Goud als geschenk

Golden Gifts

Deze vier gouden halsringen werden in
1952 opgebaggerd uit de IJssel bij Olst.
Ze zijn omstreeks 400 gemaakt in een
‘Germaanse’ stijl en hebben kleine ver
schillen. Mogelijk werd het benodigde
goud verkregen door het omsmelten
van Romeinse munten, die bijvoorbeeld
als loon aan loyale Germanen werden
betaald. In deze tijd waren gouden hals
ringen voor een machthebber het ideale
geschenk om aan trouwe dienaren of
bondgenoten te geven. De ‘stoere’ siera
den zijn op afbeeldingen uit deze eeuwen
en in teksten als de Beowulf prominent
aanwezig. Ze werden door mannen ge
dragen en functioneren als een symbool
van status en loyaliteit aan de macht. Om
die redenen waren gouden halsringen
ook een goed geschenk aan de goden.
Deze schat is mogelijk het offer van vier
mannen samen.

These four gold neck rings were dredged
up from the IJssel river near Olst. They
were made around 400 AD in a Germanic
style, and there are subtle differences
between them. The gold may have been
obtained by melting down Roman coins,
some of which had been paid as wages to
loyal Germans. In these times, for a ruler
gold neck rings made an ideal gift to loyal
servants or allies. ‘Macho’ ornaments like
these are displayed prominently in figura
tive art from this period and in literature
such as Beowulf. They were worn by men
and served as symbols of status and loy
alty to those in power. For these reasons,
gold neck rings also made an excellent
gift to the gods. This hoard may have been
a joint offering to the gods from four men.

Olst

Olst

400 na Chr.

400 AD
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1 Halsringen

1 Neck rings

Afb. Dienaren van keizer Justinianus met gouden

Fig. Servants of emperor Justinian with gold neck rings,

halsringen, mozaïek in de San Vitale, Ravenna (Italië),

mosaic in San Vitale, Ravenna (Italy), 547 AD.

547 na Chr.

Goud geld

Gold Currency

In de buurt van Odijk werd in 2008 deze
strip goud gevonden, die is opgerold tot
een spiraal om gemakkelijk te kunnen
vervoeren. De strip was oorspronkelijk
langer, maar aan één kant is er een stuk
afgekapt. Vergelijking met bijvoorbeeld
het goudschatje uit Wijk bij Duurstede
wijst uit dat het spiraalvormige baartje
uit de zesde eeuw dateert. Hoewel opge
rold ‘gewichtsgeld’ in deze tijd vaker voor
komt, vooral in Scandinavië, is deze opge
rolde strip uniek. Het goudbaartje weegt
20,6 gram en is 22 karaats goud, waarvan
in deze tijd munten en sieraden werden
gemaakt. Er waren geen bijvondsten,
zodat het waarschijnlijk niet afkomstig
is uit een graf of een offer. Mogelijk heeft
een handelaar het goudbaartje verloren
bij het doorkruisen van de Utrechtse
heuvelrug.

This strip of gold was found near Odijk in
2008. It was rolled up into a spiral so that
it could be transported easily. The strip
was originally larger, but a piece has been
cut off at one end. Comparison with other
objects, such as the gold hoard from
Wijk bij Duurstede, indicates that this
gold ingot dates from the sixth century
AD. Although there are other examples
of spiral bullion from the same period,
especially in Scandinavia, this rolled-up
strip is unique. It weighs 20.6 grams and
is 22 carat gold, which was used for coins
and jewellery in this period. No other
objects were found with it, which sug
gests that it probably does not come from
a grave or an offering. A trader may have
lost this golden ingot while crossing the
hills near Utrecht.

Odijk
6de eeuw na Chr.

Odijk
6th century AD
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1 Goudschatje, Wijk bij Duurstede–
De Geer
2 Gouden munten geslagen in Dorestad
(muntmeester Madelinus), Wijk Bij
Duurstede en Maastricht
3 Goudbaartje, bij Odijk

1 Small gold hoard, Wijk bij Duurstede–
De Geer
2 Gold coins minted in Dorestad
(mintmaster Madelinus), Wijk bij
Duurstede and Maastricht
3 Gold ingot, near Odijk

Munten als sieraden

Coins as Jewellery

In 1866 vond een arbeider, tijdens de
afgraving van een terp nabij Wieuwerd in
het Friese Westergo, de spreekwoorde
lijke pot met goud. In een aardewerken
pot, die niet bewaard bleef, zaten 39 gou
den voorwerpen en een wit schijfje. De
goudschat bestaat bijna geheel uit siera
den, waaronder drie ringen, niervormige
oorhangers en de voetplaat van een grote
gouden fibula versierd met filigraan
draadjes. We associëren deze schat en
met name de grote fibula met Friese
koningen. De vele hangers (bracteaten)
bevatten munten uit het Oost-Romeinse
Rijk, onder andere van de zesde-eeuw
se keizer Justinianus uit Ravenna. De
munten zijn uit de roulatie gehaald en
omgewerkt tot sieraden, om op een
andere manier waarde te vertegenwoor
digen: op het lichaam gedragen. De mun
ten wijzen uit dat de goudschat rond 640
in de terp begraven moet zijn.

In 1866, while levelling a terp (artificial
mound) near Wieuwerd in Friesland,
a labourer found the proverbial pot of
gold. A ceramic vessel, which has not
been preserved, contained 39 gold ob
jects plus a small white disc. The treasure
consists almost entirely of jewellery,
including three rings, kidney-shaped
pendant earrings, and the base of a large
gold brooch with filigree decoration. We
associate this hoard, and especially the
large brooch, with Frisian kings. The many
pendants (bracteates) contain coins from
the Byzantine Empire, including some of
the sixth-century emperor Justinian from
Ravenna. The coins were taken out of
circulation and transformed into jewel
lery, to represent value in a different way:
displayed on the body. The coins indicate
that the hoard was buried in the mound
around 640 AD.

Wieuwerd

Wieuwerd

ca. 640 na Chr.

c.640 AD
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1 Ringen
2 Ring en hanger, bruikleen Fries Museum
Leeuwarden
3 Voetplaat van vergulde fibula
4 Hangers

1 Rings
2 Ring and pendant, on loan from the Fries
Museum Leeuwarden
3 Base plate of gilded brooch
4 Pendants

Afb. Reconstructie van de vergulde fibula. Tekening: Roel

Fig. Reconstruction of the gilded brooch. Drawing: Roel

Bakker.

Bakker.

In de put

All’s well that ends well

Omdat terpen door de bewoningslagen
steeds hoger werden, moest men steeds
diepere putten slaan om bij het grondwa
ter te komen. Die putten werden met hout
‘bekleed’, zodat ze niet konden instorten.
Lege houten tonnen, waar bijvoorbeeld
wijn in had gezeten, werden hergebruikt
om ronde putten te beschoeien. Deze ton
is gemaakt van 34 duigen dennenhout,
elk 7 tot 11 cm breed en met een vierkant
‘boorgat’ in het midden. Hij is in 1885
opgegraven in de terp van Welsrijp, waar
een aantal van dit soort vaten een diepe
tonput vormde. De bovenkant van dit vat
zat op 1,75 meter onder het terpopper
vlak. De opgraver, het Fries Genootschap,
schonk de ‘terpenton’ aan het Museum
van Oudheden in Leiden.

Because terps (artificial mounds) grew
higher and higher with the succesive
occupation layers, deeper and deeper
wells had to be dug to reach the ground
water level. These wells were lined with
wood to prevent them from collapsing.
Empty barrels, that for instance once
held wine, were reused to reinforce
circular wells. This barrel is made of 34
fir staves, each 7 to 11 centimetres wide
with a square drill-hole in the middle.
It was unearthed in 1885 in the terp of
Welsrijp, where several of these barrels
constructed a deep barrel well. The top
of this barrel was 1.75 metres below the
surface of the terp. The excavators, the
Fries Genootschap, donated this terp
barrel to the Museum of Antiquities in
Leiden.

Welsrijp

Welsrijp

Vroege Middeleeuwen

Early Middle Ages
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1 Ton

1 Barrel

Hoog en droog

High and Dry

In het natte noorden van Nederland
leefden mensen gedurende de late pre
historie, de Romeinse tijd en de Middel
eeuwen op opgeworpen heuvels, die in
Groningen wierden worden genoemd
en in Friesland terpen. Veel van deze
heuvels zijn in de negentiende eeuw
afgegraven om de vruchtbare terpaarde
te kunnen gebruiken in de landbouw.
Daarbij zijn de eeuwenlang opgestapelde
bewoningslagen vernield. De vondsten
omspannen per terp of wierde vaak meer
dan duizend jaar. De vondsten uit Lop
persum en Ferwerd laten generaties
aardewerk en sieraden zien. Daarnaast
bleef in de heuvels ook organisch mate
riaal als benen gebruiksvoorwerpen en
textiel bewaard. Kleine luxe Romeinse
voorwerpen, vaak van metaal, verraden
de handelscontacten met het geromani
seerde zuiden van Nederland.

In Later Prehistory, the Roman era and the
Middle Ages, people in the flood-prone
northern Netherlands lived on artificial
mounds, called wierden in Groningen
and terpen in Friesland. When many such
mounds were levelled in the 19th cen
tury, so that the fertile soil could be used
for agriculture, centuries of occupation
layers were destroyed. Objects found in
a single terp or wierde often span more
than a thousand years. In Loppersum and
Ferwerd, generations of pottery and jew
ellery were discovered. Besides, organic
material such as bone tools and textiles
had also been preserved in the mounds.
Small Roman luxury items, often made
of metal, reflect trade contacts with the
Romanized southern part of the Nether
lands.

Loppersum en
Ferwerd

Loppersum and
Ferwerd

IJzertijd t/m Middeleeuwen

Iron Age to Middle Ages
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Glis (schaats) van bot, Loppersum
Slijpsteen, Loppersum
Bulturn, Loppersum
Fluit uit het bot van een zwaan, Loppersum
Spinsteentjes, Ferwerd
Amuletten van been, Ferwerd
‘Bloedzuigerfibula’, Ferwerd, IJzertijd
Edelsteen (gem), Ferwerd, Romeins
Fragment scheermes, Ferwerd, Romeins

Afb. Reconstructie van het scheermes. Tekening: Roel
Bakker.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bone skate, Loppersum
Whetstone, Loppersum
Lumped urn, Loppersum
Flute from swan bone, Loppersum
Spindle whorls, Ferwerd
Amulets in bone, Ferwerd
‘Leech brooch’, Ferwerd, Iron Age
Engraved gemstone, Ferwerd, Roman
Fragment of razor, Ferwerd, Roman

Fig. Reconstruction of the razor. Drawing: Roel Bakker.

