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Servies uit de periode 1400 tot 1600 uit de waterput de 
families Reintgen Ophaevens of Gerrit ten Holler of Jacob 
Armtzen. 
„s-Heerenberg Kellenstraat. 
51°52‟30.38”N 
6°C14‟39.38”O 
Hoogte Nap. 18 m 
 

Een Hafnerwaar. Periode 1500 1600. 
Typerend voor Hafnerwaar zit hem in de roodbruine stippen met 
strepen die in het glazuur optreden deze zijn afkomstig van 
inmenging van ijzerdeeltjes in het loodglazuur (loodglazuur is 
geel). 
 

Een grape van Hafnerwaar. 

Hafner werd grotendeels geproduceerd in Keulen. 

 
 

 

 
Nr. HKELL2111 
Hafnerwaar schotel vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
doorsnee 26 cm. 
hoogte 4,5 cm 
Een schotel vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, bruine/ geel kleur 
van glazuur met stippen met strepen die in het glazuur 
optreden zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Twee gaatjes voor het ophangen van de schotel. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen en niet van buiten 
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Nr. HKELL2112 
Hafnerwaar schotel vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
doorsnee 31 cm 
hoogte 6,5 cm 
Een schotel vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, geel kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Twee gaatjes voor het ophangen van de schotel. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen en niet van buiten 

 

 

 
Nr. HKELL2113 
Hafnerwaar schotel vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
doorsnee ± 13 cm. 
hoogte 4,5 cm 
Een schotel vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, bruin/geel kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen klein beetje de bovenrand 
van buiten 
 

 

 
Nr. HKELL2114 
Hafnerwaar pot vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
doorsnee 11,5 cm, hoogte 13 cm 
Een Pot vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, bruin/geel kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen niet van buiten 
 

 

 
Nr. HKELL2115 
Een kookpot of grape van zogenaamd hafnerwaar. 
Hafner werd grotendeels geproduceerd in Keulen. 
Datering periode van ca. 1500-1550. 
Typerend voor hafnerwaar is de inmenging van ijzerdeeltjes 
in het glazuur wat de bruine strepen en stippeltjes in het 
glazuur veroorzaakt. 
doorsnee midden 21 cm, doorsnee hals 17,5 cm, hoogte 20 
cm. Drie pootjes 
Lichte klei, geglazuurd van binnen klein beetje van buiten 
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Nr. HKELL2116 
Een kookpot of grape van zogenaamd hafnerwaar. 
Hafner werd grotendeels geproduceerd in Keulen. 
Datering periode van ca. 1500-1550. 
Bruin/geel kleur van glazuur met stippen met strepen die in 
het glazuur optreden zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het 
loodglazuur. 
Doorsnee midden niet te bepalen, hoogte 12 cm. Drie 
pootjes. Eén oor aanwezig.  Ook een aantal losse stukken 
die niet aansluitend vast te krijgen zijn. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen klein beetje van buiten 
 

 

Nr. HKELL2117 
Een kookpot of grape van zogenaamd hafnerwaar. 
Hafner werd grotendeels geproduceerd in Keulen. 
Datering periode van ca. 1500-1550. 
Typerend voor hafnerwaar is de inmenging van ijzerdeeltjes 
in de glazuur wat de bruine strepen en stippeltjes in het 
glazuur veroorzaakt. 
Doorsnee midden ± 18 cm, doorsnee hals ± 15 cm, hoogte 
16 cm. Drie pootjes 
Lichte klei, geglazuurd van binnen klein beetje van buiten 
Een aantal scherven deels niet aan elkaar te krijgen. 
 

 
 

 

Nr. HKELL2118 
Een kamerpot / pispot / nacht spiegel 
Datering periode van ca. 1450-1500. 
doorsnee midden 17,5 cm, doorsnee hals 17 cm, hoogte ± 
14 cm 

Roodbakken aardewerk  
 
kamerpotten waren zeer kourante gebruiksvoorwerpen 
vanaf de 14de eeuw.  
De stijgende bevolkingsdichtheid in de steden veroorzaakte 
een groeiend afvalprobleem. 
Ook de beerputten in partikuliere woningen zijn een 
antwoord geweest op dit probleem. (In gebouwen, die 
kollektief werden gebruikt, zoals abdijen, kloosters en 
burchten, waren de latrines al vroeger in gebruik.) 
 
