
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Graven en begraven. Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van
Alkmaar

Bitter, P.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bitter, P. (2002). Graven en begraven. Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van
Alkmaar. [, Universiteit van Amsterdam]. Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/graven-en-begraven-archeologie-en-geschiedenis-van-de-grote-kerk-van-alkmaar(dacc78b0-b3fc-4e11-bf0b-b53db0471d06).html


Bijlagee 3 Friese ringvormige aardewerken 
constructies:: pottenbakkersovens? 

P.. B ITTER, M. BOULONOIS en T. DE R IDDER 

OpmerkingOpmerking vooraf 

Onderstaandee tekst is overgenomen uit: Bitter, P., M. Boulonois en T. de Ridder, 1996: Friese ring-
vormigee aardewerken constructies: pottenbakkersovens?, Westerheem 45, 70-95. Hierin zijn de ge-
deeltenn over de vondsten uit Alkmaar (het "deel 1", en in deel 3 o.m. de paragraaf over "De Alk-
maarsee kuilen: een pottenbakkersoven?") van de hand van Peter Bitter, terwijl deel 3 door de 
auteurss verder gezamenlijk is opgesteld. Het artikel eindigt met een oproep om vergelijkbare 
vondstenn te melden aan M. Boulonois. Zij zou in augustus 1997 haar afstudeerscriptie, getiteld 
Voorraadkuipen,Voorraadkuipen, haardkragen of ovens? Een inventarisatie van aardewerken ringvormige constructies uit de 
RomeinseRomeinse Tijd, aan het onderwerp wijden. Acht van de 26 door haar beschreven vondsten betref-
fenn ovens, waarvan er drie met pottenbakkerij in verband konden worden gebracht. 

Inleiding Inleiding 

Tijdenss de voorbereidingen van de expositie "Heiloo voor en na Willibrord" werd een belangrij-
kee herontdekking gedaan.273 In het depot van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden 
werdenn in oktober 1994 enkele dozen met eigenaardige brokken gebakken klei2'4 aangetroffen 
enn tevens vele schijven van aardewerk die doorgaans als weefgewichten worden geïnterpreteerd. 

Kortt daarop werden in Alkmaar soortgelijke brokken gebakken klei gevonden, ditmaal in com-
binatiee met misbaksels van vaatwerk. Een kort literatuuronderzoek en rondvraag bij archeologi-
schee werkgroepen in Noord-Holland leverden nog meer van dergelijke brokken op. De interpre-
tatiess verschillen echter sterk: haardkraag,275 voorraadkuip,™™ oven"7 en pottenbakkersoven.278 Be-
halvee een beperkt overzicht, gegeven door Boersma,279 ontbreekt een gedegen onderzoek naar 
dergelijkee brokken gebakken klei.2*" Dit artikel eindigt dan ook met een oproep om genoemde 
voorwerpenn te melden.'*1 Eerst zullen respectievelijk de vondsten van Alkmaar (deel 1) en Heiloo 
(deell  2) worden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke interpretaties, mede aan 
dee hand van een beperkt literatuuronderzoek (deel 3). 

2733 De volledige titel van deze expositie luidde: "Heiloo voor en na Willibrord: Tentoonstelling archeolo-
gischee bodemvondsten". Deze expositie werd gehouden van 14 oktober 1995 t/m 3 februari 1996 in de 
Oudee Pastorij te Heiloo. 
2744 M. Brouwer, conservator van de Romeinse afdeling van het RMO, wees erop dat het hier zou kunnen 
gaann om restanten van een oventje. 
2755 Boersma 1976. 
2766 Schermer 1974. 
2777 Flamman 1993. 
2788 Mooij 1992. 
2799 Boersma 1976. 
2800 Het overzicht van Flamman (1993) is beperkt tot roosterfragmenten. De brokken gebakken klei die 
hijj  ter sprake brengt zijn anders dan die van Alkmaar en Heiloo. 
2811 Als de aard van de vondsten en het aantal meldingen dit toelaten, zal M. Boulonois over de genoem-
dee voorwerpen haar afstudeerscriptie schrijven. 
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1.11.1 Ligging van 
AlkmaarAlkmaar en Heiloo. 

Deell  1 Fries pottenbakkersafval en een ovenachtige kui l uit Alkmaar 

DeDe vondstomstandigheden 

Inn 1994 en 1995 vonden in de Grote of St. Laurenskerk van Alkmaar omvangrijke opgravingen 
plaatss in verband met de ontgravingen voor een vloerverwarmingssysteem. De opgravingen wer-
denn in drie veldcampagnes uitgevoerd door de afdeling monumentenzorg en archeologie van de 
gemeentee Alkmaar met grote steun van tientallen vrijwilligers.2"2 Het onderzoek verliep succesvol 
mett betrekking tot de beide hoofddoelstellingen: grafonderzoek en funderingsonderzoek. Er 
werdenn ca 1000 skeletten geborgen (het vervolgonderzoek naar de fysieke gesteldheid van de 
vroegeree Alkmaarders is inmiddels reeds gestart) en er werden allerlei resten aangetroffen van de 
vorigee kerk. Daarnaast waren erverrassingen, zoals een verzameling 18de-eeuwse textielresten en 
vondstenn uit de Romeinse tijd. Deze laatste kwamen te voorschijn onderin enkele van de ruim 2 
meterr diepe sleuven, die in eerste aanzet gegraven werden voor het funderingsonderzoek. 

Nuu zijn vondsten uit deze periode op zich geen verrassing. De Alkmaarse Grote kerk ligt op het 
hoogstee punt van een heuvel van de Oude Duinen. Op deze zandheuvel zijn in het verleden wel 
vakerr Friese bewoningsresten uit de 2de en 3de eeuw n. Chr. aangetroffen. Hiervan zijn door-
gaanss door de middeleeuwse en latere bewoningsactiviteiten alleen de diep ingegraven grond-

2822 De dagelijkse veldleiding berustte bij Juke Dijkstra, daarbij geassisteerd door Rob Roedema. De ber-
gingg van de skeletten en het daarbij vastleggen van de eerste waarnemingen werd uitgevoerd door Frits 
Laarmann (buro Osmania). 
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sporenn over, vooral waterputten.'™*  Ook binnen de kerk is veel verstoord door de kerkbouw en het 
delvenn van graven. De grafdelvers hebben tot een diepte van wel 2.00 a 2.30 m onder de vloer ge-
gravenn teneinde zoveel mogelijk graven boven op elkaar te kunnen maken, soms nog dieper. Dit 
betekentt echter nog niet dat de gehele ondergrond is verstoord. Immers, bij de bouw van de kerk 
werdd het terrein opgehoogd met de grond die overbleef na het metselen van de funderingen. Nu 
nogg is het vloerpeil binnen de kerk zeker 0,5 m hoger dan het straatniveau buiten.-"4 Op welke 
dieptee moeten we het oude oppervlak bij het begin van de eerste kerkbouw inschatten? Globaal 
taxerenn we dit op 1,5 a 1 meter onder de huidige vloer {ca 0,5 tot 1,0 m boven NAP). Het maai-
veldd kan in de Romeinse tijd lager zijn geweest. 

Dee bijzondere vondst waar deze bijdrage over handelt, werd op 24 en 25 januari gedaan in de 
vieringg van de kerk. En we zien hier een fenomeen dat veel opgravers kennen: de spannendste za-
kenn kom je pas op het laatste moment tegen, in dit geval de twee laatste graafdagen van de tweede 
opgravingscampagne!!  Er was een 4 m brede sleuf gemaakt in de breedte door het noorderdwars-
schipp en de viering. Bij het bergen van de onderste graven werd onderin de sleuf een vlak aange-
legdd omstreeks NAP. In de viering tekende zich in het gele zand onder meer een rond grondspoor 
aff  van grijs zand. Dit vlak werd verder grotendeels ingenomen door enkele zeer diepe graven. Be-
slotenwerdd om het grijze grondspoor, dat uit de middeleeuwen dateert, te couperen. Daarbij bleek 
datt toevalligerwijs precies hieronder zich iets veel groters bevond dat was afgedekt met een laag 
geell  zand: grondsporen uit de Romeinse üjd. Verder onderzoek werd bemoeilijkt omdat we inmiddels 
inn het grondwater terecht kwamen. Bovendien was de ruimte beperkt door de nabijheid van het 
koorhek,, een grafkelder en een drietal oude betonblokken (vermoedelijk in de jaren 1930 aange-
brachtt voor het stutten van het dakgewelf). Na het archeologisch onderzoek zou de aannemer de 
betonblokkenn machinaal verwijderen en de plek omwoelen, zodat we ondanks de lastige omstan-
dighedenn besloten om de sporen toch verder op te graven. Het gevolg was een niet bepaald gun-
stigee manier van opgraven. Achteraf gezien denkje dan: had ik (P.B.) van tevoren geweten dat we 
eenn zo bijzondere vondst onder handen hadden, dan hadden we misschien toch een extra dam-
wandd en een miniatuur-bemaling kunnen aanbrengen, ondanks de kosten en de tijd die daarmee 
gepaardd gaan ... Het is echter anders gelopen: er werd een nieuw vlak gemaakt en nadat dit was ge-
tekend,, werden de sporen uitgespit, terwijl het grondwater opborrelde. Rob Roedema nam deze 
zwaree klus ter hand, tot zijn middel in bagger en grondwater staand. Tot zijn verbazing bleek één 
vann de kuilen niet in zand te eindigen, maar een harde bodemlaag te hebben. Ook de vondsten 
warenn eigenaardig. Alvorens op deze vondsten in te gaan moeten we eerst de grondsporen beschrijven. 