Metaalproductie in de vijfde eeuw

Fifth Century Metal Production

In Gennep is een nederzetting opgegra
ven met boerderijen en werkkuilen uit
het begin van de Middeleeuwen. Het
gevonden afval toont aan dat hier op
grote schaal brons, ijzer en edelmetaal is
bewerkt. Er zijn lood– en bronsbaartjes,
smeltkroezen en veel stukken gereed
schap aangetroffen. In de hier getoonde
mallen is het uiteinde van een riembeslag
en een fibula in de vorm van een swastika
(hakenkruis) gegoten. Zo’n loden swas
tika-fibula is ook gevonden. Bijzonder
is het grote beslagstuk, met heel vroeg
inlegwerk (cloisonné) in ijzeren ‘cellen’,
dat mogelijk uit Zuid-Europa komt. De
brons– en edelsmeden van Gennep
waren gespecialiseerde ambachtslieden,
die produceerden voor eigen gebruik en
voor export naar andere nederzettingen.
Het riembeslag en de haarnaalden zijn
bijvoorbeeld identiek aan vondsten uit de
vroege fase van het grafveld van Rhenen.

Excavations in Gennep revealed a settle
ment with farms and work pits from
the beginning of the Middle Ages. The
refuse indicates large-scale working of
bronze, iron, and precious metals. Lead
and bronze ingots, crucibles, and many
tools were discovered. In the moulds
shown here, a belt end and a brooch in
the shape of a swastika were cast. A simi
lar lead swastika brooch was also found.
An exceptional find is the large mount, a
very early example of the cloisonné tech
nique within iron compartments, which
may have come from Southern Europe.
The bronzeworkers and goldsmiths in
Gennep were specialized craftsmen who
produced for their own use and for export
to other settlements. The belt mounts
and the hairpins, for instance, are identi
cal to objects from the early phase of the
Rhenen cemetery.

Gennep

Gennep

5de eeuw na Chr.

5th century AD
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1 Fibula’s
2 Beslagstuk met inlegwerk
3 Munthangers
4 Haarnaalden
5 Mal en loden swastika-fibula
6 Fragment van wijnzeef
7 Bronsbaartjes, loodbaar en
smeltkroesje

1 Brooches
2 Mount with inlays
3 Coin pendants
4 Hairpins
5 Mould and lead swastika brooch
6 Fragment of wine sieve
7 Bronze ingots, lead ingot and small
crucible

Afb. Reconstructie van de wijnzeef. Tekening: Roel Bakker.

Fig. Reconstruction of the wine sieve. Drawing: Roel
Bakker.

Een grafveld overhoop gehaald

Burial Ground turned over

In 1913 is in Rijnsburg een perceel tuin
bouwgrond omgespit, waarbij een aantal
rijk versierde voorwerpen werd gevon
den. Het bleek te gaan om een Merovin
gisch grafveld, in gebruik geweest van
ca. 550 tot 700 na Chr. Omdat de meeste
urnen, sieraden, kralensnoeren en andere
voorwerpen uitgegraven en verkocht zijn,
is de precieze grootte en indeling van het
grafveld onduidelijk. De gesp, het beslag
plaatje met rood-wit-blauw email en het
vierkante muntgewichtje (van 1 uncia)
zouden wel bij elkaar gevonden zijn. De
imposante vergulde gesp met in elkaar
gevlochten filigraandraden en email-inleg
is waarschijnlijk gemaakt in het Engelse
Kent, aan de overzijde van het Kanaal.
Hij geeft aan dat in Rijnsburg een aantal
mensen heeft gewoond van heel hoge
status, misschien wel van koninklijken
bloede.

In 1913, a plot of horticultural land in
Rijnsburg was turned over, which brought
to light a number of richly decorated
objects. It turned out to be a Merovingian
cemetery that had been in use from c.550
to 700 AD. Because most of the urns,
jewellery, strings of beads, and other
objects were dug up and sold on, the
exact size and lay-out of the cemetery is
unclear. The buckle, the mount with red,
white, and blue enamel, and the square
one-uncia coin weight are said to have
been found together. The impressive
gilded buckle with interwoven filigree
and enamel inlay was probably made
in Kent (England), across the Channel.
It indicates that Rijnsburg was home to
some people of very high status, perhaps
even royalty.

Rijnsburg

Rijnsburg

550-700

550-700
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1 Knikpot met crematieresten
2 Speelsteentjes van been
3 ‘Domburgfibula’ en nieten
4 Muntgewichtje met kruis en letters α en Ω
5 Schijffibula en beslagstuk met inlegwerk
6 Gesp met plaat
7 Kraal, aan zwaardschede gedragen, van
barnsteen

1
2
3
4

Biconical urn with remains of cremation
Gaming pieces in bone
‘Domburg brooch’ and rivets
Coin weight with cross and characters α
and Ω
5 Disc brooch and mount with inlay
6 Buckle with plate
7 Amber bead, worn on scabbard

Eeuwenlang begraven

Buried for Centuries

Het Frankische rijengrafveld op de
Donderberg in Rhenen is de grootste
(meer dan 1100 graven), langst gebruikte
(ca. 375-750 na Chr.) en rijkste vroegmid
deleeuwse begraafplaats van Nederland.
Het bevatte ca. 300 crematies en ca. 820
inhumaties , waaronder 12 paarden
graven. Dit alles is in 1951 in een paar
maanden geborgen. In vrijwel alle graven
waren voorwerpen meegegeven. Er zijn
meer dan 850 complete stuks aardewerk
en indrukwekkende groepen kralen, glas
werk, sieraden en wapens. Ook bleven
tegen het metaal van bijvoorbeeld mes
sen, zwaarden en gespen honderden
stukjes textiel bewaard. In de rijkste
vrouwengraven lagen paren vergulde
fi bulae en hangers van bergkristal. De rijk
ste mannengraven werden gekenmerkt
door een speer, emmer (voor wijn?) en
bronzen bekken. Het zal daarbij gaan om
leiders die krijgshaftig waren, maar ook
goede feesten gaven.

The Frankish cemetery on the Donder
berg in Rhenen, is the largest (over 1100
graves), longest-used (c.375-750 AD) and
richest early medieval cemetery in the
Netherlands. It contained approximately
300 cremations and 820 inhumations,
including 12 horse burials. All of this was
excavated within a few months’ time in
1951. Objects had been provided in almost
all the graves. There are more than 850
complete ceramic vessels and impressive
groups of beads, glasswork, jewellery,
and weaponry. Against the metal of such
items as knives, swords, and buckles,
hundreds of pieces of fabric were also
preserved. The richest women’s graves
contained pairs of gilded brooches and
rock crystal pendants. The richest men’s
graves contained a spear, a bucket (possi
bly for wine), and a bronze bowl. Here we
meet chieftains who were good at both
making war and throwing parties.

Rhenen

Rhenen

375-750

375-750
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1
2
3
4
5
6
7

Potten (urnen) uit crematiegraven
Mannengraven met wapens en emmers
Kindergraven met klein aardewerk
Vrouwengraven met sieraden en kralen
Grafinhouden met glazen vaatwerk
Nabootsingen glazen bekers in aardewerk
Gouden munten en hangers

1
2
3
4
5
6
7

Pots (urns) from cremation graves
Male burials with weapons and buckets
Child burials with small ceramics
Female burials with jewellery and beads
Grave contents with glass vessels
Imitations of glass beakers in ceramics
Gold coins and pendants

Afb. Knikpot met crematie tijdens de opgraving. Foto:

Fig. Biconical urn with cremation during excavation.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort.

Photo: Cultural Heritage Agency Amersfoort.

Schitterende ruiters

Dazzling Horsemen

In 1992 is in Geldrop een kleine nederzet
ting van houten boerderijen opgegra
ven, waartussen enkele rijke graven zijn
gevonden. Het gaat om familiehoofden
die tussen 650 en 675 op de erven zijn
begraven. Daarmee wilde de groep mo
gelijk de woonplaats ‘claimen’. De drie
hier zichtbare begravingen bevatten de
resten van ruiters met schild, zwaard en
ruiterspoor. Van één zijn de wapens, nog
in de schedes, geheel geconserveerd.
Het opvallendst is de riem met 24 beslag
stukken van ingelegd zilver. Deze oog
verblindende gordel moet zijn ingevoerd
uit Zuid-Duitsland en wijst op contacten
op hoog niveau in dit dorp. In de monden
van de Geldropse ruiters had men gouden
munten gelegd. Dat is een oud gebruik om
de dode in staat te stellen de reis naar een
volgende wereld goed af te leggen.

In 1992, a small settlement of wooden
farmsteads was excavated in Geldrop, in
between which a few rich burials were
found. They contained heads of families
buried in the yard between 650 and 675
AD. With these burials, the group may
have been trying to lay claim to the site.
The three interments visible here contain
the remains of horsemen with shield,
sword and spur. Of one of them, the weap
ons have been preserved in their entirety,
within the sheathes. The most striking
object is the belt with 24 pieces of inlaid
silver. This shining belt must have been
brought to Geldrop from southern Ger
many and suggests high-level contacts in
this village. Gold coins had been placed
in the mouths of the horsemen. This is an
old custom, intended to enable the dead
to travel to the next world safely.

Geldrop

Geldrop

650-675

650-675
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1 Lang zwaard, kort zwaard en mes in
schede
2 Versierd riembeslag
3 Ruiterspoor
4 Schildknop met resten van textiel erop
5 Beslagstukken van veeldelige gordel
6 Gouden munt, lag in de mond van de dode
Afb. ‘Virtus’ in wapenrusting met schild op een sierplaat

1 Long sword, sword knife and knife in
sheath
2 Decorated belt mounts
3 Spur
4 Shield boss with remains of textile
5 Mounts of multipiece belt
6 Gold coin, laid in the mouth of the
deceased

van paardentuig. Ittenheim, zevende eeuw na Chr. Foto:

Fig. ‘Virtus’ in armour holding shield on a decorative horse

Musées de la Ville de Strasbourg.

harness mount. Ittenheim, seventh century AD. Photo:
Musées de la Ville de Strasbourg.

Scheepsladingen aardewerk

Shiploads of Pottery

In Dorestad zijn honderdduizenden
scherven aardewerk gevonden, behorend
tot minstens 23.000 potten. Meer dan
driekwart daarvan is import uit het Vor
gebirge in het Rijnland, tussen Keulen en
Bonn. We noemen dit Badorf aardewerk,
omdat bij de plaats Badorf ovens zijn
gevonden waar deze lichtgekleurde ke
ramiek met ingestempelde blokjes werd
gemaakt. De grote vaten heten ‘reliëf
bandamforen’ naar de versierde banden
erop. Opvallend is dat het merendeel van
de in Dorestad gebroken keramiek te
maken heeft met drank opslaan, uitschen
ken en drinken en niet met het opslaan
en bereiden van eten. Dit onderstreept
het ‘stadse’ karakter. Het is typerend voor
een emporium als Dorestad dat er zoveel
import is tegenover zo weinig eigen pro
ductie: blijkbaar kon de stad volledig op
de lange-afstandshandel vertrouwen.