Er waren nachtpotten van tin, maar meestal werden ze toch 
uit keramisch materiaal vervaardigd. 
Er bestond een grote afzetmarkt voor de goedkopere potten 
in aardewerk, maar ook voor de meer luxueuze eksemplaren 
in tingeglazuurd aardewerk of in steengoed (naar mijn 
bescheiden mening heeft Raeren wel de fraaiste onversierde 
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Rijnlandse stukken vervaardigd met erg aantrekkelijke 
vormen). 
 
Nachtspiegels hebben één vertikaal oor, geen schenklip en 
soms een dekselgeul. 
Kamerpotten hebben heel wat vormevolutie doorgemaakt. 
Het blijft even wel moeilijk dergelijke potten te dateren 
zonder ruime marge: je moet dan bedenken dat aardewerk 
een loco-regionaal produkt was. 
Toch even enkele gegevens bundelen. 
1. Nachtpotten zijn aanvankelijk eerder hoog met een 
smalle hals. Ze evolueren naar een lage pot met een grote 
opening.  
2. Een pot met een holle ziel is ook te vinden in de 15de 
eeuw. Nachtspiegels op een standring verschijnen pas in de 
16de eeuw.  
3. De eerste potten waren ongeglazuurd. De potten met een 
holle ziel en weinig loodglazuur evolueren naar recipiënten 
met volledig dekkend glazuur. 
4. De kamerpotten werden pas in de 17de eeuw voorzien 
van een echte zitrand.  
5. De oudste nachtpotten zijn totaal onversierd. Vanaf de 
16de eeuw vertonen verschillende van die recipiënten een 
sliblijnversiering. 

 

Nr. HKELL2119 
Grape 
Datering periode van ca. 1450-1500. 
doorsnee niet goed te bepalen, 
hoogte niet te bepalen, pootjes mogelijk die, twee oren. 

Roodbakken aardewerk  
 

 

Nr. HKELL2120 
Grape 
Datering periode van ca. 1450-1500. 
doorsnee midden ± 15,5 cm, doorsnee hals ± 15 cm, hoogte 
± 16 cm, pootjes mogelijk die, twee oren. 

Roodbakken aardewerk  
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Nr. HKELL2122 
Hafnerwaar pot vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
doorsnee midden ± 20 cm, doorsnee hals 20 cm, hoogte 13 
cm . één oor  breed/groot. Geen pootjes. 
Een Pot vervaardigd in Hafner. Glazuur, bruin/geel kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen klein beetje van buiten 
 

 

Nr. HKELL2123 
Hafnerwaar pot vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
Doorsnee midden 15 cm, doorsnee hals 13 cm, hoogte 16,5 
cm 
1 orenaanzetting (geen oor er bij gevonden), platte 
onderkant 
Een Pot vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, bruin kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
 

 

Nr. HKELL2124 
Hafnerwaar schotel vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
doorsnee ± 24 cm. 
hoogte 4 cm 
Een schotel vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, bruine/ geel kleur 
van glazuur met stippen met strepen die in het glazuur 
optreden zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen en niet van buiten 
 

 

Nr. HKELL2125 

Steengoed 1500-1525.  

IJzerengobe, Standring geknepen en lintoor. 

Productie plaats waarschijnlijk in Siegburg. 
doorsnee ± 20 cm, hoogte 32 cm. 
Doorsnee bodem 11,5 cm 
Doorsnee hals 4,5 cm 
Een vrij compleet model met nog een klein aantal losse 
scherven. 

Vergelijkbare stukken beschreven in Zutphen 1425 tot 1475 
 



Bodem vondsten ‟s-Heerenberg werkgroep Archeologie 
Bergh

 
6 

 

 

Nr. HKELL2126 
Een kookpot of grape van zogenaamd hafnerwaar. 
Hafner werd grotendeels geproduceerd in Keulen. 
Datering periode van ca. 1500-1550. 
Typerend voor hafnerwaar is de inmenging van ijzerdeeltjes 
in het glazuur wat de bruine strepen en stippeltjes in het 
glazuur veroorzaakt. 
doorsnee midden ± 16,5 cm, doorsnee hals 17,5 cm, hoogte 
12 cm. Drie pootjes. Eén hol handvat / steel. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen klein beetje van buiten. 
 