DeDe grondsporen 

Dee twee kuilen lagen vlak naast elkaar maar helaas was het niet duidelijk of ze al dan niet bij el-
kaarr hoorden. Het gaat om een kuil gevuld met grijsgeel gevlekte zandplaggen en een kuil met 
zwartt turfgruis. Over deze sporen lag een laag schoon geel zand, mogelijk van een post-romeinse 
duinvorming?? Voorlopig kunnen we hieraan geen datering geven, maar dit zand moet ouder zijn 
dann de oudste kerk. Deze dateren we voorlopig in de late 11de of de 12de eeuw.'"'' 

2833 Vindplaatsen in de Gasthuisstraat (1970), op het Kerkplein (1979) en aan de Heul in 1980 zijn door 
Cordfunkee beschreven (Cordfunke 1982). Recente vondsten zijn gedaan aan de Lindegracht-noordzijde in 
19933 (Bitteren Dijkstra 1994) en-zuidzijde in 1995 (ongepubliceerd). 
2844 Het huidige vloerpeil is sedert de bouw in 1470-1520 ongewijzigd, zoals te zien was aan de binnenaf-
werkingg van de kerkmuren en de hoogte van de eerste versnijdingen. De huidige kerk heeft Funderingen 
mett een aanzienlijk volume: de gevels gaan zeker 3,5 m diep en verbreden zich sterk tot zeker zo'n 2 a 2,5 
mm onderin, de pijlers van het schip verbreden zich onderin ook sterk en zijn minstens 4,5 m diep. Op grond 
vann een ruwe schatting kan het volume van deze funderingen een ophoging van een halve tot een hele me-
terr tot gevolg hebben gehad. 
2855 In dit verband zal niet op de geologie ingegaan worden. De interpretatie van de zandlaag en met name 
dee diepte ten opzichte van NAP bezorgt ons nog onopgeloste raadsels. 
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1.21.2 In de kerkplattegrond 
zijnzijn de opgegraven 
gedeeltengedeelten gerasterd, 
waarvanwaarvan de diepere sleuven 
donker.donker. Onderde 
vlaktekeningvlaktekening is een 
reconstructiereconstructie gemaakt van 
hethet profiel: 

A=A= zandplaggen-kuil; 
B=B= kuil met turfzodenrand 

enen aangebakken 
bodemplaat. bodemplaat. 

Tek.Tek. P. Bitter, Alkmaar. 

//-///;A/////SI//-///;A/////SI  . / 

gïürftrea a 

Dee zandplaggen-kuil was bovenin volledig opgevuld met plaggen. De diameter van de ovale 
kuill  was 1.40 bij 1.80 m. Mogelijk betreft het een in elkaar gezakte waterput met een wand van 
zandplaggen,, een model dat we elders in de binnenstad goed kennen. Er is ook een andere in-
terpretatiee mogelijk - hierop komen we straks terug. Een handvol scherven geheel onderin de 
kuil/waterputt dateert uit de 2de of 3de eeuw. Ze vertonen beroeting en slijtage door gebruik. 

Dee zwarte kuil bleek zeer bijzonder. In een nieuw vlak, aangelegd op ca 0,25 m onder NAP, 
bleekk dat het een ronde kuil was waarvan de wanden bekleed waren met radiaal gelegde turfzo-
den:: het leek veel op een waterput. In een proefgaatje werd de onderkant van de turfplaggen be-
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fl fl 

1.31.3 Randfragmenten afkomstig 
uituit de zandplaggenkuil A. Schaal 
1:4.1:4. Tek. R. van Wilgen, 
Alkmaar. Alkmaar. 

AA Alkmaar, Grote Kerk 1995: 
fragmentfragment van een "aardewerk-
ring",ring", met buitenlangs touw-
indrukken.indrukken. Foto P. Bitter, 
Alkmaar. Alkmaar. 

reiktt op 0,74 m onder NAP. Bij de poging om vondsten eruit te halen bleek de put evenwel een 
harde,, dichte bodem te hebben met een glad oppervlak. Hierdoor is gebruik als waterput uitge-
sloten.. Tot zijn knieën en ellebogen in de modder staand tastte Rob de bodem af. De plaat strek-
tee zich precies tot de zodenwand van de kuil uit. Enkele losgepeuterde brokken toonden aan dat 
hett om gebakken klei ging, aan de bovenzijde verhit tot een kleiplaat. Deze min of meer ronde 
plaatt had een diameter van omstreeks 80 cm. Er is ook een brokstuk van een schuin oplopend 
deell  van de bodem, waarin twee verticale ronde holten zijn gemaakt van ca 5-6 cm doorsnede en 
77 cm diep: gaten voor pennen? 

Uitt de vulling kwamen niet alleen bijzondere potscherven, maar ook enkele grote fragmenten 
gebakkenn klei. Dit blijken delen te zijn van een opgebouwde ring van gebakken klei, globaal van 
dezelfdee diameter als de bodemplaat. De wand van deze ring is ca 7 cm dik en opgebouwd in la-
genn van 6 tot 8 cm hoog. Elke laag is eerst langs de buitenrand versterkt met touw, dat bij het op 
brengenn van de volgende laag is ingepakt. Het touw is ca 1,5 cm dik geweest en gevlochten van 
vlass of andere grove vezels. De opgebrachte klei vertoont nog de vinger- en handpalmafdrukken 
vann de makers. Eén van de brokken is afkomstig van een rand. Helaas passen de geborgen frag-
mentenn niet aan elkaar. De bodemplaat en ook het schuin oplopende bodemfragment zijn door 
verhittingg aan de bovenzijde licht versinterd met lichtgrijze en rode plekken. De grote brokstuk-
kenn van de ring zijn egaler gebakken en lichtbruin. De onderzijde van de bodemplaat en de kern 
vann de losse brokstukken zijn zwart. De klei is gemagerd met plantaardig materiaal, wellicht vrij 
groff  strohaksel (tot 3 cm). 
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1.41.4 Brokstuk van de "oven-ring" met touwindrukken (donker gerasterd); bodemfragment met twee holten 
erinerin (rechts ervan twee doorsneden); ronde schijf met gat. Tek. R. van Wilgen, Alkmaar. 

DeDe misbaksels van Fries aardewerk 

Inn de modder direct op de kleiplaat werden talrijke fragmenten verzameld van handgevormd aar-
dewerk.. Het meest opvallend is dat er veel misbaksels zijn. Sommige zijn door te grote verhitting 
grijs/bruinn gevlekt, vervormd en versinterd met een pokdalig oppervlak, andere zijn brokkelig 
mett veel haarscheurtjes. Geen van de bodems vertoont beroeting of slijtage, ook als de onderzij-
dee besmeten is. Er kon slechts een handvol grotendeels complete potten bijeen worden gepuz-
zeld,, van een paar dozijn potten werd alleen een randfragment of bodem gevonden. Van de tien-
tallenn overblijvende wandscherven kunnen de meeste wel bij deze randen en bodems hebben ge-
hoordd maar er ontbreekt veel. De scherven zijn in een secundaire context, want het merendeel is 
zeerr fragmentarisch. Bij een primaire context zou j e denken aan misbaksels die meteen na een 
misluktt bakproces in de ovenkuil zijn teruggestort - dit zou dan veel complete potten moeten op-
leveren.. Vermoedelijk zijn de scherven in de kuil beland toen deze opzettelijk werd gedempt met 
vuill  zand. Het ligt voor de hand om te denken dat dit gebeurde met grond die naast de kuil werd 
afgestoken,, waarbij zich in deze grond een partij terzijde gestorte misbaksels heeft bevonden. 

