwerkzaamheden aan de Wak
kerendijk te Eenmes een aantal scherven gevonden. Dankzij 
de oplettendheid van de uitvoerder van het grondwerk, die 
de gemeente in kennis stelde, kon een een gedeelte gebor
gen worden. Het is voor het eerst dat in Eemnes een derge-
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lijke hoeveelheid scherven bij elkaar werd gevonden. In te
genstelling tot een enkele losse vondst geven deze scher
ven een beeld van wat er in een Eemnesser boerengezin rond 
1800 aan keramiek werd gebruikt. Omdat materiaal uit deze 
periode van groot archeologisch belang kan zijn komt het 
steeds meer in de belangstelling. Ik zal dan ook trachten 
een inventarisatie te maken van deze Eemnesser vondsten. 

Het roodbakkend aardewerk. 

Het meeste aardewerk rond 1800 is roodbakkend. Het aarde
werk werd van een ijzerhoudende klei gemaakt die tijdens 
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het bakken rood van kleur werd. Men glazuurde her vaak ook 
nog om een minder waterdoorlatend product te krijgen. De 
datering van roodbakkend aardewerk is vaak niet eenvoudig 
omdat men het vanaf de 14e eeuw zonder zeer grote, verande-
ringen heeft gemaakt. Slechts door aanwezigheid van bepaal
de vormen en versieringen is een scherpe datering mogelijk. 
Het meeste voorkomende materiaal is eenvoudig keukenaarde
werk. Zo kwamen de restanten van negen voorraadpotten naar 
boven. Hierin werden ingemaakte groenten, melk en andere 
levensmiddelen bewaard. 
Het aantal pannen lijkt wat klein in vergelijk me£, de 
rest. Dit komt echter waarschijnlijk door de verschijning 
van de koperen pan, die in de 18e eeuw een belangrijke rol 
gaat spelen. Deze pannen werden niet weggegooid, maar 
steeds weer opgelapt. De aardewerk pannen blijven bestaan 
omdat deze metalen pannen toch vele malen duurder in ge
bruik waren. Totaal werden de scherven van vier pannen 
teruggevonden. Opmerkelijk is het restant van een grote 
pan waaruit slechts de bodem is verdwenen. Blijkbaar is de 
pan door oververhitting en inwendige spanning kapot ge
gaan. Op de wand van de pan zit een eenvoudige versiering 
met een roos. Dit roosmerk is het kenmerk van het potten
bakker swerk uit Bergen op Zoom. We vinden verder nog de 
resten van een aantal schotels en borden vóór eenvoudig 
gebruik. Er werden zowel hoge (zoals wij die nu gebruiken) 
als lage vergieten voor vis en rauw vlees teruggevonden. 
Een aanal fragmentjes van een test, waarin kooltjes vuur 
werden gedaan voor verwarming in een stoof of het onsteken 
van een pijp, completeren het beeld van het eenvoudige 
roodbakkend aardewerk. 
Er werd ook nog enig import aardewerk gevonden. Het be-
'treft voornamelijk resten van borden en schotels uit het 
Duitse Niederrhein gebied. Deze schotels hebben een versie
ring met witte, groene en bruine lijnen. Vaak zijn de ver
sieringen geometrisch, maar ook een bloem werd teruggevon
den. Een fragment van een pan van zogenaamd Frankfurter 
waar is nog van verder uit Duitsland afkomstig. De scherf 
is goed dateerbaar omdat tussen 1770 en 1830 grote hoeveel
heden van dergelijk aardewerk werden geïmporteerd. 

Het roodbakkende aardewerk in aantal : 
9 vooraadpotten 
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5 pannen 
3 vergieten 
3 schotels 
2 borden 
1 vuurtest 
Totaal 23 exemplaren. 

Het witbakkend aardewerk 

Er werd slecht één scherf gevonden van zogenaamd witbak
kend aardewerk. In de 18e eeuw maakte men in witbakkende 
klei dezelfde vormen als in roodbakkend. Het teruggevonden 
fragment is geel en groen geglazuurd en waarschijnlijk 
afkomstig van een po. 

