
Abraham en Izaäk tussen de scherven en de ontdekking van ‘Hafner’ 
aardewerk uit 17e-eeuws Bovenkarspel
AAan Hoofdstraat 150 in Bovenkarspel heeft Theo Boon († 2001) in de periode 1994-1995 veel scherven
van aardewerk in zijn tuin en langs de oever van de kavelsloot verzameld. Dit leverde de archeologisch
geïnteresseerde familie een grote hoeveelheid gebruikskeramiek uit de periode 1300-1900 op, met een
zwaartepunt in de periode 1500-1700. Mevrouw Boon heeft de scherven altijd goed bewaard en in 2009
aan het archeologisch depot te Hoorn geschonken. Deze zijn in Hoorn schoongemaakt, gepuzzeld en
geplakt om er weer min of meer complete voorwerpen van te maken.
Omdat in Bovenkarspel tot op heden zelden of
nooit systematisch archeologisch onderzoek
heeft plaatsgevonden en vondsten van amateur-
archeologen grotendeels ongepubliceerd zijn
gebleven, geeft de collectie van Theo Boon een
nieuwe blik in het gebruik en bezit van aarde-
werk in de late middeleeuwen en VOC-tijd in
Stede Broec. Van Stede Broec is bekend dat het
in de periode 1580-1700, zeker in vergelijking
met de rest van Nederland en Noordwest
Europa, welvarend was.
Het aardewerk is op keramische gronden in ver-
schillende categorieën op te delen. Het roodbakkend aardewerk uit Nederland komt het meeste voor, met
name borden, kookpotten en bakpannen. Daarnaast is er wat steengoed uit de 14e eeuw (fragmenten van
‘jacobakannen’) en grijs aardewerk. Uit de 17e en 18e eeuw is veel aardewerk met een witte tinglazuur-
laag aanwezig, de zogenaamde majolica en faience (Delfts aardewerk). Tevens is Chinees porselein
gevonden. Dit lijkt voor West-Friesland allemaal vrij standaard materiaal, twee zaken springen er echter
uit en mogen opmerkelijk worden genoemd.
Bovenkarspels ‘Hafner’ aardewerk, een Rijnlands-Westfriese hybride?
Een bijzondere groep wordt gevormd door het wit- tot lichtroze bakkend aardewerk met een helder lood-
glazuur van een eigele kleur. De potten glimmen daardoor fraai. Op het nog natte glazuur is een soort
spetterwerk uitgevoerd. Dit spetteren is gedaan met ijzervijlsel, de banen van het spetteren zijn goed te
zien. Bij het bakken van de pot mengt deze roest zich met het lood en geeft kleine en grote spikkels, die
langzaam naar beneden druipen. Vermoedelijk is een kwast of borstel in een roestpapje gedoopt en door
hier, wanneer de haren van de borstel naar boven staan, met een stokje overheen te gaan, fijne spetters
vanaf te laten springen, sproeit het roest fijn over de vorm. Dit ‘decor’ is vergelijkbaar met het ‘Hafner’
aardewerk dat is gemaakt in de regio tussen Keulen en Frankfurt aan de Rijn. Hafner is plat Duits voor
‘pottenbakker’. Deze  productie kenmerkt zich door witbakkend, broos gebakken aardewerk met helder
geel loodglazuur. In de klei van deze Duitse potten zit, anders dan in Bovenkarspel, van nature al ijzer.
Bij het bakken van de vorm gaat dit smelten, waardoor een gespikkeld of tranend effect ontstaat. 
In steden als Nijmegen en Dordrecht wordt Hafner aardewerk uit de periode 1500-1650 regelmatig
opgegraven. In West-Friesland is het echter nagenoeg afwezig. 
Het witbakkend aardewerk uit Holland en West-Friesland kent een eigen vormtraditie, die afwijkt van
wat in Keulen en omgeving wordt gemaakt. Men gebruikte hier kookpotten (grapen) met bolle of
geknikte buiken, pispotten (nachtspiegels) met vlakke randen en grote koppen en een stevig oor. Het
witbakkend aardewerk is meestal krijtwit van baksel en heeft een groen of citroengeel loodglazuur.
De nu aangetroffen groep bestaat uit een pispot, koppen met en zonder gegolfde rand en grapen. Één
beker, of misschien wel grape, valt op door een bijzonder decor. Op de buik van de beker is in rode klei
een vierpuntige ster aangebracht, met daartussen kleine punten. Dergelijke decors komen niet op witbak-
kend aardewerk in Keulen en Holland voor.