 

Nr. HKELL2127 
Hafnerwaar pot vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
doorsnee 15 cm, hoogte niet te bepalen. Oor niet vast te 
stellen 
Een Pot vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, bruin/geel kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen niet van buiten 
 

 
 

Nr. HKELL2128 

Een kookpot. 
Datering periode van ca. 16de eeuw. 
Glazuur bruin gelijk van glazuur. 
Doorsnee midden  23,5 cm, doorsnee hals 20 cm, hoogte 19 
cm. Drie pootjes. Twee handvaten. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen en buiten volledig 

 
Dit exemplaar vermoedelijk uit het midden van de 16e eeuw 
op basis van de randvorm. 

 

Nr. HKELL2129 
Hafnerwaar pot vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
doorsnee niet te bepalen cm, hoogte niet te bepalen. Oor 
niet vast te stellen 
Een Pot vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, bruin kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Licht bruine klei, geglazuurd van binnen niet van buiten 
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Nr. HKELL2130 
Een kookpot of grape van zogenaamd hafnerwaar. 
Hafner werd grotendeels geproduceerd in Keulen. 
Datering periode van ca. 1500-1550. 
Typerend voor hafnerwaar is de inmenging van ijzerdeeltjes 
in het glazuur wat de bruine strepen en stippeltjes in het 
glazuur veroorzaakt. 
doorsnee midden 9,5 cm, doorsnee hals 10 cm, hoogte 10,5 
cm. Drie pootjes. Eén handvat . 
Lichte klei, geglazuurd van binnen klein beetje van buiten. 

 

Nr. HKELL2131 
Een kookpot of grape van zogenaamd hafnerwaar. 
Hafner werd grotendeels geproduceerd in Keulen. 
Datering periode van ca. 1500-1550. 
Bruin/geel kleur van glazuur met stippen met strepen die in 
het glazuur optreden zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het 
loodglazuur. 
Doorsnee midden11,5 cm, doorsnee hals 10,5 cm, hoogte 
12 cm. Drie pootjes. geen er bij handvat gevonden. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen klein beetje van buiten 

 

Nr. HKELL2132 
Hafnerwaar pot vervaardigd in Hafner. 16e eeuw. 
Doorsnee midden10,5 cm, doorsnee hals 10,5 cm, hoogte 
11,5 cm 
Een Pot vervaardigd in Hafner. Boven/binnen zijde 
geglazuurd, onderzijde niet geglazuurd, bruin kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Licht bruine klei, geglazuurd van binnen niet van buiten 

 

Nr. HKELL2133 

Kan met slipbogen decoratie. Datering vermoedelijk 15e 
eeuw of vroeg 16e eeuw. Een deel van een kan. De 
handgreep aan de ene kant en daartegenover een 
schenktuitje. 
Rood aardewerk met loodglazuur. 
Scherven van Nederlandse makelei. Rood aardewerk met 
loodglazuur met erop aangebracht ringeloor decoratie 
De decoratie is een dunne witbakkende klei die door de 
loodglazuur erop een gele kleur krijgt. De decoratie wordt 
door een ringeloor (koehoorn met een rietje) op het 
aardewerk aangebracht. Slibbogen worden ook wel gezien 
als non-figuratieve symboliek 
(Vruchtbaarheidssymbool)Bron: Communicerende vaten 
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Nr. HKELL2134 
Een testjes 
Datering periode van ca. 1450 – 1570 
Glazuur groen. Hollands aardewerk loodglazuur 
Doorsnee  cm, hoogte  cm. Opgezet rond voetje. Eén oor. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen ietsje van buiten. 
 

 

Nr. HKELL2135 

Een deksel van zogenaamd hafnerwaar. 
Hafner werd grotendeels geproduceerd in Keulen. 
Datering periode van ca. 1500-1550. 
Niet geglazuurd alleen een kleine vlek gelijk aan hafnerwaar, 
geel kleur van glazuur met stippen met strepen die in het 
glazuur optreden zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het 
loodglazuur. 
Hoogte 6 cm breedte 10 cm 

 

Nr. HKELL2136 
Steengoed fragment van Siegburg Trechterhalskruik met 
bijbels medaillon (Samson)  
 Doorsnee smalle hals 3,5 cm, doorsnee boven tuit  6,5 cm, 
hoogte niet te bepalen. 
1ste helft 16e eeuw  
 
Zie uitleg verhaal Samson 

 

Nr. HKELL2137 
Steengoed fragment van Siegburg “Schnelle”  
2e helft 16e eeuw 
Afmetingen van grote/hoogte niet te bepalen 

 

Nr. HKELL2138 
Steengoed  
15de eeuw of begin 16de  
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Nr. HKELL2139  
Kamerpot. Datering 1650 - 1700  
Doorsnee hals 17 cm, hoogte 10 cm, doorsnee bodem 10 
cm. Één oor, platte bodem. 
Binnen zijde geglazuurd, buitenzijnde niet, bruin kleur van 
glazuur met stippen met strepen die in het glazuur optreden 
zijn afkomstig van ijzerdeeltjes in het loodglazuur. 
Licht grijze klei. 
 