In Dorestad, hundreds of thousands of
sherds were found, from at least 23,000
pieces of pottery. More than threequarters of it was imported from the
Vorgebirge in the Rhineland (Germany),
between Cologne and Bonn. This is known
as Badorf ware, because in the village of
Badorf ovens were found in which this
pale pottery with stamped squares was
made. The large vessels are called relief
band amphorae, after the decorated
bands on them. Strikingly, most of the
broken pottery found in Dorestad was
used for storing, serving, and consuming
drink, rather than storing and preparing
food. This underlines Dorestad’s urban
character. It is typical of an emporium
such as Dorestad that there was a great
deal of import and relatively little local
production. Apparently, the town could
rely fully on long-distance trade.

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

8ste-9de eeuw

8th-9th century
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1
2
3
4
5

Randscherven van Badorf aardewerk
Wandscherven van reliëfbandamforen
Tuitpotten van Badorf aardewerk
Schenkschaal van Badorf aardewerk
Tweekleurige bovenrand van een
reliëfbandamfoor
6 Reliëfbandamfoor

1
2
3
4
5

Rim sherds in Badorf ware
Sherds of reliefband amphorae
Spout jugs in Badorf ware
Pouring bowl in Badorf ware
Bicolour top part of a reliefband
amphorae
6 Reliefband amphorae

Glaswerk met allure

Glamorous Glasswork

Glaswerk is als luxeproduct in Dorestad
gebruikt en verhandeld, terwijl afval
aantoont dat in de stad ook glas is ge
maakt. Er zijn veel scherven gevonden
van gekleurd en zogeheten reticella-glas
(met opgelegde glasribben), afkomstig
van topkwaliteit bekers en schaaltjes.
De mozaïeksteentjes, veelal in de gewilde
kleuren blauw en groen, lijken vooral
doorgevoerd te zijn naar Scandinavië als
grondstof om kralen van te maken. Het
meest luxueuze glas uit Dorestad is een
kleurloze hoge beker met versiering in
bladgoud. Het goud vormt een sierrand
met kruisjes eronder. Er zijn ook scher
ven van andere glazen met bladgoud.
Karolingisch glas met goudopleg is maar
van dertien plaatsen ter wereld bekend.
Alleen al de aanwezigheid van dit glas
wijst op de uitzonderlijke rijkdom van
Dorestad.

Glasswork was used and traded as a
luxury product in Dorestad, and refuse
shows that glass was also made in the
town. Many sherds have been found of
coloured glass and so-called reticella
glass (decorated with thin glass threads)
from top-quality drinking vessels and
bowls. Mosaic stones – including many
in the coveted colours of green and blue
– appear mostly to have been exported
to Scandinavia as raw material for bead
production. The most luxurious glass
object from Dorestad is a tall, colourless
beaker decorated with gold foil. The gold
forms a frieze with small crosses under
neath. Sherds were also found of other
glasses with gold foil. Carolingian glass
with gold decoration has been found in
only thirteen places in the world. The very
presence of this glass demonstrates the
exceptional wealth of Dorestad.

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

7de-9de eeuw

7th-9th century

62

1
2
3
4
5
6

Onderdelen van bekerglazen
Mozaïeksteentjes
Gekleurde randen van bekerglazen
Vlak vensterglas
Beker en scherf met goudblad-opleg
Reticella-glas

1
2
3
4
5
6

Fragments of glass beakers
Mosaic stones
Coloured rims of glass beakers
Flat window glass
Beaker and sherd with gold foil decoration
Reticella glass

Afb. Reconstructie van het paars-witte reticella-schaaltje.

Fig. Reconstruction of the purple and white reticella-bowl.

Tekening: Roel Bakker.

Drawing: Roel Bakker.

Laten zien wie je bent

Showing off

Sieraden en amuletten hebben een meer
voudige functie: het lichaam versieren,
de persoon beschermen en uitdragen
waar je bij hoort. De meeste sieraden uit
Dorestad zijn niet expliciet christelijk,
al komen subtiele kruisvormen wel voor
op bijvoorbeeld fibulae. Andere sieraden
tonen dat de rijken zich graag spiegelden
aan de Romeinse tijd. Romeinse stenen
met afbeeldingen (cameeën) werden
hergebruikt en zelfs nagebootst in glas
(pseudo-cameeën). In een culturele smelt
kroes als Dorestad ontstonden vanzelf
‘mengstijlen’. Sommige sieraden lijken op
Scandinavische voorbeelden, maar met
een Frankisch tintje. Zo wijkt de ‘schilpad
fibula’ in materiaal, techniek en stevig
heid af van Viking-exemplaren. Zowel het
oude Romeinse, het nieuwe christelijke
als het vreemde Scandinavische werden
dus in de mode ‘vertaald’.

Jewellery and amulets have multiple
functions: they decorate the body, offer
protection, and express the wearer’s iden
tity. Most of the jewellery from Dorestad
is not explicitly Christian, though subtle
cross shapes are found on objects such as
brooches. Other ornaments show that the
rich liked to look back to the Roman era.
Roman stones with depictions (cameos)
were re-used and even imitated in glass
(pseudo-cameos). In cultural melting pots
such as Dorestad, mixed styles emerged
naturally. In addition to jewellery from
Scandinavia, there is also jewellery that
resembles Scandinavian specimens, but
with Frankish overtones. For example, the
‘turtle brooch’ differs from Viking exam
ples in its material, technique, and solid
ity. Thus, ancient Rome, the new Christian
world, and exotic Scandinavia all had an
influence on local fashion.
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1 Fibula’s met kruispatronen, één bruikleen
Museum Flehite, Amersfoort
2 Riemtongen met dierpatronen
3 Haarnaalden in Scandinavische stijl
4 Schilpadfibula van brons
5 Pseudo-cameeën, glas, één bruikleen
Gemeente Utrecht (pug-collectie)
6 Gouden ring met een edelsteen
7 Getordeerde armband van goud
8 Fragmenten email cloisonné in goud

1 Brooches with crosses, one on loan from
Museum Flehite, Amersfoort
2 Strap ends with animal patterns
3 Hairpins in Scandinavian style
4 Turtle brooch in bronze
5 Pseudo-cameos, glass, one on loan from
Municipality of Utrecht (pug-collection)
6 Golden ring with precious stone
7 Braided gold bracelet
8 Fragments of email cloisonné in gold

De fibula van Dorestad

The Dorestad Brooch

Eén van de beroemdste vondsten van
Nederland is deze grote fibula (sierspeld),
gevonden in 1969 in een waterput. De
schijffibula is van goud, met uitgezaagde
patronen en inlegwerk van verschillende
kleuren glas, almandijn (rode halfedel
steen), parels en email. De fibula komt het
meest overeen met kerkelijk edelsmeed
werk uit de directe omgeving van het hof
van Karel de Grote rond 800. De stenen en
het email cloisonné vormen twee kruisen
door elkaar: christelijke symbolen. Omdat
in deze tijd vooral de elite het geloof uit
droeg, denken we dat de fibula door een
hooggeplaatste dame of heer in Dorestad
is gedragen. Aan de achterkant is te zien
dat de speld is afgezaagd. De schijf heeft
in de laatste fase van zijn leven vastge
spijkerd gezeten, mogelijk op een rijkver
sierde boekband.

One of the best-known archaeological
finds from the Netherlands is this large
brooch, found in a well in 1969. The disc
brooch is made of gold, with openwork
patterns and polychrome inlay of glass,
almandine (a red semi-precious stone),
pearls, and enamel. The brooch most
closely resembles liturgical precious
metalwork made close to the court of
Charlemagne around 800 AD. The stones
and the email cloisonné form two over
lapping crosses, Christian symbols.
Because primarly the elite propagated
Christianity in this period, we believe the
brooch was worn by a high-ranking lady
or gentleman in Dorestad. On the back
side, it is clear that the pin has been sawn
off. In the final phase of its life, the disc
must have been nailed down, possibly
onto a richly decorated book cover.
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1 Fibula

1 Disc brooch

Film: De fibula van Dorestad. Productie: Erik de Goederen/

Film: The Dorestad brooch. Production: Erik de Goederen/

Blikvanger.

Blikvanger.

Luxe en vermaak

Luxury and Leisure

Dorestad was een handelplaats met in
ternationale allure, waar handelswaar
van over de hele wereld terechtkwam:
walrusivoor, Chinese zijde, schelpen uit
de Rode Zee. De paar duizend inwoners
hadden toegang tot een overvloed aan
luxe artikelen. Hoewel er volgens de ver
halen veel armen woonden − ook typisch
voor een stad − waren er opvallend veel
en rijke vondsten. Er zijn kilo’s barnsteen
opgegraven, meer dan 1000 stukken van
molenstenen, 200 van hardstenen vijzels
en wel 50 zogenaamde Tatinger kannen.
In de winter lag de handel stil en zullen de
avonden lang zijn geweest. Dan werd er
gespeeld, geschreven en, blijkens deze de
len van een lier, muziek gemaakt. Tussen
de vondsten zaten veel sleutels: blijkbaar
zat in Dorestad alles veilig op slot.

Dorestad was a commercial centre with
an international reputation, where goods
from all over the world ended up: walrus
ivory, Chinese silk, shells from the Red
Sea. Its few thousand residents had ac
cess to an abundance of luxury items.
Although stories mention many poor peo
ple – a typical urban phenomenon – there
have been remarkably numerous and rich
finds. Kilograms of amber have been exca
vated, more than 1000 fragments of grind
ing stones, 200 of hardstone mortars, and
some 50 Tating jugs. In winter, trade came
to a halt, and the nights must have been
long. Then people would play games,
write, and – judging by these parts from
a lyre – make music. Among these finds
were many keys: apparently, everything
was carefully locked away in Dorestad.
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1
2
3
4
5
6
7

Set speelstenen met ‘koning’
Kauri-schelpen, Rode Zee-gebied
Strijkglazen
Tatinger kannen met versiering in tinfolie
Sleutels, brons, één met dierpatroon
Veldfles
Bruggetjes van een lier, barnsteen,
bruikleen Gemeente Utrecht (pug-collectie)
8 Bootshaken
9 Vijzel en stamper, stamper bruikleen
Museum Flehite, Amersfoort

1
2
3
4
5
6
7

Afb. Man speelt op lier. Stuttgarter psalter, 820-830 na Chr.

Fig. Man playing a lyre. Stuttgart psalm book, 820-830 AD.

Foto: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart.

Photo: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart.

Set of gaming pieces with ‘king’
Cowry shells, Red Sea region
Linen smootheners in glass
Tating jugs with tin foil decoration
Keys, bronze, one with animal pattern
Flask
Bridges of a lyre, amber, on loan from the
Municipality of Utrecht (pug-collection)
8 Boat hooks
9 Mortar and pestle, pestle on loan from
Museum Flehite Amersfoort

Muntplaats Dorestad

Dorestad Mint

Het Karolingische rijk was een munteco
nomie, met een eenheidsmunt (denarius) die je in het hele rijk kon gebruiken.
Alle machthebbers en dus muntheren
tussen ca. 750 en 860 – Pepijn, Karel de
Grote, Lodewijk de Vrome, Karel de Kale,
Lotharius – hebben in Dorestad munten
laten slaan. Nergens zijn zoveel Karolin
gische munten en muntschatten gevon
den als hier. Die munten zijn gecontro
leerde eenheden zilver. Handelaren en
muntmeesters testten edelmetaal op
toetsstenen en wogen baren en geld af,
maar in het dagelijks gebruik vertrouw
den mensen de geldstukken. De munten
uit Dorestad tonen aan de ene zijde de
naam van de keizer en zijn portret, aan de
andere ‘Dorestatus’ en een symbool voor
de stad, zoals een handelsschip. Deze
munten zijn over heel Europa verspreid
en bepaalden een beeld van Dorestad als
een christelijke handelshaven.