Hett baksel van de scherven is gelijk: tamelijk zacht gebakken van een klei met daarin, vermoe-
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BB Alkmaar, Grote Kerk 
1995:1995: twee verschillende 
afwerkingenafwerkingen van 
kartelranden.kartelranden. Foto P Bitter, 
Alkmaar. Alkmaar. 

CC Alkmaar, Grote Kerk 
1995:1995: misbaksel van een 
orenpotorenpot (type Ge6) met 
gesinterdgesinterd oppervlak aan één 
zijde,zijde, zonder gelrruikssporen. 
FotoP.FotoP. Bitter, Alkmaar. 

delijkk van nature, fijn zand tot 0,1 mm dat veel minuscule rechthoekige "glimmertjes" bevat 
(mica?).. Doordat dit is verbrand bij het bakken, is het aardewerk poreus en vertoont het opper-
vlakk groetjes van 1 mm breed en 2 tot 10 mm lang (soms grover tot 3 cm). Veel scherven bevatten 
rodee spikkels van 1 tot 3 mm die op potgruis lijken. Het zijn echter ijzerconcentraties in de klei. 
Waarr de potten niet zijn over-verhit, is het aardewerk hoofdzakelijk zachtoranje tot steenrood van 
kleur,, vaak met een donkergrijze kern (de organische bestanddelen uit de klei zijn niet geheel 
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1.5A1.5A Misbaksels: kartelranden type V4c met afgerond profiel en vrij  grove vingerindrukken. Schaal 1:4. 
Tek.Tek. R, van Wilgen, Alkmaar. 

verbrand).. Een paar potten hebben op de gehele zijkant een ovale zwarte kring. De zwarting is 
door-en-doorr en is ook aan de binnenzijde van de pot zichtbaar. Dit kan te maken hebben met in-
werkingg van het grondwater (vervuild door organische en ijzerdeeltjes uit de tur f ) -het is dan een 
secundairr verschijnsel. 

Dee fragmenten zijn afkomstig van uiteenlopende modellen. Ze worden hier beschreven over-
eenkomstigg de indelingsmethode die Taayke heeft geformuleerd voor vondsten uit Westergo.1'"'' 
Hett friese aardewerk uit Noord-Holland komt immers sterk overeen met dit materiaal. 

Err zijn 14 randen van oorloze wijdmondige potten meteen uitgebogen rand, versierd metvin-
gerknepenn aan de buitenzijde, de zogenaamde kartelranden (Taayke: type V4c). Ze zijn afge-
werktt met vingerknepen tussen de knokkel van de wijsvinger (binnenzijde rand) en de zijkant van 
dee duim (kartelindrukken aan de buitenzijde). Soms kun j e de zijkant van de duimnagel afge-
druktt zien. De maker/maakster was steeds rechtshandig. Als ik de afdrukken "pas" met mijn 
eigenn handen, dan lijken de randen gemaakt door iemand met vrij kleine handen (P.B.). Er zijn 
bijj  ons vondstmateriaal twee afwerkingen van de kartelranden, namelijk een afgeronde rand met 
diepee indrukken en een fijnere rand met vlakke zijkant en ondiepe indrukken. Misschien zijn er 
tweee verschillende maaksters geweest? Bij de grotere fragmenten is te zien dat de onderhelft van 
dezee potten besmeten was. De potten waren middelgroot tot erg groot. Enkele van de bodem-
fragmentenn (sommige zouden bij bovengenoemde randen kunnen horen) zijn besmeten. Deze 
zijnn alle voorzien van een soort vakindeling met verticale vingervegen. De grootste zijn ook on-
deropp besmeten, de kleinste alleen op de zijwanden. Blijkbaar werden de grote potten onderste-
bovenn gezet bij het aanbrengen van deze slib-afwerking. Onderop de bodem is zand gekleefd bij 
hett weer rechtop zetten van de pot. Dit is gebeurd vóór het bakken. 

Behalvee de kartelrand-potten zijn er ook 7 fragmenten van onversierde potten, waarvan een 
tweetall  een smalle halsopening heeft en er vijf wijdmondig zijn (Taayke: typen Ge6 en Gw6a). Ze 
zijnn gemiddeld iets kleiner dan de kartelrand-potten en hebben oren, doorgaans twee. De oren 
zijnn steeds aan de rand bevestigd, hoekig van vorm en voorzien van een kleine afgeronde knob-
bel.. Voor zover te zien, zijn de potten geheel glad afgewerkt en niet besmeten. Een enkele pot is 
gepolijst,, vermoedelijk met een gladde steen. Ze zijn alle oxyderend gebakken: er zijn geen ge-
smoordee exemplaren. 

Tenslottee zijn er nog wat bijzondere vormen. Een klein wijd bakje met een kartelrand valt on-
derr een verzamelgroep kleingoed bij Taayke (type K3b). Ons bakje heeft een vreemd baksel met 
roodbruinee brokken erin tot wel tot 1 cm groot. Mogelijk komt dit door een reactie van ijzercon-

2866 Taayke 1990. 
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1.5B1.5B Misbaksels: kartelranden type V4c met vlakke zijkant van de rand en ondiepe indrukken. Schaal 1: 
Tek.Tek. R. van Wilgen, Alkmaar. 
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1.61.6 Misbaksels: boven randen van twee nauwmondige orenpotten type Ge6; onder randen van wijdmondige 
orenpotlenorenpotlen type Gw6a. Schaal 1:4. Tek. R. van Wilgen, Alkmaar. 

centratiess in de klei bij het (mis-)bakken. Een onversierde, steilwandige rand met schouderknik 
behoortt tot een pottype dat bij Taayke als type K4a is afgebeeld. De hiervan bekende complete 
modellenn hebben ófwel een kleine standvoet, ófwel een platte bodem.2* 7 Een bijzonder voorwerp 
iss een door oververhitting aan één zijde aangetaste en vervormde voetschaal, grotendeels com-
pleet.. Hij heeft een bol model met een aan de bovenzijde afgeplatte rand (Taayke: type K4c). Hij 

2877 Zie o.a. Bloemers 1979 type IA; Van Es en Miedema 1970-71 afb.11. 
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DD Alkmaar, Grote Kerk 
1995:1995: onderzijde van een 
ongebruikteongebruikte pot die ook 
onderoponderop de bodem is 
besmeten.besmeten. Foto P. Bitter, 
Alkmaar. Alkmaar. 

1.1. 7 Misbaksels: 
bodemfragmentenbodemfragmenten van 
besmetenbesmeten aardewerk 
(boven)(boven) en rwmvandig 
aardewerk.aardewerk. Schaal 1:4. 
Tek.Tek. R. van Wilgen, 
Alkmaar. Alkmaar. 

iss gepolijst en oxyderend gebakken. De standvoet vertoont geen slijtage. Bij de vondsten bevindt 
zichh tenslotte nog een losse standvoet, gepolijst en zwart gesmoord. Het is niet te zien of dit frag-
mentt afkomstig is van een gebruikte pot of van een misbaksel. 

Dee vondsten kunnen worden gedateerd in de midden-Romeinse tijd, wellicht in de 2de eeuw. 
Dee grotere potten van de modellen V4 en G6, en de voetschaal K4c worden door Taayke in de 2de 
enn 3de eeuw gesitueerd. Het model K4a wordt in de tweede helft van de 1ste en in de 2de eeuw 
geplaatst.2* ""  In de vormgeving van de oren is er een ontwikkeling geweest die misschien een date-

2888 Taayke 1990, 184. Zie ook Bloemers 1979, type IA. 
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EE Alkmaar, Grote Kerk 
1995:1995: misbaksel van een 
voetschaalvoetschaal (type K4c) met 
gesinterdgesinterd oppervlak met 
blaasjes,blaasjes, gebarsten en 
vervormd,vervormd, zonder 
gebruikssporen.gebruikssporen. Foto 
P.P. Bitter, Alkmaar. 