Het steengoed 

Steengoed wordt gemaakt van een onder hoge temperatuur ge-
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Gezicht in Eemnes Buiten in 1766. Naar de ets van 
Willem Writs (1721-1786) en de tekening van Jan de 
Beijer (1703-1785) 
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bakken grijze klei. Deze hoge temperatuur zorgt ervoor dat 
de gemaakt voorwerpen goed waterdicht zijn. Om de water
dichtheid nog groter te maken werden de voorwerpen vaak 
nog van een zoutglazuur voorzien. Het spreekt dan ook voor 
zichzelf dat vooral kruiken voor het bewaren van vloeistof
fen van steengoed werden gemaakt. 
Uit het Eemnesser vondstcomplex komen de scherven van drie 
kruiken, beter gezegd mineraalwaterkruiken. In de 18e eeuw 
onstond het gebruik om als luxe drank mineraalwater te 
schenken. Gewoon water was vaak dermate vervuild dat het 
nauwelijks voor consumptie geschikt was. Dit mineraalwa
ter, vergelijkbaar met huidige bronwatermerken als Spa en 
Sourcy, was afkomstig uit Duitsland. Het werd in lokaal 
gebakken kruiken, die goedkoper waren dan een glazen ver
pakking, gebotteld en met karrevrachten door geheel Europa 
afgezet. Jaarlijks werden honderdduizenden liters verkocht 
en met paard en wagen naar de klanten gebracht. 
De herkomst van het mineraalwater blijkt uit het op de 
kruik geplaatste stempel. Eén van de kruiken draagt de 
tekst Köningreich Bayern. De exacte plaats van herkomst 
staat niet aangegeven. Het merk van de tweede kruik geeft 
meer informatie, (zie afbeelding) Op dit merk is een kruis 
met de letters "CT" te zien. Deze letters staan voor CVR 
TRIER. Deze bron behoorde bij het aartsbisdom Trier. In de 

randtekst staat Selters. Dit is een plaats gelegen tussen 
Lahn, Main en Rijn. Het merk is gebruikt in de periode tus
sen 1756 en 1806. Op de kruik staat verder nog een aantal 
letters. Deze letters staan voor de productieplaats en ma
ker van de kruik. Helaas zijn de letters op deze kruik 
niet determineerbaar. De restanten van een derde kruik ge
ven helemaal geen uitkomst over de bron. 
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Majolica en Faience 

Majolica is een van geelbakkende klei gemaakte aardewerk-
soort met een blauwe of meerkleurige voorstelling op een 
witte glazuur. Het onderscheidt zich van faience, waarvan 
Delfts aardewerk de belangrijkste representant is, door de 
bruine loogglazuur op de achterzijde. Bij faience is de 
achterzijde altijd wit. In de 16e en 17e eeuw was majolica 
een zeer dure aardewerksoort. In de 18e eeuw daalde door 
concurrentie van andere keramiek de belangstelling voor 
majolica en daarmee daalde ook de kwaliteit. Het werd tot 
'een eenvoudig in Friesland gemaakt boeren aardewerk. De 
versiering, die ook in het Eemnesser complex met één 
scherf is vertegenwoordigd, bestond vaak uit eenvoudige 
bloemen. 
Vanaf ongeveer 1800 werden er ook vaak schotels gemaakt 
met leerzame teksten, de zogenaamde spreukschotels. Uit de 
restanten van totaal vier schotels waren drie spreuken 
„leesbaar: "Doet wel en ziet niet om", "Al te veel is onge
zond" en "Bedrog loont zijn meester". De schilder van de 
derde schotel heeft duidelijk met de deugd gespot door het 
woordje niet aan het einde van de tekst weg te laten. 
Drie terugevonden objecten van Delfts aardewerk behoren 
tot de categorie faience. Het betreft een klein zalfpotje, 
geheel wit geglazuurd met een hoogte van 4 cm (zie af
beelding) . Dergelijke potjes waren in de 17e en 18e eeuw 
een gebruikelijke verpakking voor geneesmiddelen. Een 
fragment van een dekselpot van een kaststel heeft een deco-

ratie in blauw van scheepjes in een landschap. Op een 
scherf van een bordje is in blauw een fruitstilleven 
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geschilderd. 
Een scherf Engelse keramiek behoort niet tot de groep 
majolica en faience, maar heeft wel een blauwe decoratie 
op een witte glazuur. Dergelijke keramiek werd vanaf het 
midden van de 18e eeuw in Engeland gemaakt om het veel 
duurdere porselein uit China te imiteren. In de 19e eeuw 
overtreft het marktaandeel van de Engelse keramiek dat van 
alle andere soorten aardewerk in Europa. Het baksel is 
wit, maar de scherf is aanzienlijk zachter dan die van por
selein. Het merk op de onderzijde, "PR5" geeft helaas geen 
uitsluitsel over de productieplaats. 