The Carolingian Empire was a coin econ
omy with a single currency, the denarius,
used everywhere. From about 750 to 860,
all the political leaders (and masters of
the mint) – Pippin, Charlemagne, Louis
the Pious, Charles the Bald, and Lothar –
had coins minted in Dorestad. Nowhere
else have so many Carolingian coins and
coin hoards been found. These coins are
verified units of silver. Traders and mint
masters would test precious metals with
touchstones and check the weight of
coins and ingots, but for everyday use,
people trusted the coins. The Dorestad
coins show the name and portrait of the
emperor on one side, and on the other,
Dorestatus and a symbol of the city, such
as a trading vessel. These coins were
spread over Europe, and they determined
the image of Dorestad as a Christian
trading port.
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1 Loden schijven met afslagen van munten
2 Gewichten van lood
3 Arm van weegschaal
4 Muntschat 1975-1, munten van Pepijn
5 Toetssteentje in brok steen, bruikleen
Gemeente Utrecht (pug-collectie)
6 Muntschat 1975-2, munten van Karel de
Grote en Lodewijk de Vrome
7 Munten geslagen in Dorestad
8 Toetsstenen van lydiet

1
2
3
4
5

Lead discs with coin imprints
Lead weights
Balance arm
Coin hoard 1975-1, coins of Pippin
Touchstone in mortar, on loan from the
Municipality of Utrecht (pug-collection)
6 Coin hoard 1975-2, coins of Charlemagne
and Louis the Pious
7 Coins minted in Dorestad
8 Touchstones of lydite

Vikingschat van Wieringen

Viking Hoard of Wieringen

In Westerklief op Wieringen is in 1996 een
schat gevonden, bestaande uit zilver
baren, munten uit Dorestad en zilveren
sieraden, samen ruim 1,6 kilo. De zilver
schat was begraven in een potje dat met
gras was dichtgestopt. Het handels
kapitaal en de stijl van de sieraden geven
aan dat deze schat van een Deen is
geweest. Blijkbaar was Nederland voor
kortere of langere tijd zijn uitvalsbasis.
Deze eerste Vikingschat van Nederlandse
bodem is daarmee een ‘bewijs’ voor
de vestiging van Vikingen in ons land.
De jongste munten zijn van ca. 850, dus
de schat moet kort daarna zijn verborgen.
Onderzoek van het gras in het potje geeft
aan dat de pot begraven is op een voor
jaarsdag. Mogelijk heeft de Viking zijn
spaarpot veiliggesteld voor hij op zomer
campagne vertrok.

In Westerklief on the former island of
Wieringen, a hoard was found in 1996,
consisting of silver ingots, coins from
Dorestad, and silver jewellery, weighing
1.6 kilograms in total. This hoard of silver
was buried in a pot that was closed off
with grass. The trade capital and the style
of the jewellery suggest that it belonged
to a Dane. Apparently, he used the Neth
erlands as a base. Thus, this first Viking
treasure on Dutch soil proves that Vikings
settled in this country for some time.
Since the latest coins are from c. 850, the
hoard must have been hidden soon after
that. Examination of the grass has shown
that the pot was buried on a spring day.
The Viking may have secured his savings
before leaving on a summer campaign.

Westerklief

Westerklief

ca. 850 na Chr.

c.850 AD
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1 Getordeerde ketting in stukken
2 Potje van Badorf aardewerk
3 Munten, vrijwel allemaal geslagen
in Dorestad
4 Zilverbaren
5 Armringen

1 Braided necklace in pieces
2 Pot in Badorf ware
3 Coins, mostly minted in
Dorestad
4 Silver ingots
5 Arm rings

Jachthond uit Dorestad

Hound from Dorestad

In Dorestad werden honden als huisdier
gehouden: als bewakers en gezelschap.
De elite van Dorestad, die het recht had
om op groot wild te jagen, zal daarvoor
honden gehad hebben. Maar een hond
kan ook handelswaar zijn: uit tollijsten is
bekend dat je op de markt van Dorestad
mooie, dure jachthonden kon kopen.
Dit volledige hondenskelet lag opgerold
in de grond en is dus met zorg begra
ven. Aan de botten kun je reconstrueren
dat deze hond een schofthoogte van
zo’n 75 cm had, een slag groter dan een
huidige Duitse Herder. Ook de bek met
grote tanden maakt duidelijk dat het hier
om een soort wolfshond gaat. Zo kennen
we ze ook uit handschriften uit deze tijd,
waar grote jachthonden keurig hals
banden dragen.

In Dorestad, dogs were kept as pets: for
both protection and company. The Dore
stad elite, who had the right to hunt big
game, must have kept hounds for this
purpose. But dogs were also trade items:
we know from toll records that there
were good, expensive hounds for sale at
the Dorestad market. This complete dog
skeleton laid curled up in the ground and
must have been buried with care. Based
on the bones, we can tell that its shoulder
height was about 75 centimetres, even
larger than a present-day German shep
herd. Its large teeth also show that it was
a kind of wolfdog. Similar dogs can be
seen in manuscripts from this period, in
which large hounds neatly wear collars.
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1 Hondenskelet

1 Dog skeleton

Afb. Jachthonden met halsbanden. Stuttgarter psalter,

Fig. Hounds wearing collars. Stuttgart psalm book,

820-830 na Chr. Foto: Württembergische Landesbibliothek

820-830 AD. Photo: Württembergische Landesbibliothek

Stuttgart.

Stuttgart.

Belangrijke overledene

An important Deceased

In Dorestad zijn minstens vijf begraaf
plaatsen bekend met vele honderden
skeletten. De meeste begravingen zijn
christelijk: de overledene is uitgestrekt
op de rug gelegd, met het hoofd naar het
oosten, zonder meegegeven voorwerpen.
De meeste doden zijn in eenvoudige
kuilen of houten kisten bijgezet, maar
rijke of belangrijke inwoners zijn soms in
stenen grafkisten begraven. Deze sarco
faag met inhoud is gevonden op site De
Heul in 1930. Hij is uitgehakt uit een groot
blok zachte zandsteen: op de zijkanten
zijn de kapsporen zichtbaar. Dit soort sar
cofagen, dure alternatieven voor houten
kisten, werd gemaakt in het Maasland en
onder andere via Dorestad over het Karo
lingische rijk verspreid. Het skelet in deze
kist is van een man van 1,75 m lang en
meer dan 50 jaar oud.

Dorestad contains at least five known
cemeteries with many hundreds of
skeletons. Most of the burials are Chris
tian, with the deceased lying on his back,
the head facing east, without any accom
panying objects. Most of the dead are
buried in simple pits or wooden coffins,
but wealthy or important individuals
were sometimes buried in sarcophagi
(stone coffins). This sarcophagus and its
contents were found at the De Heul site
in 1930. It was carved out of a large block
of soft sandstone: chisel marks are visible
on the sides. Sarcophagi like this, as ex
pensive alternatives for wooden coffins,
were made in the Meuse area and distrib
uted throughout the Carolingian Empire,
some by way of Dorestad. The skeleton
in this coffin belonged to a man 5 feet,
9 inches tall and over 50 years old.
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1 Sarcofaag met skelet

1 Sarcophagus with skeleton

Afb. Dode wordt in grafkist gelegd. Utrechts psalter,

Fig. Deceased being placed in a sarcophagus. Utrecht

ca. 830. Foto: Universiteitsbibliotheek Utrecht.

psalm book, c. 830. Photo: University Library, Utrecht.

Te paard en te zwaard

On your high Horse

In de Karolingische tijd lag de macht
bij een brede groep edelen. Alleen zij
mochten en konden paarden en wapens
onderhouden. Hoog te paard door de
stad rijden was dé manier om een ‘schit
terende’ indruk te maken. In Dorestad zijn
veel rijk versierde stijgbeugels, sporen
en paardentuig gevonden. Ook zijn er
veel vleugellansen met ‘vleugels’ naast
de schacht, die gebruikt werden bij de
jacht op groot wild. Omdat je toestem
ming moest hebben om te jagen, was
zo’n vleugellans een statussymbool.
Het toppunt van status waren de stalen
Frankische zwaarden, die in deze tijd
wereldberoemd waren − en in Dorestad
te koop. Het ‘zwaard van Dorestad’, met
zijn prachtige vergulde gevest, is in 1969
samen met een lanspunt dichtbij de fibu
la van Dorestad opgegraven.

In Carolingian times, power was in the
hands of a large group of noblemen. Only
they had the means and the right to main
tain horses and weapons. Riding through
town on horseback was the best way to
make a powerful impression. In Dore
stad, many lavishly decorated stirrups,
spurs, and horse harnesses have been
found. There are also many winged lances
with ‘wings’ flanking the shaft, used for
hunting big game. Because one needed
permission to hunt, these winged lances
were also status symbols. But the pin
nacle of status were Frankish swords of
steel, that were world-famous in this time
− and for sale in Dorestad. The Dorestad
Sword, with its magnificent gilded hilt,
was excavated in 1969, along with a lance
head, close to the Dorestad Brooch.
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1 Zwaard met verguld gevest
2 Zwaard met naam ‘Ulfberth’ op de kling,
uit de Maas bij Lith
3 Spoor versierd met dierpatroon
4 Punten van vleugellansen
5 Schildknop
6 Handvat van een roskam

1 Sword with gilded hilt
2 Sword with name ‘Ulfberth’ on the blade,
from the Meuse near Lith
3 Spur decorated with animal pattern
4 Heads of winged lances
5 Shield boss
6 Handle of a horse currycomb

Afb. links. Lid van de keizerlijke hofhouding met zwaard

Fig. left. Member of imperial household holding a sword

met goudkleurig gevest. Bijbel van Karel de Kale, 845.

with gilded hilt. Bible of Charles the Bald, 845. Photo:

Foto: Bibliothèque Nationale de Paris.

Bibliothèque Nationale de Paris.

Afb. rechts. Reconstructie van het spoor met ‘draakjes’.

Fig. right. Reconstruction of the spur with ‘dragon pattern’.

Tekening: Roel Bakker.