1.81.8 Misbaksels: klein 
kartelrandpotjekartelrandpotje type K3b, 
onversierdonversierd randfragment 
metmet geknikte wand type 
K4a,K4a, voetschaal K4c 
(misvormde(misvormde pol en 
reconstructie)reconstructie) en los voetje, 
tweetwee randfragmentjes van 
ondetermineerbaar ondetermineerbaar 
pottype.pottype. De voetschaal is 
gepolijst;gepolijst; het losse voetje is 
gepolijstgepolijst en zwart 
gesmoord.gesmoord. Schaal 1:4. 
Tek.Tek. R. van Wilgen, 
Alkmaar. Alkmaar. 

ringg mogelijk maakt. Volgens Martin Meffert zouden de oren van onze vondst, naar analogie van 
hett aardewerk uit de Assendelver Polders, mogelijk in de 2de eeuw gedateerd kunnen worden 
vanwegee de lage knobbel.289 

Tenslottee nog een voorwerp dat bij de misbaksels is gevonden: een dikke ronde kleischijf met 
eenn gat erin. Doorgaans worden dergelijke voorwerpen omschreven als weefgewicht, maar er zijn 
ookk andere verklaringen denkbaar. Ons exemplaar is aan één zijde sterk verhit en stuk gebakken, 
hett gat vertoont geen slijtage. In het laatste deel van dit hoofdstuk komen we nog op de "weefge-
wichten""  terug, aangezien er nog andere verklaringen mogelijk zijn. 

2899 Mondelinge mededeling M. Meffert. Het promotie-onderzoek 'Ruimtelijke relaties in het voormalige 
Oer-IJJ estuarium in de Romeinse Ijzertijd met nadruk op de Assendelver Polders' vindt plaats bij het Insti-
tuutt voor Pre- en Protohistorie A.E. van Giffen te Amsterdam. 
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Deell  2 Brokken gebakken klei en "misbaksels van weefgewichten"  uit Heiloo 

DeDe vondstomstandigheden 

Inn 1921 werd in Heiloo een groot terrein aan de Holleweg afgezand. Doel hiervan was de droge 
zandgrondd geschikt te maken voor akkerbouw. Door een halve meter zand te verwijderen, kwam 
hett grondoppervlak namelijk dichter bij het water te liggen.290 Tijdens deze werkzaamheden wer-
denn potscherven en vreemde brokken gebakken klei aangetroffen. Het toeval wilde dat op het 
momentt van de ontdekking de archeoloog J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van 
Oudhedenn (RMO) te Leiden, opgravingen uitvoerde bij de Abdij van Egmond. Hij werd ingelicht 
overr de vondsten in Heiloo en verrichtte er een kort archeologisch onderzoek. Helaas is hiervan 
nooitt een verslag gemaakt. De enige informatie die wij hebben, is een brief die Holwerda in 1934 
schreeff  aan de heer De Lange, een Heilooënaar die geïnteresseerd was in oudheidkundige za-
ken.. De brief luidt als volgt: 
"Zeerr geachte Heer de Lange, 

Opp uw vragen kan ik het volgende antwoorden. In een tuin ten Westen van het kerkje van Heiloo, 
ongeveerr 70 Meter van den weg, die daar rechthoekig op den Westerweg aanloopt en ongeveer 
800 Meter van den Holle-weg, werd door mij destijds een proefopgraving gedaan op een plaats 
waarr Friesche voorwerpen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling gevonden waren. Ik vond hier 
dee overblijfselen van een primitieve bewoning in den vorm van ingraving in den grond, waarvan 
hierr een profieltekening bijgaat. In het midden ziet men de uitdiepingen van den hutbodem en 
aann weerszijden de gaten van de palen der wanden. Typische scherven van deze kuituur, enige z.g. 
netverzwaringenn en een onbekend bronzen voorwerp kwamen daarbij voor den dag en worden 
thanss hier in het Museum bewaard geïnventariseerd onder no. G 1921/4 (...)" 

2.12.1 Profieltekening van 
mogelijkmogelijk een huisplattegrond, ~\ r~N 
gemaaktgemaakt door Holwerda in ~ ' 
19211921 (Archief RMO Leiden). 

XcTTL'tm, XcTTL'tm, 

xm xm 
_i i 

Dee profieltekening van de "primitieve bewoning" waar Holwerda over spreekt, is helaas niet erg 
duidelijkk (afb. 2.1). Ook is de locatie van de vindplaats niet exact te achterhalen. Een groot pro-
bleemm is dus dat er heel weinig gegevens zijn over de vondstomstandigheden. We weten niet hoe 
dee vondsten ten opzichte van elkaar in de grond gelegen hebben en wat hun relatie was met de 
mogelijkee huisplattegrond. Ook is niet bekend of Holwerda toentertijd alle vondsten heeft mee-
genomenn of dat een aantal al door afzanding was verdwenen. Het is namelijk vreemd dat een aan-
tall  brokken "verse" breuken vertoont, terwijl passende fragmenten ontbreken. Een andere mo-
gelijkheidd is dat een deel van de vondsten zich nu nog in de bodem bevindt. Dit is echter, na een 
afzanding,, niet erg waarschijnlijk. 

Zoalss al in de inleiding genoemd is, werden de vondsten in oktober 1994 in het RMO heront-
dekt.. Het bleek te gaan om de volgende voorwerpen: 
-- negen grote brokken gebakken klei waarop touwindrukken te zien waren, en een aantal klei-

neree brokken; 
-- een onregelmatig gevormde "bak" van aardewerk; 
-- veertien aardewerken ringen. Holwerda noemde deze 'netverzwaringen", maar tegenwoordig 

wordenn ze meestal als weefgewichten geïnterpreteerd (hierop komen we in deel 3 terug); 
-- potscherven. Hierbij gaat het voornamelijk om inheems-Romeins (Fries) materiaal, maar er 

2900 De Ridder 1995, 18-19. 



160 0 AA De kerk van Alkmaar vóór 1470 

oo 5 io cm 
II i i 

zijnn ook enkele Romeinse schei-ven gevonden. Op basis van deze laatste zijn de vondsten in de 
l'-2''' eeuw na Chr. gedateerd. 

DeDe brokken gebakken klei 

Inn totaal zijn negen grote en een aantal kleinere brokken aardewerk gevonden."" Het grootste 
exemplaarr heeft een afmeting van ca. 12 x 23 cm. De dikte varieert van 4,5 tot 6 cm. Aan de bui-
tenkantt zijn de brokken geel-oranje van kleur; de kern is donkergrijs. Ze zijn gemaakt van klei die 
lichtt gemagerd was met organisch materiaal. Bij sommige exemplaren is een deel van het opper-
vlakk enigszins gesinterd. 

Opvallendd zijn de indrukken van getwijnd touw,'95 die op de grotere brokken te zien zijn (zie 
b.v.. afb. 2.2 en 2.3). De grote brokken zijn opgebouwd uit op elkaar gestapelde kleirollen (afb. 
2.2).. De bevestigingsvlakken van deze rollen zijn de zwakste punten; op deze plaatsen zullen de 
kleibrokkenn het snelst afbreken. Door het aansmeren hebben de kleirollen een omgekeerde U-

2911 Bij het tekenen van de brokken is een selectie gemaakt: de meest kenmerkende zijn getekend. Het-
zelfdee geldt voor de weefgewichten. 
2922 Mondelinge mededelingj. Flamman. 
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vorm.1™™ De breukvlakken zijn daardoor aan de bovenkant bol en aan de onderkant hol (zie b.v. 
afb.. 2.3). De kleinere brokken aardewerk zijn fragmenten van kleirollen. Eén ervan vertoont dui-
delijkk vingerindrukken (afb. 2.4). 

