


Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 19 de voorbeelden. Mogelijk gebruikte men keer op keerdezelfde sponsen (2). Afbeeldingen met landschapjes enherdertjes bleven een geliefd onderwerp. De gevonden tegelfragmenten Bij de reconstructie, waarbij helaas vele frag-menten blijvend ontbraken, bleek ik dus te doen tehebben met zeker 12 wandtegeltjes, alle van het formaat13 X 13 cm. De dikte van de tegel is 8 a 9 mm. Volgensde literatuur zou dit wijzen op fabricage in het laatstekwart van de 18e eeuw (3). Zelf zou ik voorzichtigerwillen zijn en willen denken aan de periode tussen 1800en 1845. Wat deze tegels betreft dus zeker niet, zoalsop blz.31 van het vorige periodiek gemeld wordt, aan detweede helft van de 17e eeuw. Wat ik heb gekregen be-staat hoofdzakelijk uit wandtegeltjes met de voorstellingvan een herder of herderinnetje. Drie andere gereconstru-eerde wandtegeltjes laten

een vissend mannetje, een zee-meerminnetje en een gravende man (herder?) zien. Als heteen herder is, dan is hij net bezig met zijn 'schepers-schopje' een kluitje aarde te scheppen en dat vervolgensnaar een ongehoorzaam schaap te werpen. De zorg voor 'dekudde' die op zoveel verschillende manieren wordt afge-beeld, past geheel in het interieur van de kerk. Het iswel zeker dat de gevonden tegelfragmenten uit de kerk af-komstig zijn. Waar ze precies hebben gezeten en wanneerze verwijderd zijn is niet bekend; dat vraagt om nog eenapart onderzoek. Overeenkomsten met elders gevonden wandtegels In de loop der tijd zijn, ook enkele malen door mij,in deze streek tegelfragmenten in de grond gevonden.Wanneer deze vondsten bestudeerd worden, blijkt al gauwdat zij vele overeenkomsten met elkaar vertonen. Aller-eerst kan men denken aan de hoekmotiefjes. Men kendeb.v. de

Bourgondische lelie en de Heilige Drievuldig-heid, en veel voorkomend waren het z.g. Ossekopje ennu genoemde Spinnekopje. Dit laatste hoekmotiefje ver-



Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 20 toont toch ook weer variatie. Er worden altijd vijfstippen geplaatst, met daar tussendoor enkele dunnelijntjes. Landelijk bekeken kan men zien dat naarmatemen noordelijker komt, het hoekmotiefje 'stijver'wordt. Het Rotterdamse hoekmotiefje (Zeeland-Zuid-holland) laat dunne, meer speelse tussenlijntjes zien.Amsterdamse en Utrechtse spinnekopjes bestaan uit eenveel minder gebogen lijnenspel. Producten uit Fries-land zijn voorzien van vijf stippen en van rechtelijntjes. Allen gebruiken dus wel het spinnekopje,maar er zijn aantoonbare verschillen. Nu zijn lossevondsten (zoals bij de afbraak van een woning) echtergeen bewijs dat de wandtegel in de directe omgevinggemaakt is. Tegelfragmenten op de plaats waar eens de steentjes-bakkerij stond De voornoemde 'steentjes-' of tegelbakkerij vanAdriaen van Oort en zijn opvolgers stond dus aan dezuid-oost kant van de stad Utrecht.

Hoewel baksteen,dakpannen en vloertegels verder alleen buiten de stadUtrecht zijn aangetroffen, zijn die van de 'steentjes-bakkerij ' van de familie Van Oort (4) ook binnen destad gevonden. Toegegeven: de bakkerij stond niet in-geklemd tussen brandbare woningen; om het bedrijf heenwas volgens de oude stadskaarten veel ruimte. Een af-beelding van de bakoven bestaat er niet, maar wel komtde oven voor op de Eerste Kadastrale kaart van UtrechtSectie B. nr.2825. Hierdoor is de juiste plaats van debakoven bekend gebleven. Door gelukkige omstandighedenkon ik ter plekke een onderzoek instellen, want preciesop die plaats bevindt zich thans de achtertuin van hethuidige huis aldaar. Al gauw werden er door mij veleongeschilderde en geschilderde tegelfragmenten gevonden.Vele stukken, die aan elkaar vastgebakken waren, moetenbeslist tot het ovenafval hebben behoord. Ik kon duide-lijk twee grondlagen

herkennen die beide, zij het heelzuinig, dateerbaar gebruiksaardewerk bevatten, dat vanelders kwam. Het is best mogelijk dat de Franse over-
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Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 23 f':4iS|' 12. Een vissend mannetje met landschapje. Oudere tegelfragmenten Het is belangrijk te weten dat bij navraag is geblekendat er nog meer tegelfragmenten zijn gevonden. Hierbij wa-ren ook exemplaren die dikker waren. Dit laatste wijsterop dat ze ook ouder waren. Helaas zijn deze tegelfrag-menten verkocht op de rommelmarkt te Odijk, en dus nietmeer te achterhalen. Wel kon men mij nog enkele fragmententonen die inderdaad dikker waren en tevens een heel anderhoekmotief hadden (het z.g. Ossekopje). Ik herkende dezeinderdaad als 17e-eeuws. F.H. LandzaatSchalkwijk



Tussen Rijn en Lek 1984 3. - Dl.18 3 24 Noten 1. Tussen Rijn en Lek, 18, 2 (juni 1984), blz.31. 2. Sponsen: de spons is een stukje papier ter groottevan een tegel, waarin met een naald de hoofdlijnenvan het aan te brengen decor zijn doorgeprikt. Doordeze spons op de tegel te leggen en hierop krachtigmet een met houtskoolpoeder gevuld buideltje tekloppen, wordt de priktekening op de tegel aangebracht. 3. D. Korf, Tegels (7e druk), Haarlem 1979, blz.36. 4. F.H. Landzaat, 'De Stichtse gegoten marmervloertegel',in: Tegel 9 (1981), blz.9. 5. C. Dekker, Het begon met Vechten, (Odijk) 1976, blz.49-50. 6. H.C. Hazewinkel: 'De Lakmoes industrie in oud Utrecht',in: Jaarboekje Oud-Utrecht 1928, blz.168. De herkomst en tijd van plaatsing van deze ouderetegels zou - indien ze achterhaalbaar waren - een onder-zoek waard zijn geweest. Wellicht had de restauratie-commissie er ook aan kunnen denken om de gevonden

tegelsweer binnen in de kerk aan te laten brengen (red.).