Drawing: Roel Bakker.
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Vroegmiddeleeuwse mode

Early medieval Fashion

Textiel wordt maar af en toe opgegra
ven en dan gaat het meestal om een los
kledingstuk dat verloren is, zoals een
handschoen of een muts. In Nederland
blijven die alleen in heel natte, zuurstof
loze omstandigheden bewaard. In graven
zijn meestal alleen kleine stukjes textiel
teruggevonden die direct tegen metaal
(gespen, spelden, wapens) aan zaten. Met
die kleine stukjes kun je wel stoffen en
kleuren reconstrueren, maar geen com
plete kledingstukken. We hebben daarom
een beperkt beeld van hoe vroege mid
deleeuwers eruit zagen en hoe dat per
tijd en streek verschilde. Afbeeldingen uit
deze tijd vullen wel wat aan. En de losse
kledingstukken tonen een enorme inven
tiviteit: de rafelige muts uit Dokkum blijkt
een fraai haarkapje, dat een vrouw op
verschillende manieren kon dragen.

Archaeologists rarely dig up fabric and
when they do, it is usually just one piece
of lost clothing – a glove or a cap. In the
Netherlands, textiles are only preserved
in very wet, oxygen-free conditions. In
graves usually only tiny pieces of fabric
have been found that were in direct con
tact with metal (buckles, brooches, or
weapons). These scraps can be used to
reconstruct materials and colours, but
not complete items of clothing. We there
fore have only a limited understanding of
what early medieval people looked like,
and how fashions varied from one place
and time to another. Pictures from the pe
riod tell us a little more. And some pieces
of clothing are highly inventive: for ex
ample, a frayed cap from Dokkum turned
out to be a charming bonnet that could be
worn in different ways.

Fries terpengebied

Frisian terp area

Vroege Middeleeuwen

Early Middle Ages
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1
2
3
4

Kaartweefsel uit Rhenen
Fragmenten ‘piled weave’ uit Dokkum
Want uit Dorestad
Mouw uit de abdij van Middelburg,
bruikleen scez
5 Want met duim uit Aalsum, bruikleen Fries
Museum Leeuwarden
6 Muts uit Oostrum, bruikleen Fries Museum
7 Mutsen uit Leens en Dokkum

1
2
3
4

Afb. Reconstructie van de muts uit Dokkum. Foto:

Fig. Reconstruction of the Dokkum bonnet. Photo:

Annemies Tamboer. / Afb. Mensen met diverse hoofd

Annemies Tamboer. / Fig. People wearing various head

deksels, diverse handschriften 800-1000.

dresses, from various manuscripts 800-1000.

Card woven fabric from Rhenen
Fragments of piled weave from Dokkum
Mitten from Dorestad
Sleeve from Middelburg Abbey, on loan
from Province of Zeeland
5 Mitten with thumb from Aalsum, on loan
from Fries Museum Leeuwarden
6 Cap from Oostrum, Fries Museum
7 Caps from Leens and Dokkum

Onder het Kootwijkerzand

Beneath the Kootwijk Dunes

Het dorp Kootwijk ontstond in de negen
de eeuw aan een vennetje in een uitge
strekt duingebied. Er woonden op het
hoogtepunt zo’n 100 tot 150 mensen op
twintig hoeven. De opbouw van Kootwijk
met woonstalhuizen, schuren, spiekers,
hutkommen en kuilen rond een brink
tussen de akkers is typerend voor een
vroegmiddeleeuws dorp. Naast de land
bouw was de productie van honing en
bijenwas belangrijk en verhandelde het
dorp ijzerslak voor de metaalproductie
op de Veluwe. In de tiende eeuw droogde
het ven op, maar het bleef een open plek
bij en later in het dorp. Waterputten zorg
den ervoor dat men hier toch kon blijven
wonen en de akkers zijn lang bewerkt,
ook toen er al regelmatig zand overheen
stoof. Uiteindelijk is het dorp in de twaalf
de eeuw verlaten en onder het zand
bedolven.

The village of Kootwijk came into exist
ence in the ninth century, beside a fen
in an expanse of dunes. At its height,
it was home to some 100 to 150 people
on twenty farms. Kootwijk consisted of
longhouses, barns, granaries, pits, and pit
dwellings around a central green in the
fields, typical of early medieval villages.
Alongside agriculture, the production of
honey and beeswax were important here,
and the village traded in iron slag for the
metal production in the Veluwe region. In
the tenth century, the fen dried up, but it
remained an open space next to and later
in the village. Wells enabled the villagers
to remain here, and they continued work
ing the fields for a long time, even when
sand was covering them regularly. Finally,
the village was abandoned in the twelfth
century and buried beneath the sands.

Kootwijk

Kootwijk

10de-12de eeuw

10th-12th century
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1
2
3
4

Mesje van brons
Blad van een zaag
Ploegschaar
Handgevormde potten

1
2
3
4

Small knife in bronze
Blade of a saw
Ploughshare
Handmade pots

Afb. Reconstructie van een fibula met twee heiligen, in

Fig. Reconstruction of a brooch with two saints, excavated

1941 in Kootwijk gevonden. Tekening: Roel Bakker.

in 1941 in Kootwijk. Drawing: Roel Bakker.

Romaanse gezichten

Romanesque Faces

Deze twee mannenhoofden zijn uitge
hakt in hardsteen en vrij schematisch
uitgewerkt. Beide zijn losse vondsten uit
Nederland, maar maakten oorspronkelijk
deel uit van Romaanse beeldhouwwer
ken. De platte bovenkant, de uitwerking
aan de voorzijde en de afgebroken achter
kant geven aan dat het oorspronkelijk
hoeken van doopvonten zijn geweest.
Het doopvont was in een katholieke
kerk een belangrijke plek, waar kinderen
werden gedoopt om christen te worden.
Hardstenen doopvonten van grijze lava
steen werden in de twaalfde eeuw in het
Maasland gemaakt en kwamen vooral in
kerken in Zuid-Nederland en Vlaanderen
terecht. De onderkant was vaak versierd
met dieren die het waterbekken dragen
en de vier hoeken met mensenhoofden,
als symbolen van de christelijke gemeen
schap die het kind omringde. De gebeeld
houwde figuren waren zo getuige van de
doop.

These two man’s heads were carved
out of bluestone and finished in a fairly
rough manner. Though they are Dutch
single finds, they were originally part of
Romanesque sculptures. The flat top, the
detailing on the front, and the broken-off
reverse show that they were originally
corners of baptismal fonts. The baptismal
font is an important fixture in a Catholic
church, where children are baptized to
become Christians. Fonts in grey volcanic
stone were made in the Meuse region in
the twelfth century. Most of them ended
up in churches in the southern Nether
lands and Flanders. The foot was often
decorated with animals carrying the
water basin, and the four corners with
human heads, as symbols of the Chris
tian community surrounding the child.
In this sense, the sculpted figures were
witnesses to the baptism.

Bunschoten
12de eeuw na Chr.

Bunschoten
12th century AD
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1 Stenen hoofd, Bunschoten
2 Stenen hoofd, vindplaats binnen
Nederland onbekend

1 Stone head, Bunschoten
2 Stone head, find location within the
Netherlands unknown

Massale pottenbakkersindustrie

Large-scale Pottery Production

Vanaf de elfde eeuw werden in de klei
rijke gebieden rondom Maas en Rijn pot
tenbakkerijen uitgebouwd, die al snel
op grote schaal konden produceren en
exporteren. In Nederland zijn in het Lim
burgse Brunssum en Schinveld ovens
en afval opgegraven van deze vroegste
aardewerkindustrie. Karakteristiek zijn
kleine ronde potten van bijna witte klei
versierd met rode verf. In dezelfde tech
niek zijn ook kannen, kruiken en potjes
met een haakoor gemaakt. Het aardewerk
wordt vaak als ‘Pingsdorf’ omschreven,
naar een plek in Duitsland waar soortge
lijke producten vandaan komen, maar de
vele misbaksels in Limburg geven aan dat
dit type aardewerk ter plekke is gemaakt.
In de twaalfde en dertiende eeuw werd in
dezelfde pottenbakkerijen grijzer aarde
werk gemaakt. Dat werd heter gebakken
en was daardoor beter waterdicht; het
wordt proto-steengoed genoemd.

From the eleventh century, potter’s
workshops in the clay-rich areas along
the Meuse and Rhine were enlarged, and
were soon able to produce and export
on a large scale. Kilns and refuse from
this first ceramics industries have been
unearthed in Brunssum and Schinveld in
Limburg, the Netherlands. Characteristic
are small globular pots made of almost
white clay, decorated with red paint. In
the same technique jugs, jars, and pots
with hooked handles were made. This
pottery is often described as ‘Pingsdorf
ware’ after a place in Germany that pro
duced similar goods, but the many mis
fires and waisters from Limburg indicate
that this type of pottery was made locally.
In the twelfth and thirteenth centuries,
the same workshops produced more grey
ish pottery. This was fired at higher tem
peratures and was therefore more water
proof; it is called proto-stoneware.

Brunssum

Brunssum

12de-13de eeuw
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Kogelpotten van Pingsdorf-type aardewerk
Kan en potje met haakoor
Smeltkroezen
Drinkbekers
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Globular pots in Pingsdorf-like ware
Jug and pot with hooked handle
Crucibles
Beakers

Klap op je kop

Blow to the Head

Dit type helm, dat nauw op het hoofd aan
sluit, wordt een hersenier genoemd. Hij
werd vastgezet aan een soepele maliën
kap die was ‘gebreid’ van kleine ringetjes.
Op deze manier kon je hoofd gemakkelijk
bewegen en bleven je ogen vrij. Dit soort
helmen werd bijvoorbeeld door boog
schutters gedragen. De hersenier bood
bescherming tegen een klap met een
zwaard, die een boogschutter vooral van
boven te verwachten had. Te zien aan de
inslag in de bolle bovenkant, heeft de dra
ger van deze helm inderdaad een flinke
houw gekregen. Hij heeft dit beslist niet
na kunnen vertellen. De helm is gevonden
in de gracht van een kasteel in Hatenboer
(Roermond). De drager moet zijn omgeko
men in een gevecht, mogelijk tijdens een
belegering van het kasteel.

This type of close-fitting helmet is called
a skull cap. It was attached to a flexible
mail hood ‘knitted’ from small metal
rings. This enabled the wearer to move
his head easily and kept his eyes uncov
ered. This type of head covering was for
instance worn by archers. The skull cap
offered protection against a blow from
a sword, that especially archers had to
expect coming from above. Judging by the
gash in the rounded top of the helmet, the
wearer of this helmet did in fact receive
a heavy blow. He doubtlessly did not live
to tell the tale. The helmet was found in
a castle moat at Hatenboer (Province of
Limburg). The wearer most likely died in
combat, perhaps while the castle was
under siege.

Hatenboer

Hatenboer

12de-13de eeuw

12th-13th century
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1 Helm

1 Helmet

Afb. Riddergevecht met doorkliefde helmen. Spiegel

Fig. Knight fight with split helmets. Manuscript Spiegel

Historiael, 1325-1335. Foto: Koninklijke Bibliotheek Den

Historiael, 1325-1335. Photo: Royal Library, The Hague.

Haag.