Vann de negen grote brokken zijn er drie "plat" (afb. 2.2 en 2.3) en hebben zes brokken een 
schuinn opstaande rand (afb. 2.5 en 2.6). Van deze laatste groep passen er drie aan elkaar. Ze lij -
ken,, tezamen met de overige brokken, een deel van een cirkelvormige constructie te zijn geweest, 
waarvann de diameter tenminste 80 cm heeft bedragen. Omdat er verder geen brokken aan elkaar 
passen,, is het moeilijk te zeggen hoe de constructie er oorspronkelijk heeft uitgezien. In elk geval 
bevondd de schuin opstaande rand zich aan de buitenkant. De "platte" brokken waren waar-
schijnlijkk aan de onder- en/of bovenkant van de brokken met schuin opstaande rand bevestigd. 
Dezee laatste laten aan de onderkant een breukvlak zien. Bovendien is hier de donkergrijze kleur 
vann de kern zichtbaar, terwijl het oppervlak van de brokken meestal geel-oranje is. Of bovenop de 
brokkenn met schuin opstaande rand nog meer brokken hebben gezeten, is moeilijk te zeggen. 
Sommigee lijken een breukvlak te vertonen, andere zijn glad afgewerkt. Overigens is de kleur niet 
geheell  betrouwbaar om te bepalen of een brok een breukvlak heeft of niet: soms zijn brokken 
gladd afgewerkt, maar hebben ze toch een donkergrijze kleur. Touwindrukken bevinden zich zo-

2933 Term van Boersma 1976, 183. 
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well  aan de buitenkant als in de kern van de brokken. Ze zijn ongeveer 1 cm dik. Wanneer touw 
bijj  de opbouw van de constructie om de buitenkant van het geheel gewikkeld werd, besmeerde 
menn dit meestal nog met een laagje klei (afb. 2.3). De touwindrukken in de kern bevinden zich 
preciess tussen twee kleirollen in. Dit is goed zichtbaar op de zijkanten (breukvlakken) van de 
brokken:: de touwindrukken zijn daar te zien als kleine gaatjes. Voordat een nieuwe kleirol op een 
anderee bevestigd werd, legde men er dus eerst touw tussen. Het touw zal een verstevigende func-
tiee hebben gehad bij de opbouw van de constructie. 

DeDe aardewerken "bak " 

Eenn andere vondst is een vierkant, onregelmatig gevormd brok aardewerk met afmetingen van 
ca.. 45 x 31 x 17,5 cm (1 x b x h) (afb. 2.7). In het midden bevindt zich een opstaande rand in de 
vormm van een cirkel. In het vervolg zullen we dit voorwerp een "bak" noemen. De bak is niet he-
lemaall  compleet: een deel ervan is afgebroken. Hierdoor is te zien dat de kern net als de buiten-
kantt een oranje-gele kleur heeft. Het oppervlak is niet glad afgewerkt. Vingerindrukken van het 
knedenn van de klei zijn goed te zien. 

Aann de onderkant steekt een rechthoekig gedeelte uit: het lijk t alsof de bak op en/of tussen 
plankenn gevormd is. Aan de onderkant is tevens donkergrijs zand te zien dat is vastgekoekt. De 
bakk is zacht gebakken. Ook kleine blaasjes aan de onder- en bovenkant wijzen erop dat het geheel 
aann hitte is blootgesteld. 
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2.52.5 Brok gebakken klei 
metmet schuin opstaande 
rand.rand. Tek. T. de Ridder. 

fe£-:.:fe£-:.:: : 
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Dee "weefgewichten" 

Inn totaal zijn er dertien hele weefgewichten gevonden en één half exemplaar (afb. 2.8). Eén weef-
gewichtt wijkt af omdat het wat kleiner is dan de rest. Met uitzondering van de laatstgenoemde 
hebbenn ze alle een diameter van ca. 11 cm en een dikte van ca. 6 cm. De diameter van het gat be-
draagtt gemiddeld 3,5 cm. Het gewicht van de hele exemplaren varieert van 580 tot 720 gram (afb. 
2.9).. De kleinere aardewerken ring heeft een diameter van ca. 11 cm en een dikte van ca. 4,5 cm. 
Dee diameter van het gat is ongeveer 3 cm. Het weefgewicht weegt ca. 340 gram. 

All ee weefgewichten zijn zacht gebakken (ze geven af) en zijn gemaakt van klei die licht gema-
gerdd was met organisch materiaal. De ringen zijn oranje en grijs van kleur en vertonen soms zwar-
tee vlekken. Bij de meeste is de grijze kleur gedeeltelijk afgesleten door het schuiven in de op-
bergdoos,, waardoor de oranje kleur te voorschijn komt. Over het algemeen is de grijze kleur ook 
nogg aanwezig aan de binnenkant (het gat) van de weefgewichten, hoewel dit niet altijd gemakke-
lij kk te zien is vanwege het grijze zand dat er aangekoekt zit. Met uitzondering van het halve exem-
plaarr vertonen alle ringen scheurtjes. Een aantal weefgewichten is gedeeltelijk gesinterd. Het op-
pervlakk vertoont lichte blaasjes en is hard, hobbelig en groenig van kleur (afb. 2.10). de grijze 
kleurr is daar wat dieper ingebakken. De ringen met de meeste scheuren hebben ook de meeste 
blaasjes.. Enkele hebben vingerindrukken in de vorm van smalle gleuven, die ontstaan zijn bij het 
vormenn van de ringen (afb. 2.10). 



164 4 AA De kerk van Alkmaar vóór 1470 

2.62.6 De enige brokken die 
aanaan elkaar passen. De 
schuinschuin opstaande rand is 
metmet pijlen aangegeven. 
Tek.Tek. T. de Ridder. 

 .!.; --.,'.5 :.' 'i-':L-;,''v',J>;-,-^.i--^»^.-: 

Alleenn het halve weefgewicht vertoont slijtagesporen: er is een klein geultje uitgesleten waar 
hett touw de kant raakte (afb. 2.11). We nemen aan dat alleen het halve weefgewicht gebruikt is. 
Dee hele ringen vertonen namelijk geen touwslijtage en de grijze kleur is zowel aan het oppervlak 
alss aan de binnenzijde van het gat nog aanwezig. De weefgewichten zijn waarschijnlijk niet ge-
bruikt,, omdat het om misbaksels gaat: alle ringen vertonen bakscheurtjes en enkele hebben dui-
delijkk een gesinterd oppervlak met daarop kleine blaasjes. 

DeDe potscherven 

Hett aardewerk dat is gevonden, betreft vooral Fries materiaal. Kenmerkend zijn de randen met 
vingertopindrukken.. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het hier om misbaksels gaat. 
Naastt het Friese aardewerk zijn twee bodemfragmenten van Romeins ruwwandig aardewerk aan-
getroffen.. Op basis hiervan kan het geheel gedateerd worden in de lr-2e eeuw na Chr.'"14 

DeDe functie van de bak en de ringvormige constructie 

Tijdenss het bestuderen van de vondsten kwam bij ons een groot aantal vragen op, bijvoorbeeld of 
dee aardewerken bak en de ringvormige constructie bij elkaar horen en waar deze voor gediend 
hebben.. Op een aantal vragen zullen we hieronder ingaan. 

BehorenBehoren de aardewerken bak en de ringvorm tot dezelfde constructie? 
Hoewell  niet bekend is hoe de vondsten ten opzichte van elkaar in de grond hebben gelegen, den-
kenn we niet dat ze één constructie hebben gevormd. De diameter van de bak is namelijk ruim 40 

2944 Gedateerd door D. Fontijn. 



cmm kleiner dan die van de ringvorm. Daarnaast verschillen ze nogal van uiterlijk: de bak is onre-
gelmatigg van vorm en niet afgewerkt, terwijl de ringvormige constructie zorgvuldiger gemaakt is: 
dezee is wel glad afgewerkt en er is bij de opbouw gebruik gemaakt van touw. 

WatWat was de Junctie van de aardewerken bak ? 
Wass het misschien een haardplaats waarin een kookpot gezet kon worden? De diameter van de 
cirkelvormigee rand is groot genoeg (ca. 26 cm) om een pot in te kunnen plaatsen. Het probleem 
iss echter, dat er dan weinig ruimte overblijft voor het aanleggen van een vuurtje en dat zuurstof-
toevoerr niet kan plaatsvinden. Roetsporen zijn niet op de bak te zien.295 Wel bevinden zich kleine 
blaasjess op de onder- en bovenkant. Deze hoeven echter niet tijdens het gebruik ontstaan te zijn: 
dee bak kan ook vóór het gebruik gebakken zijn. De bak kan niet gediend hebben als vijzel. Het 
aardewerkk is daar veel te zacht voor. Bovendien zijn er geen slijtagesporen. 

WatWat was de functie van de aardewerken ringvormige constructie? 
Hett is moeilijk om hier iets over te zeggen, omdat er weinig bekend is over de vondstomstandig-
heden.. Daarom is het nodig om de vondsten van Heiloo te vergelijken met soortgelijke vondsten 
vann elders. Hieraan zal in deel 3 aandacht besteed worden. 

2955 Roetsporen kunnen echter gemakkelijk verdwijnen. Op grond van hun afwezigheid kunnen dus geen 
uitsprakenn worden gedaan, wel op grond van hun aanwezigheid (mededeling A.A. Abbink). 
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Deell  3 Zij n de ringvormige aardewerken constructies restanten van pottenbakkersovens? 