 

Nr. HKELL2140 
Een testjes 
Datering periode van ca. 1540 - 1570 
Glazuur groen. Hollands aardewerk loodglazuur 
Doorsnee 15,5 cm, hoogte 7 cm. Opgezet rond voetje. Eén 
oor. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen niet van buiten. 
 

 

 

Nr. HKELL2141 
grijs aardewerk kom   
Datering periode van 1475 - 1525 
Doorsnee 41 cm, hoogte 9 cm. Doorsnee voet 27 cm. 
Donker grijze klei en kleur 
standringen 

 

Nr. HKELL2142 
grijs aardewerk kom   
Datering periode van 1475 - 1525 
Doorsnee  ongeveer 40 cm, hoogte  9 cm. Doorsnee voet  
26 cm 
licht grijze klei en kleur 
Standringen 

 

Nr. HKELL2143 
grijs aardewerk kom   
Datering periode van 1475 - 1525 
Doorsnee, hoogte  niet te bepalen. 
licht grijze klei en kleur 
standringen 
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Nr. HKELL2144 
Deksel  roodbakken aardewerk 
Datering periode van 1450 tot 1500 
Doorsnee  niet te bepalen 

 

Nr. HKELL2145 
Datering 1550 1650 
Hollands aardewerk loodglazuur  
Glazuur Bruin glad heel binnen deels buiten 
Doorsnee  ? cm, hoogte 10cm.  
3 pootjes. Oor niet zichtbaar 
Lichte klei 

 

Nr. HKELL2146 
Datering 16de  eeuw 
Doorsnee en hoogt niet te bepalen 
3 pootjes, oor niet zichtbaar. 
Glazuur Bruin glad heel binnen niet buiten 
Lichte klei 

 

Nr. HKELL2147 
Datering 1550 – 1650 
Hollands aardewerk loodglazuur 
Glazuur Bruin glad heel binnen deels buiten 
Doorsnee 10 cm, hoogte 10 cm.  
3 pootjes, oor niet zichtbaar. 
Lichte klei 

 

Nr. HKELL2148 

Een kookpot, Hafnerwaar. 
Datering periode van ca. 1490-1550. 
Glazuur licht bruin vrij egaal. 
Lichte klei, geglazuurd van binnen niet van buiten. 
Eén hol handvat / steel. 

 

Nr. HKELL2149 
Grape Rond 1450 – 1650 
Hollands aardewerk loodglazuur 
Oren met stukken potdelen 
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Nr. HKELL2150 
Hafnerwaar pot.  
Datering 1500 -1540 
Doorsnee  ongeveer 20 cm, hoogte ongeveer 23cm.  
1 oor zichtbaar 
Glazuur  bruin binnen niet buiten.  
Bruin aardewerk 
 
 
 

 

Nr. HKELL2153 
Grape 
Rond 1500 - 1650  
Hollands aardewerk loodglazuur 
Doorsnee  ongeveer 28cm, hoogte 19cm.  
3 pootjes 
1 oor zichtbaar 
Glazuur lichtbruin binnen niet buiten 
 

 

Nr. HKELL2154 

Kamerpot / pispot / nacht spiegel 
Datering periode van ca. 1450-1500. 
Doorsnee  17 cm, hoogte 14,5 cm. Hals 12 cm 
Bolle bodem 

glazuur bruin, Deels binnen en buiten. 

 Roodbakken aardewerk 
 
 

 

Nr. HKELL2155 
Grape  
Rond 1500 - 1650  
Hollands aardewerk loodglazuur 
afmetingen niet te bepalen. 
3 pootje 
Glazuur bruin binnen niet buiten. 
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Nr. HKELL2156 
Grape 
Rond 1500 - 1650  
Hollands aardewerk loodglazuur 
Doorsnee  18 cm, hoogte 14 cm.  
3 pootjes,  1 oor zichtbaar. 
Glazuur bruin 
Deels binnen deels buiten 
 

  

 