Leven in een kasteel

Life in a Castle

Tegenover de kerk van Dordrecht, aan de
overkant van het water, staat nog altijd
de ruïne van het Huis te Merwede. Dit kas
teel stamt uit de dertiende eeuw en werd
bij de Sint-Elisabethsvloed van 1421 ver
woest. In 1941-1943 werd het opgegraven
door kastelenkenner J.G.N. Renaud. Hij
ontdekte dat de rechthoekige burcht met
ronde torens een aantal keer vergroot
is, onder andere met de hoofdtoren met
siermetselwerk, die na de overstroming
overeind bleef. De gebruiksartikelen van
Huis te Merwede komen veelal uit een
dichtgestorte waterput op het midden
terrein. Ze weerspiegelen het dagelijks
leven op een kasteel; er is zelfs een blok
fluit bij. Het gebroken aardewerk, dat in
de buurt van de keuken werd gevonden,
was volgens Renaud door een ‘onhandige
keukenprinses’ weggegooid...

Opposite the church in Dordrecht, on the
other side of the water, the ruins of the
castle Te Merwede are still standing. It
dates from the thirteenth century and
was destroyed in the St. Elizabeth’s Flood
of 1421. In 1941-1943, it was excavated by
castle expert J.G.N. Renaud. He discov
ered that the square castle with circular
towers had been enlarged a number of
times. One of these additions was the
main tower, with decorative masonry,
which remained standing after the
flood. Most of the utensils from Huis te
Merwede come from a filled-in well in the
central courtyard. They mirror everyday
life in a castle, and even includes a recor
der. According to Renaud, the broken
pottery found near the kitchen had been
tossed out by a ‘clumsy kitchen princess’.

Dordrecht

Dordrecht

Vóór 1421

Before 1421
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Blokfluit van vruchtenhout
Insigne met duif, hart en pijl
Kookpotten (grapes) en koekenpannen
Pitten en walnoten
Bak voor zwavelstokken of kaarsen
Fragment van aardewerk hoorn
Ketel en vergiet van brons
Frames van glas-in-loodramen
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Recorder in fruitwood
Badge with dove, heart and arrow
Cooking pots and frying pans
Pits and walnuts
Box for matches or candles
Part of horn in ceramics
Kettle and strainer in bronze
Lead frames of stained-glass windows

Afb. Kasteel te Merwede achter de stad op schilderij

Fig. Castle te Merwede behind the city on painting with

met de Elizabethsvloed, 1490-1510. Foto: Rijksmuseum

St. Elizabeth Flood, 1490-1500. Photo: Rijksmuseum

Amsterdam.

Amsterdam.

Hoop op de hemel

Hoping for Heaven

Ongeveer de helft van de grafkelders van
het Dordtse Minderbroedersklooster
was aan de binnenkant beschilderd. De
meeste wanden toonden eenvoudige
kruizen, maar vijf graven hadden figu
ratieve schilderingen. Geconserveerd
zijn alleen dit hoofdeinde met Christus
aan het kruis en dit keldertje met onder
andere de apostel Johannes, beide uit de
vijftiende eeuw. De voorstellingen zijn
gekozen met het oog op het leven na de
dood. Christenen geloofden dat de doden
enkel lagen te wachten op de dag van
het Laatste Oordeel, waarop ze weer tot
leven werden gewekt en hopelijk naar
de hemel gestuurd. De gekruisigde Chris
tus is voor hen het symbool van de we
deropstanding. De apostel Johannes de
Evangelist (te herkennen aan de kelk) en
Maria stonden het dichtst bij Christus en
konden bij hem een goed woordje voor je
doen.

Approximately half of the stone coffins in
the Greyfriars’ convent in Dordrecht were
painted on the inside. Most of the walls
show simple crosses, but five tombs had
figurative paintings. All that has been pre
served are this painting of Christ on the
cross on a headstone and this coffin with,
among others, John the Apostle, both
dating from the fifteenth century. These
subjects were chosen considering life
after death. Christians believed that the
dead merely lay awaiting the Last Judge
ment, when they would be restored to life
and hopefully sent to heaven. For them,
the crucified Christ is the symbol of resur
rection. The Apostle John the Evangelist
(who can be recognized by his chalice)
and Mary were thought to be closest to
Christ and capable of putting in a good
word.

Dordrecht
1400-1450

Dordrecht
1400-1450
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1 Schildering met gekruisigde Christus
In bruikleen van Provincie Zuid-Holland,
depot Alphen aan den Rijn

1 Painting with crucified Christ
On loan from Province of South Holland

Grafkeldertje uit Dordrecht

Stone Tomb from Dordrecht

Bij de opgraving van het klooster van
de Minderbroeders (Franciscanen, die
leven volgens de leer van Franciscus van
Assisi) aan de Voorstraat in Dordrecht
werden 168 rechthoekige grafkeldertjes
ontdekt, daterend van ca. 1250 tot aan de
Reformatie (1576). Daarin lagen in totaal
317 skeletten, dus vaak meer dan één per
kelder. De meeste waren geen broeders;
het was gebruikelijk voor burgers om een
graf in het klooster te ‘kopen’. Dan kon
den de kloosterlingen veel voor je bidden,
wat je kans op een hemels leven na de
dood vergrootte. Op de skeletten in de
grafkelders werden kleine persoonlijke
eigendommen aangetroffen: ringen aan
vingers, gespen op het middel, kruisjes en
Jacobsschelpen op de borst en munten op
het gezicht. Intrigerend is het hangslotje,
dat op de heup van een mannelijk skelet
lag en misschien naar kuisheid verwijst.

During the excavation of a convent of
Greyfriars (Franciscans, living accord
ing to the rule of St. Frances of Assisi) on
Voorstraat in Dordrecht, 168 rectangular
cellar tombs were discovered, dating
from c.1250 until the Reformation (1576).
They contained a total of 317 skeletons,
so often more than one per tomb. Most
of the interred were not friars; it was
normal for lay people to ‘buy’ a tomb in a
convent. There, the monks or nuns could
pray for you a lot, which improved your
chances of heavenly life after death.
Small personal belongings were found
on the skeletons in the tombs: rings on
fingers, buckles at the waist, crucifixes
and scallop shells on the chest, and coins
on the face. An intriguing object is a small
padlock found on the hip of a male skele
ton, which may be a reference to chastity.

Dordrecht

Dordrecht

13de-16de eeuw

13th-16th century
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1 Grafkeldertje met schilderingen en twee
skeletten
2 Kruisje van git
3 Hangslot
4 Vingerkootje met bronzen ring
5 Vingerhoed en speld
6 Dubbelgevouwen munt
Alles in bruikleen van Provincie ZuidHolland, depot Alphen aan den Rijn

1 Stone coffin with wall paintings and two
skeletons
2 Crucifix in jet
3 Padlock
4 Phalanx with bronze finger ring
5 Thimble and pin
6 Folded coin
All on loan from Province of South Holland

Afb. Beschilderde grafkelders tijdens de opgraving. Foto:

Heritage Agency Amersfoort.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort.

Fig. Painted coffins during excavation. Photo: Cultural

Heiligen in huis

Saints in the Home

In de Late Middeleeuwen werd binnen
het katholieke geloof de persoonlijke
devotie steeds belangrijker. De verering
van Christus, Maria en de vele heiligen
maakte deel uit van het dagelijkse leven.
Allerlei goedkope afbeeldingen werden
geproduceerd voor huiselijk gebruik. In
de binnenstad van Leiden, Oude Varken
markt 13, is het afval gevonden van een
zogenaamde ‘heyligenbacker’. Hij maakte
beeldjes van pijpaarde: dunne witte klei
waarvan ook pijpen werden gemaakt. In
dubbele mallen werden reeksen figuren
gegoten van bijvoorbeeld Maria met kind
of een heilige naar keuze. Heel populair
in laatmiddeleeuwse gezinnen waren
pijpaarden Christuskindjes. Het kindje
was meestal staand weergegeven en
naakt, met een duif (de Heilige Geest) in
de handen. Met de beeldjes werd (vroom)
gespeeld, bijvoorbeeld door ze in een
wiegje te leggen.

In the Later Middle Ages, private devo
tion became increasingly important in
the Catholic religion. The veneration of
Christ, Mary and the many saints was
part of daily life. All sorts of inexpensive
figurines were produced for household
use. In the centre of Leiden, at Oude
Varkenmarkt 13, refuse has been found
from a ‘saint baker’, who made figurines
out of pipe clay: thin, white clay also used
to make pipes. Double moulds were used
to cast series of figurines of the Madonna
or the saint of your choice. Pipe-clay
images of the Christ child were very popu
lar in late medieval households. The child
was usually shown standing and nude
with a dove (the Holy Ghost) in his hands.
These figurines were even used in pious
play, for instance by placing them in a
small cradle.

Leiden

Leiden

15de eeuw na Chr.

15th century AD

80

1
2
3
4
5

Voetstuk onbekende heilige
Heilige Catharina met wiel
Knielende engel
Jezuskindjes
Maria met kind

1
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Pedestal of unknown saint
St. Catherine with wheel
Kneeling angel
Images of the Christ child
Madonna with child

Laatmiddeleeuwse bling-bling

Late medieval Bling-bling

In tegenstelling tot het heersende beeld
van ‘de middeleeuwer’ in vale kleren en
met eenvoudige accessoires, hebben
mannen en vrouwen in de Late Middel
eeuwen flink geïnvesteerd om er − let
terlijk − schitterend uit te zien. Rijken
tooiden zich met goud en zilver, terwijl
minder rijken hun riemen en tassen (en
hondenhalsbanden) lieten versieren met
goud– en zilverkleurig beslag van koperen tinlegeringen. Twee grote collecties
sierbeslag, verworven in 2006 en 2009,
tonen een enorme variëteit: dierenkop
pen, gebruiksvoorwerpen, doodskoppen,
wapenschildjes, nepmunten en heel veel
letters. Blijkbaar was het gebruikelijk om
op riemen en tassen allerlei boodschap
pen ‘uit te dragen’. Resten van verf en
textiel onder de beslagstukjes tonen dat
de riemen gekleurd waren. Ook op kunst
werken uit deze tijd zijn mensen vaak
opvallend gekleed en gedecoreerd.

Contradictory to our image of medieval
people in faded clothes with simple
accessories, men and women in the late
Middle Ages invested heavily into catch
ing the eye. The rich wore gold and silver,
while the less prosperous decorated
belts, bags (and even dog collars) with
gold– and silver-coloured mounts in cop
per and tin alloys. Two large collections
of belt mounts, acquired in 2006 and 2009,
show an enormous variety: animal heads,
utensils, skulls, coats of arms, fake coins,
and many characters. Apparently, it was
common to convey all sorts of messages
on belts and bags. Traces of paint and
textiles on the back of the mounts show
that the belts and pieces of clothing itself
were coloured. In works of art from this
period people are conspiciously richly
clothed and decorated as well.