VondstenVondsten elders: vragen en jrroblemen 

Brokkenn zoals die van Alkmaar en Heiloo zijn ook elders aangetroffen. Verscheidene auteurs heb-
benn reeds geschreven over dergelijke brokken, onder andere in Westerheem.**  Uit Noord-Hol-
landd komen vele meldingen: Castricum (tweemaal!), Dorregeest, Grebpolder, Schagen, Assen-
delft;; uit Zuid-Holland: Monster/Loosduinen; en uit Groningen: Groningen, Paddepoel en Ezin-
ge.2977 Toevallig werden kort geleden soortgelijke brokken gevonden in Leeuwarden in de uitbrei-
dingswijkk Goutum.™ De laatste vondst is niet betrokken bij de samenstelling van dit artikel, omdat 
dee uitwerking ervan nog niet gereed is. De interpretaties bij bovengenoemde brokken lopen sterk 
uiteen:: van voorraadkuip2"9 en haardkraag'"" tot (pottenbakkers)oven."11 Het is echter lang niet al-
tijdd duidelijk of het om dezelfde soort brokken gaat. Met de term haardkraag wordt bedoeld dat 
dee gevonden losse brokstukken oorspronkelijk de opstaande randen van een haard zouden zijn 
geweest.. Een dergelijke haard met kraag is in situ gevonden bij opgravingen in Ezinge.*12 

Bijj  de interpretatie van de brokken doet zich een aantal problemen voor: is het mogelijk dat 
dee brokken, die er hetzelfde uitzien, deel hebben uitgemaakt van verschillende objecten? En kun-
nenn exemplaren die niet op elkaar lijken, toch behoren tot eenzelfde soort constructie? Naast bo-

2966 In Wcsterheem zijn de leembrokken in het register (p.130) van 1952-1991 opgenomen onder de be-
namingg aardewerkringen. 
2977 Castricum (Schermer 1969; Mooij 1992, 18-21), Dorregeest (Schermer 1969), Grebpolder (Schermer 
1969),, Schagen (Holland 1993, 299), Assendelft (Stuurman 1978, 102-103), Monster/Loosduinen (Simonis 
1975,, 252), Groningen, Paddepoel en Ezinge (Boersma 1976). 
2988 Mondelinge mededeling J.M. Bos en A. jager, Leeuwarden. 
2999 Schermer 1969. 
3000 Boersma 1976. 
3011 Mooij 1992. 
3022 Ezinge: zie Boersma 1976. 
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vengenoemdee problemen kunnen we ons ook afvragen of de stukken wel altijd herkend worden. 
Hett is goed denkbaar dat ze onder de categorie huttenleem worden geschaard.*1'1 Tevens kunnen 
dee dikkere brokken (1-2 cm dik) aangezien worden voor dikwandige scherven van vaatwerk."14 

Omm de fragmenten te kunnen vergelijken en om onderscheid te kunnen maken, is het niet alleen 
noodzakelijkk om een overzicht te geven van dergelijke brokken, maar is het ook gewenst datgene 
watt er doorgaans mee geassocieerd wordt, te bestuderen. Deze overzichten zijn er echter niet. 
Well  kunnen we al enkele opmerkingen maken: het is opvallend dat veel brokken in associatie zijn 
gevondenn met houtskool, versinterde scherven, roosterfragmenten, plaggen en misbaksels.'"5 

Dankzijj  de vondsten waarmee de brokken worden geassocieerd, kenmerkt men ze wel als wand-
fragmentenn van ovens. Op basis van de vorm en de geassocieerde vondsten kan men tot een twee-
delingg komen: een klein en een groot type oven. Dit onderscheid kan voor een deel worden on-
derbouwdd en is voor een deel willekeurig. Het is goed mogelijk dat verder onderzoek een ander 
(off  misschien wel geen) onderscheid oplevert. 

HetHet kleine type: een oven voor voedselbereiding? 

Flamman™11 heeft reeds een overzicht gegeven van roosterfragmenten die met name langs de kust 
vann België, Nederland en Noord-Duitsland zijn gevonden, maar ook elders in Nederland en Eu-
ropa.. De roosterfragmenten (delen van gebakken doorboorde kleiplaten) lijken te behoren tot 
ovenss met een gereconstrueerde diameter van ca. 403"7 tot 50 cm, maar er is ook een uitschieter 
bijj  van ca. 90 cm"1" in doorsnede. De dikte van de wandfragmenten die bij deze roosters zijn ge-
vonden,, varieert van ca. 1,1 tot 4,5 cm. Deze ovens, die al vanaf de vroege Ijzertijd lijken voor te 
komenn tot in de Romeinse Tijd, worden veelal gereconstrueerd met een afneembare koepel. De 
mogelijkhedenn voor de functie lijken onbeperkt: potten bakken, verwarming, voedselbereiding 
(broodd bakken, roken van vlees, vis, e tc ). Ook wordt dit type oven wel in verband gebracht met 
hett zoutwinningsproces.'w' Flamman experimenteerde met een nagebouwde oven, maar hij slaag-
dee er niet in de oven met succes voor genoemde functies te gebruiken. Potten bakken bleek tech-
nischh wel mogelijk, maar de oven was weinig praktisch vanwege de kleine bakruimte. 

HetHet grotere type: een (pottenbakkers-)oven ? 

Naastt de groep van kleine ovens lijk t er een tweede type constructie te zijn met een grotere wand-
diktee en een grotere omvang. De dikte van de brokken bij deze groep varieert van ca. 4,5"" tot 7 
cm."11 De gereconstrueerde diameter varieert van ca. 80"L> tot meer dan 150 cm."1 Deze brokken 
wordenn over het algemeen gekenmerkt door touwindrukken en worden beschouwd als zacht ge-

3033 Dit probleem wordt ook door anderen onderkend (Mooiman en Van Roon 1983, 116). 
3044 Mondelinge mededeling J. Flamman. 
3055 Onderstaande lijst is allesbehalve volledig, het zijn slechts enkele voorbeelden uit de vele die er zijn: 
plaggen:: Alkmaar, Leiden (Suurmond-van Leeuwen 1980, 9-10) 
houtskool:: Grebpolder (Schermer 1969), Kessel (Willems 1985) 
roosterfragmenten:: vele plaatsen (zie Flamman 1993) 
misbaksels:: Castrkum (Mooij 199'2, 18), Heiloo, Alkmaar, Feddersen W'ierde (Flamman 1993) 
versinterdd aardewerk: vele plaatsen (zie Flamman 1993). 
3066 Flamman 1993. 
3077 Arnemuiden (Flamman 1993, 13). 
3088 Booinborg-Hat/.um (Flamman 1993, 14). 
3099 Flamman 1993,30-31. 
3100 Schermer 1974. 
3111 Zie de beschrijving van de Alkmaarse vondsten. 
3122 Bijvoorbeeld: Heiloo. 
3133 Castricuin (Schermer 1969), Feddersen W'ierde (Flamman 1993, 15). 
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kenmerk k 

gesinterd d 

verglazing g 

blaasjes s 

bakk scheuren 

vormverandering g 

slijtage e 

verbrand d 

+ + 

+ + 

+ + 

-/+ + 

--
-/+ + 

misbaksel l 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

--

3.13.1 Het verschil tussen tussen verbrande schenden en 
misbakselsmisbaksels (— is niet aanwezig, aanwezig, + kan aanwezig zijn 
maarmaar hoeft niet). 

bakken.1144 Verscheidene malen wordt genoemd dat brandsporen ontbreken. Zowel dit laatste 
kenmerkk alsook het zacht gebakken zijn, wordt door Boersma in twijfel getrokken.31" Volgens hem 
iss het bepalen van de hardheid een subjectieve zaak en wijst de aanwezigheid van een dunne 
korstlaagg (oker, rood of grijswit van kleur) op aanraking met as. 

Dee brokken van het grotere type zijn opgebouwd uit op elkaar gelegde kleirollen. Breuken 
ontstaann vooral op de grens van twee kleirollen. De gebroken fragmenten worden hierdoor ge-
kenmerktt door een "bolle" bovenkant en een "holle" onderzijde. Aan de buitenzijde had men het 
geheell  verstevigd met getwijnde touwen, die vervolgens werden afgestreken met klei. Bij de rol-
lenn van Heiloo kan worden vastgesteld dat tussen de kleirollen soms een touw was gelegd. 