Scherven en potten van het Bovenkarspels ‘Hafner’ aardewerk,
1575-1650.
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Na jaren van onderzoek in Enkhuizen, Hoorn en Medemblik zijn bij opgravingen vooralsnog geen
scherven van deze soort aangetroffen. Dat zou betekenen dat het om een geïsoleerde verspreiding gaat.
Vanwege de genoemde afwezigheid van systematisch onderzoek en de frequente schatgraverij, waarbij
men zich voornamelijk richtte op versierd materiaal als Delfts aardewerk, is nog geen helder beeld ont-
staan van deze nieuwe groep. Ook ontbreekt pottenbakkersafval. Misbaksels, zoals gevonden aan het
Spaans Leger en de Staaleversgracht in de binnenstad van Enkhuizen, duiden op de productie van aarde-
werk op een bepaalde plek. Hier werkte in het begin van de 17e eeuw Claas Janszoon Spiegel, die even-
eens geen ‘Hollands’ aardewerk bakte, maar in de traditie van het Duitse Werra-aardewerk, afkomstig uit
oostelijk Nedersaksen nabij Göttingen, borden en potten maakte. Deze vallen op door de uitbundige
decors met allerlei thema’s als huwelijk, trouw en geloof. Niemand had ooit verwacht dat, zo ver van het
kerngebied van het Werra-aardewerk, aan een gracht in Enkhuizen vergelijkbaar materiaal werd
gemaakt.
In Bovenkarspel en elders in de Streek is, zeker in de periode 1500-1700, voor lokaal gebruik aardewerk
gemaakt door pottenbakkers. Het gebied kent een grote dynamiek van arbeidsmigranten. Voor de vloot
van de VOC was veel personeel nodig dat met name uit Duitsland en Scandinavië kwam. Soms bleven
zij hangen in West-Friesland en zetten hun oorspronkelijke bedrijf voort. Omdat de Streek destijds zo
internationaal georiënteerd was, wilde men de bijzondere dingen uit de rest van  Europa (en Azië) graag
hebben. De vondst van dit Bovenkarspels ‘Hafner’ aardewerk zou kunnen duiden op een culturele 
hybride van een pottenbakker die in Hollands-Westfriese traditie aardewerk maakte en daar een ‘Hafner
sausje’ overheen goot. Of dit werkelijk zo is, zal verder onderzoek in Bovenkarspel en de Streek moeten
uitwijzen. Eén voorbeeld is namelijk niet genoeg om van een systematisch patroon te spreken.

Het geloof op de proef, de afbeelding van Abraham
en Izaäk op een 17e-eeuwse vuurklok
Op hetzelfde terrein aan de Hoofdstraat is een frag-
ment wit aardewerk gevonden. Het is een onderdeel
van een vuurklok. Vuurklokken waren veelal halfronde
stolpen, die in de avond over het smeulende open vuur
werden geplaatst. De duurste stolpen waren van koper
of messing, de meeste echter van aardewerk. Deze zijn
in West-Friesland in de periode 1550-1750 uitbundig
versierd. Het fragment van de stolp uit Bovenkarspel is
afkomstig van de kam van de vuurklok, het bovenste
platte gedeelte. Hier is een zogenaamd ‘applique’ te
zien, een in een mal voorgevormd stukje klei met in
reliëf een bepaalde voorstelling. Deze is op de klei van
de halfdroge vuurklok geboetseerd, daarna overgoten
met groen glazuur en vervolgens in de oven gebakken.

De voorstelling is daardoor, net als de hele vuurklok, van buiten fraai glimmend groen.
In de collectie van Theo Boon bevindt zich maar één scherf
van een vuurklok; maar wel een bijzonder exemplaar. De
scherf is een 7 cm grote ovale applique. Hierop zijn drie figu-
ren te zien. Deze zijn slecht te herkennen, maar waren ver-
moedelijk voor de bijbelvaste Westfriezen uit de Gouden
Eeuw overduidelijk. Het zijn bovenaan een engel, met daar-
onder twee personen, van wie de middelste een groot mes
vast heeft en het hoofd van de ander poogt af te hakken.
Deze laatste figuur zit voorovergebogen op de knieën, de nek
ontbloot. Onder diens hoofd is een rond blok te zien. De
voorstelling geeft de passage uit het Oude Testament weer
waarin God het geloof van Abraham, de aartsvader van het

Fragment van de vuurklok met Abraham en Izaäk, die
zich bevindt in de collectie van Theo Boon-Bovenkarspel.

Abraham en Izaäk en de beproeving van het
geloof. Prent gemaakt door Jan Luyken, 1698.
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volk Israël, op de proef stelt. Abraham moest van God zijn enige zoon Izaäk doden in een vuuroffer
(Genesis 22). Op het moment dat Abraham dit echt wil doen, en daarmee Gods gebod volgt, komt een
engel uit de hemel die hem terug roept. Omdat hij zijn opofferingsgezindheid voor het geloof heeft
getoond, verschijnt door een wonder een ram, die in plaats van zijn zoon Izaäk door Abraham wordt
geofferd. Voor zijn geloofsovertuiging en vastberadenheid werd Abraham en ook diens zoon Izaäk rijke-
lijk beloond. Deze stamvaders van de Israëlieten werden gezegend met een zeer talrijk nageslacht. Dit
thema komt zowel in de literatuur als in de prentkunst voor. De beroemde 17e-eeuwse prentkunstenaar
Jan Luyken beeldde in 1698 deze scène ook af. 
Hopelijk worden in de komende jaren meer systematische onderzoeken uitgevoerd in Stede Broec en
oostelijk West-Friesland en kunnen meerdere collecties van amateur-archeologen worden onderzocht.
Samen met Oud Stede Broec zal Archeologie Hoorn/West-Friesland zich daarvoor inspannen.
Michiel Bartels, gemeentelijk archeoloog Hoorn.
Contact: m.bartels@hoorn.nl, tel. 0229-252587
Foto’s: Theo van Meurs, vondstverwerking en restauratie: vrijwilligers Archeologie Hoorn.
Met dank aan: mw. A. Boon voor alle informatie.
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Molenbuurt te Grootebroek rond 1907
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Deze tekening van de Molenbuurt is gemaakt door Nico Homan te Bovenkarspel vanaf een nogal vage foto, daterend van
rond 1907. De standaardmolen is afgebroken omstreeks 1907, zie het artikel ‘Enkele grepen uit de geschiedenis van molen
‘De Ruiter’ en omgeving’, Jaarboek Oud Stede Broec 2000, Peter Ruitenberg en Gerard Sijm.