Zuid-Beveland en
Dordrecht

South Beveland and
Dordrecht

14de-16de eeuw

14th-16th century
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Riemen met sierbeslag
Brede riem met spijkerpatronen
Diverse letters, ‘am’ = Ave Maria
Hertenleren overtrek doosje en kistbeslag
Hondenhalsband met belletjes
Fragmenten van insignes en miniatuurtjes
Riemeindes en reparatieplaatjes
Riem met manen, sterren en pin voor tas
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Belts with decorative mounts
Broad belt with nail patterns
Various characters, ‘am’ = Ave Maria
Deer skin box cover and chest linings
Dog collar with bells
Fragments of badges and miniatures
Strap ends and repair plates
Belt with moons, stars and bag pin

Afb. Details van riemen en tassen met beslag in diverse

Figs. Details from belts and purses with mounting from

Vlaamse schilderijen en handschriften, ca. 1500.

various Flemish paintings and manuscripts, c.1500.

Triktrakbord uit Leiden

Backgammon Board from Leiden

Dit fragment van een triktrakbord is
gevonden bij werkzaamheden aan de
Breestraat in hartje Leiden. Het is herken
baar aan de ingelegde lichte en donkere
driehoeken en de bijbehorende houten
speelschijf; een compleet bord was
meestal inklapbaar. Triktrak of backgam
mon werd in de Middeleeuwen ‘tafelspel’
genoemd en was zeer populair. Het werd
zowel in herbergen als op straat gespeeld.
De regels verschilden per streek, maar het
is de bedoeling om via de punten van de
driehoeken je eigen schijven ‘naar huis’
te brengen. Omdat dobbelstenen het
verloop van het spel bepalen, was het ge
schikt om geld op in te zetten. Dit gokken
liep regelmatig uit de hand en daarom
komt het tafelspel vaak voor in middel
eeuwse stadskeuren en op moraliserende
prenten.

This piece of a backgammon board was
found during roadworks on Breestraat
in the centre of Leiden. It can be identi
fied by the inlaid light and dark triangles
and the wooden disc that was found
with it; a complete board could usually
be folded. Backgammon or tric-trac was
called ‘table’ in the Middle Ages and was
very popular. It was played in taverns
and on the streets. The rules varied from
region to region, but the goal is to ‘bring
your men home’ using the points of the
triangles. Because the course of the game
is determined by dice, backgammon was
suited for gambling for money. Because
gambling often got out of hand, table
games frequently occur in medieval city
ordinances and moralistic prints.

Leiden

Leiden

1425-1475

1425-1475

83

1 Triktrakbord
2 Speelschijf

1 Backgammon board
2 Gaming piece

Afb. Reconstructie triktrakbord. Tekening: Roel Bakker.

Fig. Reconstruction of the backgammon board. Drawing:
Roel Bakker.

Spelen op school

Boys will be Boys

In de binnenstad van Groningen werd in
1993 een beerput van 9 x 4,5 m opgegra
ven op de plek waar tot 1550 de Latijnse
school had gestaan. Dit was de ‘middel
bare’ school van de stad, waar (vooral)
jongens leerden Latijn te schrijven en
spreken, maar ook rekenen en muziek. In
de Nederlanden ging in deze tijd zeker de
helft van de kinderen naar school. Deze
beerput functioneerde als toilet en afval
bak, waarin allerlei spullen van de leerlin
gen en leraren terecht kwamen. Die tonen
dat op school niet alleen werd geleerd,
maar ook gegeten, gespeeld en geklierd.
Er zijn zakmessen en proppenschieters
bij, die opvallend heel zijn, alsof ze in
beslag zijn genomen en weggegooid. Bij
zonder is de baret met oorflappen, die we
kennen van de portretten van geleerden.

In the centre of Groningen, a cesspit of
9 x 4.5 metres was excavated in 1993,
on the site where the Grammar School
had been until 1550. This was the city’s
secondary school, where (mostly) boys
learned to write and speak Latin, but also
arithmetic and music. In these times, at
least half the children in the Netherlands
went to school. This cesspit functioned as
a toilet and a rubbish bin, where all sorts
of belongings of the pupils and teachers
ended up. They show that school was not
just for learning, but also for eating, play
ing, and making trouble. There are pocket
knives and pop guns in remarkably good
condition, as if they were confiscated and
thrown away. A very special item is the
beret with ear flaps, familiar to us from
portraits of scholars.

Groningen

Groningen

1500-1550

1500-1550
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Tollen, bal en knikker van hout
Koten, gevuld met lood
Mesheft met schedel erop
Proppenschieters
Fragmenten boekband en perkament
Notitieboekje van wastafeltjes
Lapjes, gebruikt als toiletpapier
Inktpotten en inkthoorn
Kinderschoen en kinderriem
Alles bruikleen Stichting Monument &
Materiaal Groningen
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5
6
7
8
9

Spinning tops, ball and marble in wood
Knucklebones, filled with lead
Knife handle with depiction of skull
Pop guns
Fragments of book binding and parchment
Notebook of wax tablets
Pieces of fabric, used as toilet paper
Ink wells and ink horn
Child’s shoe and child’s belt
All on loan from the Municipality of
Groningen, Monuments & Materials

Afb. Erasmus met baret. Portret door Hans Holbein jr., 1523.

Fig. Erasmus of Rotterdam wearing a beret. Portrait by Hans

Foto: Musée du Louvre Paris.

Holbein the Younger, 1523. Photo: Musée du Louvre Paris.

Een middeleeuwse punter

A medieval Punt

In 1980 werden bij Hellendoorn de resten
van een klein schip uit de vijftiende eeuw
ontdekt. Het gaat om ongeveer de helft
van een punter: een boot voor met name
riviertransport, die door een schipper
voortgeboomd kan worden. Naast het
scheepje stonden drie palen in het zand
pakket, waarschijnlijk overblijfselen van
een aanlegplaats in de Regge. De punter
van Hellendoorn is geconserveerd en
gedocumenteerd bij de afdeling Scheeps
archeologie van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en in 2010 voor deze
opstelling in elkaar gezet. Voor Nederland
is maritieme archeologie erg belangrijk:
nergens anders liggen zoveel schepen,
die op zee en in binnenwater vergingen,
in de bodem van nu droog land. Ook in
de Middeleeuwen vond in ons land veel
vervoer per schip plaats en leefden veel
mensen op, van en met het water.

In 1980, the remains of a small fifteenthcentury vessel were discovered near
Hellendoorn. They turned out to be
about half of a punt, a boat used mainly
for river transport, punted by a boat
man with a long pole. In the sand next
to the boat were three posts, probably
the remnants of a landing-stage in the
Regge river. The Hellendoorn punt has
been preserved and documented by the
Department for Maritime Archaeology of
the Dutch Cultural Heritage Agency and
was re-assembled in 2010 for this exhibit.
Maritime archaeology is very important
in the Netherlands: nowhere else are so
many vessels that sunk at sea or on inland
waterways, now preserved in dry land. In
the Middle Ages too, much of the trans
port in this country took place by ship,
and many people lived on, from and with
the water.

Hellendoorn
15de eeuw na Chr.

Hellendoorn
15th century AD
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1 Punter, bruikleen RCE-Scheepsarcheologie
Lelystad

1 Punt, on loan from Cultural Heritage
Agency-Maritime Archaeology Lelystad

Afb. Punter met gezin op schilderij met de Elizabethsvloed,

Fig. Family in punt on painting with St. Elizabeth’s Flood,

1490-1510. Foto: Rijksmuseum Amsterdam. Film: De punter

1490-1500. Photo: Rijksmuseum Amsterdam. Film: The punt

van Hellendoorn. Productie: Titus Knegtel/Kinkorn.

from Hellendoorn. Production: Titus Knegtel/Kinkorn.

Een mijlpaal in de geschiedenis

A Milestone in History

Kenmerkend voor de Renaissance is het
terugkijken naar de Klassieke Oudheid.
In deze tijd werden ook voor het eerst
oudheden verzameld, bijvoorbeeld door
Hippolytus Persijn in Katwijk, die rond
1555 een Romeinse mijlpaal kocht. Als
tegenhanger liet hij in stijl deze tweede
mijlpaal maken, zodat de beide pilaren
zijn oprijlaan konden flankeren. Op de
nieuwe mijlpaal liet Persijn, in een in
scriptie in Romeinse stijl, de toenmalige
keizer Karel de Vijfde en diens vader Fi
lips de Tweede vermelden. Keizer Karel
V, geboren in 1500 in Gent, is een Renais
sancevorst bij uitstek. Vanuit Spanje wist
hij in de zestiende eeuw een wereldrijk
te vormen, waartoe de Nederlanden be
hoorden maar ook Zuid-Amerika. In zijn
wapenschild voerde Karel twee zuilen en
het motto ‘plus oultre’ (‘steeds verder’).

Characteristic of the Renaissance was
looking back to classical antiquity. It was
then that the first antiquities were col
lected, for instance by Hippolytus Persijn
in Katwijk, who bought a Roman mile
stone around 1555. He had this second
milestone designed in style as a compan
ion piece, so that the columns could flank
his driveway. Persijn had the new mile
stone inscribed in Roman style with the
names of Charles V, the reigning emperor,
and his father Philip II. Emperor Charles
V, born in Ghent in 1500, was the model
of a Renaissance monarch. From Spain,
he managed to create a global empire
in the sixteenth century, that included
both the Low Countries and South
America. Charles’s coat of arms displayed
two columns and the motto Plus oultre
(‘Further beyond’).

Monster

Monster

ca. 1555

c.1555
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1 Bovenste deel van de mijlpaal

1 Upper part of the milestone

Afb. Wapenschild van Karel V op het Belfort van Binche,

Fig. Coat of arms of Charles V from the Binche belfry, 1554.

1554. Foto: Wikimedia Commons.

Photo: Wikimedia Commons.

In het Behouden Huis

In the Safe House

Het was de Gouden Eeuw van de ontdek
kingsreizen. In 1596 probeerde Willem
Barentsz een noordelijke handelsroute
naar Azië te vinden. Zijn schip kwam vast
te zitten in het poolijs en de zestienkop
pige bemanning moest de barre winter
doorbrengen op het eiland Nova Zem
bla. Van scheepshout bouwden ze een
‘Behouden Huys’, ze jaagden op zeehon
den en poolvossen, vochten met ijsberen,
leden kou − en verveelden zich. In de lente
timmerden ze twee sloepen en lieten op
Nova Zembla achter wat niet in de boot
jes paste: gereedschap, lading, persoon
lijke eigendommen en een briefje met
hun verhaal, in een kruithoorn. Het bleef,
bevroren, bewaard voor de archeologen
van 400 jaar later. Barentsz overleefde
zelf de terugreis niet, maar de overwinte
ring werd dankzij het geïllustreerde ver
slag van Gerrit de Veer wereldberoemd.