Opp grond van de geassocieerde vondsten interpreteert men de brokken vaak als restanten van 
pottenbakkersovens.. Over de hoogte valt, op enkele uitzonderingen na, niets te zeggen. Bij de 
constructiee van Feddersen Wierde kon een hoogte worden vastgesteld van maar liefst 1,10-1,30 
m.,lé'' Deze reconstructie is echter niet zo betrouwbaar.^7 Opvallend is dat men ook bij de grotere 
koepelss veelal uitgaat van een koepel van gebakken klei, terwijl daar geen aanwijzingen voor zijn. 
Dee reconstructies met koepels zijn veelal gebaseerd op vondsten van elders: een oven uit de Late 
Bronstijdd uit Frankrijk,"8 Romeinse ovens of ethnografische parallellen. Natuurlijk kan het ver-
wijzenn naar voorbeelden van elders inzicht opleveren over de brokken die in Nederland worden 
gevonden.. Er worden nu echter veelal koepels gereconstrueerd, terwijl er nog geen centimeter 
vann gevonden is. Bij de opbouwvan het grotere type kan mogelijk gedacht worden aan plaggen. 
Zoo wordt bij de ovenachtige constructie die in Leiden werd gevonden, een koepelachtige opbouw 
vermeldd van plaggen.,1!*  Helaas ontbreekt een afbeelding hiervan in de publikatie. Ook bij de 
brokkenn van Alkmaar zijn plaggen gevonden. Bij het bakken van jydepotten wordt gebruik ge-
maaktt van turfzoden. De potten worden gebakken in de grond en afgedekt met een laag turf."" 
Hoee moeten we in dit verband de grote ronde aardewerken constructies zijn? Wellicht gaat het 
hierr om een overgang tussen het bakken in kuilen, zoals dat bij de jydepotten plaatsvond, en het 
bakkenn in echte pottenbakkersovens. 

HerkennenHerkennen van misbaksels 

Inn sommige gevallen vermeldt men in de publikatie dat er "misbaksels" of "versinterde scherven" 
bijj  de brokken werden gevonden.S2i Men veronderstelt dan vaak dat het pottenbakkersafval be-

3144 Schermer 1969, 335; Boersma 1976, 184. 
3155 Boersma 1976, 184. 
3166 Flamman 1993, 15. 
3177 Mondelinge mededeling A.A. Abbink. 
3188 Flamman 1993, 17-18; Audouze en Buchsenschutz 1989. 
3199 Suurmond-van Leeuwen 1980,9-10. 
3200 Van Reenen en Jensen 1995. 
3211 Bemmel (Bloemers en Hulst 1983), Horst-Meterik en Kessel (Schatorjé 1986), Maastricht-Ran dwyck 
(Dijkmann 1989), Castricum (Mooij 1992), Arnemuiden, Gassel en Midden-Delfland (Flamman 1993), Alk-
maar. . 
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treft.. Het onderscheid tussen misbaksel en versinterde scherf is echter lang niet altijd goed te ma-
ken,, maar dit onderscheid is wel essentieel voor de verdere interpretatie. Hoe kan men misbak-
selss eigenlijk herkennen? Het moelijkst herkenbaar zijn misbaksels die bij het bakken gebarsten 
zijnn door een te snelle of ongelijke krimp van de wand. Er ontstaan dan bakscheuren die nader-
handd nauwelijks te onderscheiden zijn van een gewone breuk. Verglazing, blaasjes en versintering 
aann het oppervlak van het aardewerk zijn weliswaar aanwijzingen voor een misbaksel, maar kun-
nenn nooit doorslaggevend zijn, daar ze ook op verbrande scherven kunnen voorkomen. Vergla-
zingg en versintering treden op als het baksel aan een hoge temperatuur heeft blootgestaan: dat 
kann zowel gebeurd zijn tijdens het bakken als tijdens het gebruik."" 

Hett ontbreken van slijtagesporen op het aardewerk kan ook een aanwijzing zijn voor misbak-
sels.. Zo vertonen de hele weefgewichten geen sporen van gebruik. Ook laat besmeten aardewerk 
datt in Alkmaar werd aangetroffen, geen slijtagesporen aan de onderzijde zien, terwijl juist daar 
dee besmijting als eerste zal wegslijten door gebruik. In dit verband past een waarschuwing ten 
aanzienn van het wassen, het puzzelen en bewaren van scherven: het oppervlak van het zachte in-
heemsee baksel is zeer slijtagegevoelig! Slijtagesporen zijn lang niet altijd eenvoudig te herkennen. 
Vaakk is onbekend hoe die eruit moeten zien en aantasting van het oppervlak kan ook in de bo-
demm plaatsvinden. Eigenlijk kan "slijtage" alleen als positief argument worden gebruikt. Hetzelf-
dee geldt voor roetsporen. Aan het ontbreken van beide mag men niet teveel waarde toekennen."' 
Kortom,, om misbaksels als zodanig te herkennen, is een combinatie nodig van zowel de (ver-
moedelijke)) ovenfouten als het ontbreken van gebruikssporen. Pas bij totale versintering, ver-
smeltenn en vervorming kun je van een misbaksel spreken.,21 

KleineKleine aardewerken schijven: weefgetuichlen of iets anders? 

Zowell  in Heiloo als in Alkmaar zijn de ovenresten geassocieerd met aardewerken schijven. Ook 
bijj  een handvol andere ovenvondsten blijken ze gevonden te zijn.^ Dergelijke voorwerpen wor-
denn wel aangeduid als netverzwaringen of als weefgewichten, gemaakt om de kettingdraden aan 
tee spannen van een verticaal weefgetouw. De laatstgenoemde aanduiding geniet tegenwoordig bij 
dee meeste auteurs de voorkeur. Gezien de slijtagesporen die men soms aantreft bij het gat, zal de 
interpretatiee als weefgewicht in die gevallen correct zijn. Er zijn echter ook schijven zonder die 
slijtagesporen.. Men zou eventueel een bevestiging als weefgewicht kunnen verzinnen die geen 
sporenn nalaat, bijvoorbeeld als de kettingdraad door het gat was gehaald en vervolgens werd vast-
geknooptt aan een stokje. Voorbeelden van een dergelijke bevestiging zijn te zien op Archeon. 

Dee ons bekende schijven zonder slijtage van het gat vertonen vaak sporen van verhitting en 
somss sintering. Dat geldt niet alleen voor de hiervoor beschreven exemplaren van Heiloo en 
Alkmaar,, maar ook voor exemplaren van elders. Deze zou men kunnen interpreteren als "mis-
bakselss van weefgewichten", zoals bijvoorbeeld wordt geopperd voor dergelijke vondsten bij een 
ovenn in de Feddersen Wierde.™ 

Eénn van de archeologische medewerkers in Alkmaar, Juke Dijkstra, zag tijdens een vakantie in 
Zwedenn vergelijkbare voorwerpen, waaraan een andere verklaring gegeven werd: bij de opgra-

3222 Mededeling A.A. Abbink. Een overzicht van de pottenbakkertechnieken van dit aardewerk geven Van 
derr Leeuw e.a. 1987. 
3233 Mededeling A.A. Abbink. 
3244 Mededeling A.A. Abbink. 
3255 Schermer heeft het bij de bespreking van de brokken van de Grebpolder over verzwaringsstenen met 
eenn rond gat (Schermer 1974, 335 en 340). Een afbeelding ontbreekt helaas, maar zou het hier gaan om 
vergelijkbaree voorwerpen? Opvallend is ook dat in het museum van Annecy (gelegen in de Haute Savoie) 
eenn oven uit de Late Bronstijd wordt getoond met een schijf die we hier als weefgewicht zouden interprete-
renn (waarneming van P. Bitter). Andere voorbeelden: Arnemuiden (Van den Bergen Hendrikse 1978), Fed-
dersenn Wierde (Haarnagel 1979), Flögeln (Zimmermann 1992), de Panne (Flamman 1993). 
3266 Haarnagel 1979. 
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vingg in Helgö werden dergelijke schijven gevonden bij smidsafval. Bij één van de schijven was nog 
eenn aardewerken buis door het gat gestoken en men vermoedt hier dat het bij een blaasbalg hoor-
de.. De schijf diende dan ter bescherming van de balg, die immers van hout en/of leer was ge-
maakt,, tegen de hitte van het vuur.,ÏT Soortgelijke vondsten zijn gedaan in Finland.,2H Een derge-
lijk ee schijf is in 1994 in Alkmaar ook gevonden tussen vroegmiddeleeuws smidsafval.™ Het ge-
bruikk van blaasbalgen bij pottenbakkersovens is echter vooralsnog onbekend. 
Tenslottee kunnen we nog een derde mogelijkheid noemen. Tijdens een excursie naar de pro-
duktieplaatsenn van steengoed in Duitsland troffen de auteurs (M.B. en T.de R.) in het museum te 
Langerwehee aardewerken ringen aan, die een functie hadden in het pottenbakkersproces.™ Op 
dezee ringen werden de potten in de oven gezet. Ze zorgden voor een goede warmtecirculatie in 
dee te bakken pot. Weliswaar gaat het hier om de produktie van steengoed, maar een dergelijke 
functiee van de aardewerken schijven is wellicht niet uitgesloten bij andere typen ovens. 