Het glas. 

Tussen alle keramiekscherven kwam ook enig glas naar bo
ven. Een voet van een geblazen glas heeft aan dat de Eem-
nessers rond 1800 wel een glas wijn lustten. Een flesje 
van geperst glas dateert zeker niet uit deze periode. Een 
datering rond 1900 lijkt waarschijnlijker. Blijkbaar is 
het flesje uit een andere laag afkomstig. 

De datering en sociale aspecten van de vondst. 

Datering van keramiek is mogelijk door vergelijk met el
ders gevonden objecten waarvan de datering goed bekend is 
of door het raadplegen van historische bronnen. Ook kwanti
tatieve aspecten kunnen van belang zijn bij de datering. 
Daarom werden de verschuldende soorten keramiek naar aan
tal teruggevonden objecten in een cirkeldiagram verwerkt 
(zie afbeelding) De datering van dit complex was mogelijk 
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door de aanwezigheid van steengoedkruiken met een datering 
tussen 1756 en 1806, de aanwezigheid van majolica spreuk
schotels uit het begin van de 19e eeuw en de procentueel 
geringe hoeveelheid Engelse keramiek in het vondstcomplex. 
Het complex kan dan ook met grote zekerheid rond 1800 wor
den gedateerd. 
Wat de gevonden keramiek zegt over de gebruikers is niet 
makkelijk te zeggen. De procentueel grote hoeveelheid 
roodbakkend (goedkoop) aardewerk en de afwezigheid van het 
rond 1800 toch frequent voorkomende Chinees porselein doen 
vermoeden dat zij niet rijk zijn geweest. De weinige luxe 
producten die zijn teruggevonden zijn van slechte kwali
teit, maar ontbreken zoals in zeer arme gezinnen niet. Het 
lijkt erop dat de eigenaren van de scherven eenvoudige 
boeren zijn geweest met een smaak die niet afwijkt van de 
gewone man rond 1800. 

Tot slot 

Bij graafwerkzaamheden gevonden scherven kunnen veel infor
matie over de leefomstandigheden van mensen in het verle
den opleveren. Deze informatie komt echter pas goed tot 
zijn recht als een aantal vondstcomplexen met elkaar verge
leken kan worden. Dan pas kan worden bepaald wat het ver
band is tussen sociale status en gebruikte keramiek. Daar
om is het belangrijk dat zoveel mogelijk schervenmateriaal 
wordt verzameld en beschreven. Het hier beschreven complex 
kan een goed begin vormen voor de Eemnesser situatie. Er 
is echter nog véél meer informatie nodig. Ik zou dan ook 
iedereen willen vragen bij graafwerkzaamheden goed op te 
letten en als er ergens scherven naar boven komen dit te 
melden. 

De auteur van bovenstaand artikel is de heer Thomas 
J. Cleij uit Baarn. Als amateur-archeoloog heeft hij 
zich vooral verdiept in het aardewerk dat bij opgra
vingen boven de grond komt uit perioden van de Middel
eeuwen tot heden. Hij was zo vriendelijk de potten en 
scherven die bij graafwerkzaamheden aan het begin van 
de Wakkerendijk werden gevonden, te bestuderen en de 
resultaten van dit onderzoek in een artikel voor ons 
blad vast te leggen. 
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De heer Cleij is correspondent van de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort 
en is lid van de Historische Kring in Baarn. 

Bouwkundig A B C 

Ankerbalkgebint 
Dit is een bouwonderdeel dat wel heel veel voorkomt 
in Eemnes, namelijk in een groot deel van de oude 
boerderijen in ons dorp. Het merendeel ervan behoort 
tot het hallehuis-type, waarvan de belangrijkste 
kenmerken zijn: 
- het ankerbalkgebint; 
- verdeling van de ruimten in drie beuken (=drie 
naast elkaar gelegen ruimte in de lengterichting), 
waarvan de middenbeuk onder de nok ligt. 

Het hallehuis komt in grote delen van ons land voor, 
namelijk in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
het Gooi en Zuid-Holland. Er is een grote variatie in 
de verschijningsvorm van het hallehuis, ontstaan door 
traditie in de bouw en door de specifieke eisen van 
een goede bedrijfsvoering die voor verschillende stre
ken ook tot verschillende oplossingen leidde bij het 

Dwarsdoorsnede boerderij met ankerbalkgebint 
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