It was the Golden Age of voyages of
discovery. In 1596, Willem Barentsz
embarked on an expedition to find a
northern trade route to Asia. His ship
was caught in the polar ice, and the crew
of 16 had to spend the harsh winter on
the island of Novaya Zemlya. They built
a house of shipwood, hunted seals and
arctic foxes, fought polar bears, got
cold − and bored. In spring, they cobbled
together two sloops and left behind on
Novaya Zemlya what did not fit into them:
tools, cargo, personal possessions, and
a letter with their story tucked away in a
powder horn. This was preserved, frozen,
for the archaeologists who found it 400
years later. Barentsz himself did not sur
vive the return voyage, but thanks to an
illustrated account by Gerrit de Veer the
winter ordeal became world famous.

Nova Zembla

Novaya Zemlya

1596-1597

1596-1597
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Eetplank (teljoor), eetbakje, lepel en mes
Muil van leer
Kruithoorn
Kandelaar van tin, deel van de lading
Blok en touw van scheepstuigage
Wimpelstok
Timmergereedschap
Harpoen
Alles bruikleen Rijksmuseum Amsterdam

1
2
3
4
5
6
7
8

Dinner plate, eating bowl, spoon and knife
Babouche of leather
Powder horn
Chandelier in pewter, part of the cargo
Block and rope from ship rigging
Banner pole
Carpentry tools
Harpoon
All on loan from Rijksmuseum Amsterdam

Afb. Behouden huis, het timmeren van sloepen en

Fig. Safe house, building sloops and hunting polar bears.

ijsbeerjacht. Prent uit reisverslag, 1598.

Print from the travelogue, 1598.

Delfts blauw behang

Delft Wallpaper

De overzeese handel maakt Holland in
de zeventiende eeuw een van de rijkste
landen van Europa. In diverse steden
komt een gespecialiseerde industrie tot
bloei. De exportprodukten uit deze tijd
zijn vaak karakteristiek geworden voor
zo’n stad: Leids laken, Goudse pijpen,
Haarlems bier en Delfts blauw. Het laat
ste, witte keramiek met blauwe figuren, is
oorspronkelijk een imitatie van Chinees
porselein, maar wordt zelf ook een best
seller. Naast serviesgoed waren Delftse
tegels populair, met bijvoorbeeld kinder
spelen, schepen, dieren en winterscènes
erop. Er zijn er zóveel gemaakt, dat ook
nu nog in historische panden hele tegel
muren intact zijn, vaak achter haarden
of in keukens. Deze tegels komen uit een
werfkelder aan de Utrechtse Oudegracht.
Op die wanden zie je vaak verschillende
keren dezelfde tegel: ze werden als een
behangetje beschouwd.

Overseas trade made the seventeenthcentury Dutch Republic one of the
wealthiest countries in Europe. In many
Dutch towns, a specialized industry flor
ished. The export products of these times
became enduring town symbols: Leiden
cloth, Gouda pipes, Haarlem beer, and
delftware. This Delft pottery with white
glaze and blue decorations was originally
an imitation of Chinese porcelain, but be
came a bestseller in its own right. Besides
crockery, the popular items included
Delft tiles, with illustrations such as play
ing children, ships, animals, and winter
scenes. So many were made that they still
cover entire walls in some historic build
ings, often behind stoves or in kitchens.
These tiles come from a wharfside cellar
on Utrecht’s canal Oudegracht. On tiled
walls, identical tiles often recur several
times: the tiles were seen as a kind of
wallpaper.

Utrecht

Utrecht

17de eeuw na Chr.

17th century AD
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Slee
Mannen spelen kolf
Man op schaatsen
Springende vos

1
2
3
4

Sledge
Men playing kolf
Man wearing skates
Jumping fox

Een Vlaardingse herberg

A Tavern in Vlaardingen

Als je eind achttiende eeuw van de ha
ven van Vlaardingen naar de Markt liep,
kon je herberg De Visscher niet missen.
Binnen trof je een rokerig café waar bier,
wijn en gedestilleerd werden geschon
ken − en ‘vissersverhalen’ verteld. In de
opkamer, de baaierd, was het rustiger en
kon je koffie of thee drinken en iets eten.
Achterin was de keuken en op de boven
verdieping woonde de herbergier met zijn
gezin. In de gang naar de keuken lag een
beerput, waarin archeologen later meer
dan 1000 stuks drink– en eetgerei en 227
pijpenkoppen uit 1770-1790 vonden. Met
behulp van een boedelinventaris uit 1774
van dit pand was na te gaan waar in de
herberg die voorwerpen zijn gebruikt.
De drie gekruiste haringen op de borden
waren mogelijk het logo van de herberg.

Walking from the harbour in Vlaardin
gen on your way to the market square
in the eighteenth century, you couldn’t
miss tavern ‘The Fisherman’. Inside was a
smoky café where beer, wine, and strong
drink were served − and fish stories were
told. In the quieter upper room you could
drink coffee or tea and have a bite to
eat. In back was the kitchen, and the top
floor was the home of the innkeeper and
his family. In the corridor was a cesspit,
where archaeologists later found more
than a thousand drinking vessels and ta
bleware and 227 clay pipes dating to 17701790. With the aid of a written inventory
of 1774 it could be reconstructed where in
the tavern those objects were used. The
three intertwined herrings on the plates
may have been the tavern’s logo.

Vlaardingen

Vlaardingen

1770-1790

1770-1790
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Afb. Tafereel met herberg, prent van Reinier Vinkeles, eind

Horse tail with part of the skin
Cup for hot chocolate
Spittoon (for chewing tobacco)
Liqour glass
Wine bottle with cork
Teapot, milk jar and sugar bowl
Plates with herrings, landscape and
Chinese people
8 Plate with moralizing poem
All on loan from the Municipality of
Vlaardingen, Archaeology Office

18de eeuw. Foto uit: Cora Laan, Drank en Drinkgerei, 2003.

Fig. Print with tavern scene by Reinier Vinkeles, end of the
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Staart van een paard met stuk huid
Kom voor chocolademelk
Kwispedoor (voor uitspugen pruimtabak)
Jeneverglaasje
Wijnfles met kurk
Theepot, melkkannetje en suikerpot
Borden met haringen, landschap en
Chinezen
8 Bordje met moraliserend gedicht
Alles bruikleen Gemeente Vlaardingen
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18th century. Taken from: Cora Laan, Drank en drinkgerei,
2003.

Massaal weggegooid

Mass Disposal

In de negentiende eeuw wordt de pro
ductie van gebruiksvoorwerpen steeds
massaler en industriëler. Vondstcom
plexen uit deze periode worden geken
merkt door veel van hetzelfde: stapels
eenvormige borden, kommen, pannen en
kopjes van herkenbare types aardewerk
uit Nederland, Engeland en Duitsland.
Zo is de gracht van een bijgebouw van de
havezate (landhuis) Kranenburg in Zwolle
rond 1865 volgestort met allerlei soorten
serviesgoed uit de 25 jaar daarvoor: Keul
se schotels, Friese papkommen, Goudse
pannen en veel industrieel wit massa
goed. Daartussen zit ook het zogenaamde
‘Boerenbont’ en Engels theeservies met
lieflijke taferelen: herders, gezelschap
pen in de open lucht en de ‘blind fiddler’.
In deze tijd kwam ook het drinken van
mineraalwater in de mode, dat geïmpor
teerd werd uit Duitse kuuroorden met
geneeskrachtige bronnen.

In the nineteenth century, the production
of utensils took place on an ever more
massive, industrial scale. Find assem
blages from this period often contain
large piles of more of the same: fairly
uniform plates, bowls, pans, and cups
in familiar types of Dutch, English, and
German ceramics. For instance, around
1865, the moat near an outbuilding of the
manor Kranenburg in Zwolle was filled
with all sorts of tableware from the previ
ous 25 years: Cologne dishes, Frisian por
ridge bowls, Gouda pots and pans, and
lots of industrial white ware. In between
is Dutch crockery with the Boerenbont
pattern and English tea service with
charming scenes: shepherds, outdoor
parties, and the ‘blind fiddler’. Around
this time it also became feasable to drink
mineral water, which was imported from
German resorts with health springs.

Zwolle

Zwolle

ca. 1865

c.1865
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Boerenbont koppen en schotels
Zalfpotjes
Flessen voor mineraalwater van steengoed
Papkommen
Theekopjes met putti
Bordje met tafereel ‘blind fiddler’
Alles bruikleen Gemeente Zwolle,
Dienst Archeologie
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Boerenbont cups and saucers
Small ointment jars
Bottles for mineral water in stoneware
Porridge bowls
Teacups with puttos
Saucer with ‘blind fiddler’ scene
All on loan from the Municipality of Zwolle,
Archaeology Service

Afb. Havezate Kranenburg Zwolle. Anoniem schilderij uit

Fig. Manor Kranenburg Zwolle. Anonymous painting from

1823.

1823.

Alledaagse oorlog

Everyday War

In de Tweede Wereldoorlog was op vlieg
veld Welschap een deel van de Duitse
luchtmacht gelegerd. Begin eenentwin
tigste eeuw vond de Eindhovense archeo
logische dienst hun afval terug. Dat geeft
een bijzonder intiem kijkje in de dagelijk
se praktijk van de oorlog. De piloten had
den hun eigen serviesgoed meegebracht
(met hakenkruisjes) en hun eigen sinaas
appeljam. Ze dronken Heineken-bier en
ook champagne, die getuige de flessen
in 1934 in Reims gebotteld is en al ver
over de datum was. Ze kamden hun haar,
poetsten hun tanden en besprenkelden
zich met reukwater (geur: lavendel).
En ze schreven brieven naar huis. Het
door de Duitsers bezette vliegveld werd
in 1943-1944 veelvuldig door Britten en
Amerikanen gebombardeerd en verander
de in een kraterlandschap. Desondanks is
het vliegveld altijd in gebruik gebleven.

During the Second World War, part of the
German air force was based at the Dutch
Welschap Airport. In the early twentyfirst century, the Eindhoven archaeology
department found back their rubbish. It
provides a remarkably intimate view of
the daily practice of war. The pilots had
brought their own dinner service (with
swastikas) and their own orange marme
lade. They drank Heineken beer and
champagne, which as the bottles show
had been bottled in Reims in 1934 and
was well past its date. They combed their
hair, brushed their teeth, and sprinkled
themselves with lavender-scented eau de
toilette. And they wrote letters home, in
black ink. The German-occupied airport
was frequently bombarded by the British
and Americans in 1943-1944 and turned
into a crater landscape. Nevertheless, the
airport remained in use.

Eindhoven

Eindhoven

1944

1944
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Jampot
Champagneflessen
Inktpot
Haaroliefles
Flesje van reukwater
Voet van wijnglas
Alles bruikleen Gemeente Eindhoven,
Dienst Archeologie
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Marmelade jar
Champagne bottles
Ink well
Bottle of hair oil
Bottle of eau de toilette
Stem of a wine glass
All on loan from the Municipality of
Eindhoven, Archaeology Service

Afb. Foto van gebombardeerd vliegveld Welschap,

Fig. Photo of bombed Welschap Airport, September 10,

10 september 1944. De cirkel geeft de vindplaats aan. Foto:

1944. The circle indicates the find spot. Photo: Royal Air

Royal Air Force.

Force.