Wanneerr men een verzameling "weefgewichten" vindt, kan men ook het gewicht van de voor-
werpenn in ogenschouw nemen. Weefgewichten dienen namelijk alle van min of meer gelijk ge-
wichtt te zijn. Men dient immers een gelijke spanning op de kettingdraden te krijgen om een re-
gelmatigee en stevig geweven stof te verkrijgen."1 In Heiloo loopt het gewicht van de gevonden 
exemplarenn nogal uiteen (zie afb. 2.9). Uit nader onderzoek zou kunnen blijken of de geconsta-
teerdee variatie in gewicht een functie als weefgewicht uitsluit of niet. In het algemeen is het der-
halvee zinvol om bij "weefgewichten" niet alleen eventuele slijtagesporen of tekenen van verhitting 
tee bestuderen, maar ook het gewicht. 

DeDe Alkmaarse kuilen: een pottenbakkersoven? 

Watt stelden de Alkmaarse kuilen voor? Een pottenbakkersoven? De associatie van de vondsten 
lijk tt daar wel op te wijzen. Duidelijk is dat de aangebakken bodemplaat van 80 cm. in doorsnede 
niett past bij het kleine oventype; de diameter is daarvoor te groot. Hetzelfde geldt voor de wand-
diktee van de brokken (ca. 7 cm). De turfzodenkuil, met een diameter inwendig van ca. 80 en uit-
wendigg van ca. 160 cm, lijk t daarentegen nogal klein voor het grotere oventype. Mogelijk heeft de 
zandplaggenkuill  (breedte ca. 160 cm en lengte ca. 360 cm) gediend als werkkuil van waaruit men 
dee oven kon stoken. Dit neemt nog een volgend probleem niet weg: wat hebben de turfzoden te 
betekenen?? Op het eerste gezicht lijken deze niet bij een oven te passen. De zoden zijn immers 
brandbaar.. Men zou echter kunnen denken aan brandstof die bij het bakken over de potten heen 
iss gestapeld, zoals bij de eerder genoemde Jydepotten."" De plaggen kunnen ook deel hebben uit-
gemaaktt van de bovenbouw, zoals te Leiden werd geconstateerd.''11 Tenslotte is het de vraag hoe 
wee in Alkmaar de gebakken kleiring moeten zien. Was het een onderdeel van een losse koepel? 
Voorr het grote type zijn geen Nederlandse parallellen bekend voor een koepel van gebakken klei. 
Off  was het een opstaande rand die als een "haardkraag" aan de bodemplaat vast heeft gezeten? 

DeDe vondsten uil Heiloo; een interpretatie 

Tott welke constructie behoren de brokken van Heiloo? De brokken hebben deel uitgemaakt van 
eenn constructie van ca. 80 cm in doorsnede en met een wanddikte van ruim 5 cm. De oorspron-

3277 Ken afbeelding vindt men in Holmqvist 1979. 
3288 Mondelinge medeeling van Jan i Vatka, een vrijwilliger in Alkmaar van Finse afkomst. Zie o.a. Kivikos-
kii  1973, Abb. 630 (met verdere verwijzingen). 
3299 Opgraving "Lauwershof" in Oudorp, 1994. 
3300 De leerzame steengoedexcursie werd georganiseerd door AWN-afdeling Helinium. 
3311 Vandemeulebroeke z.j., 13. 
3322 Van Reenen en Jensen 1995. 
3333 Suurmond-van Leeuwen 1980.9-10. 
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kelijkee hoogte kunnen we niet reconstrueren. Als men de brokken van Heiloo met die van elders 
vergelijkt,, dringt zich de gedachte aan een pottenbakkersoven op. Tevens zijn er vondsten die 
doenn denken aan een pottenbakkersoven, namelijk de weefgewichten met bakscheuren. Er kan 
echterr geen eenduidig verband worden gelegd tussen de weefgewichten en de aardewerken brok-
ken,, omdat over de vondstomstandigheden te weinig bekend is. Het is mogelijk dat beide vond-
stenn op enige afstand van elkaar zijn aangetroffen. Maar zelfs wanneer de vondsten wel bij elkaar 
zoudenn zijn gevonden, is het niet mogelijk om een waterdichte associatie te maken: zaken die niet 
bijj  elkaar horen, kunnen naderhand bij elkaar terecht zijn gekomen. 

Err is niets gevonden dat wijst op een aardewerken bovenstel. Maar er zijn genoeg andere mo-
gelijkhedenn om een oven af te dekken: bijvoorbeeld met plaggen. Opvallend aan een aantal brok-
kenn van Heiloo is de schuin opstaande rand die naar buiten is gericht. Bij de kleine type ovens 
wordenn wel koepels gereconstrueerd met een rand waaraan ze opgetild kunnen worden."4 Heeft 
dee schuine rand bij de brokken van Heiloo wellicht ook een "tilfunctie" gehad? Wanneer we er-
vann uitgaan dat de aardewerken constructie zo gebruikt is als deze gemaakts is (dit is te zien aan 
dee opbouwvan de kleirollen), zou het "handvat" schuin omhoog staan. Dit houdt uiteraard niet 
prettigg vast. De schuin opstaande rand zal dan ook ongetwijfeld een andere, een vooralsnog on-
bekende,, functie hebben gehad. 

Hett is onduidelijk of de aardewerken bak bij de andere vondsten hoort. Gezien het verschil in 
uitvoeringg en diameter lijk t dat niet aannemelijk. 

Conclusie Conclusie 

Zowell  in Nederland als elders in Europa zijn ovenachtige fragmenten gevonden. Op grond van 
dee omvang van deze stukken, de gereconstrueerde diameter en de geassocieerde vondsten, kan 
err wellicht onderscheid gemaakt worden in twee verschillende constructies. Bij de eerste gaat het 
omm een kleine ronde oven van ca. 40 tot 90 cm in doorsnede en wanden van 1,1 tot 4,5 cm dik. De 
opbouww bij dit type bestond mogelijk uit een koepel. Deze oven kan onder andere in verband ge-
brachtt worden met voedselbereiding. Bij de tweede constructie, waartoe wij ook de brokken van 
Alkmaarr en Heiloo rekenen, zijn de wanden dikker, ca. 4,5 tot 7 cm, en is de omvang groter, ca. 
800 tot meer dan 150 cm. Bij deze laatste wijzen de geassocieerde vondsten (misbaksels) in de rich-
tingg van een pottenbakkersoven. De opbouw bestond mogelijk uit plaggen. Bij dit type worden 
well  schijven van aardewerk aangetroffen die doorgaans worden geïnterpreteerd als net- of weef-
gewichten.. Er zijn echter aanwijzingen dat dergelijke ringen ook een functie bij de oven gehad 
kunnenn hebben. 

Oproep Oproep 

Voorr het trekken van conclusies is het eigenlijk nog te vroeg. Om inzicht te verkrijgen in de brok-
kenn gebakken klei, willen we graag een overzicht verkrijgen van wat er zoal op dit gebied gevon-
denn is en wat ermee geassocieerd wordt. In de eerste plaats zouden we graag informatie krijgen 
overr brokken zoals die van Heiloo en Alkmaar (vindplaats, dikte brok, gereconstrueerde diame-
ter,, touwindrukken, etc.). Ten tweede zouden we ook graag gegevens hebben over de vondsten 
diee ermee geassocieerd worden (misbaksels, weefgewichten, plaggen, etc.). Ten derde willen we 
graagg weten wat de context is (in een stookkuil, in of buiten een huisplattegrond). Ook willen we 
meerr te weten komen over de zogeheten net- of weefgewichten (gewicht, omvang, slijtagesporen, 
etc.).. Gegevens hierover kunt u sturen naar M. Boulonois. Elke melding is welkom! 

3344 Dorregeest (Schermer 1974), Archsum (Flamman 1993), Flögeln (Zimmermann 1992). 
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