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Tijdens opgravingen in het centrum van ’s Heerenberg is steengoed aardewerk uit 
de zestiende eeuw gevonden.  
Hieronder volgt een beschrijving van enkele vondsten,voornamelijk kruiken. 
In de zestiende eeuw werd ook een ‘glaasje’ gedronken op zijn tijd, hoewel ze toen 
waarschijnlijk zeiden een ‘kruikje’ drinken.  
 
Trechterhalskruik 
 
Een Siegburg kruik 'Trichterhalskrug' 
(trechterhalskruik) gedateerd 1560-
1570.  Met afbeelding van Samson. 
Ook bekend met  het Abrahams offer.  

 

Trechterhalskruiken komen redelijk 

veel voor, maar de exemplaren met 

medaillons zijn een stuk zeldzamer. De 

trechterhals komt  meer voor vanaf de 

zestiende eeuw. Voordien was de hals 

van de kan recht.  Bij deze kruiken 

waar een medaillon op te zien is 

vertonen de medaillons bijna altijd een 

Bijbels tafereel.  

Op het hier getoonde fragment zien we 

een manspersoon en de tekstdelen 

SAM SON. De naam Simson ook wel 

Samson (Hebreeuws: שמשון oftewel 

Sjimson) betekent "Zonnig".Simson is 

een richter van Israël. Over hem wordt 

verteld in Richteren 13-16. Hij 

behoorde tot de stam Dan. Zijn vader 

heette Manoach. 
 

 
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  
Archief nr. HKELL2136 
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Schnelle 

Een Siegburg 'Schnelle'. 

Een hoge drinkbeker gemaakt tussen 

ca 1560-1590.  

Er zijn veel verschillende afbeeldingen 

bekend. 
 
Een grote naar boven iets taps 
toelopende bierpul. Versierd met de 
meest uiteenlopende afbeeldingen 
maar de voorstelling van Adam en Eva 
is een van de meest voorkomende op 
dit type bierpul uit de Siegburgse 
ateliers. Op deze scherven is Eva 
zichtbaar en komen de rest van de 
tekeningen overeen met anderen. Voor 
1560 had men wel steengoed kannen 
die voor veel dranken gebruikt werden 
maar deze Schnelle is de eerste kan 
voor bier, een mooi formaat met goede 
inhoud. 
 

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



 
Een slibbogen kan  
Een schenkkan van ongeveer 3 liter 
Datering  15e eeuw of vroeg 16e eeuw 
 

 
Een schenkkan met slipbogen 
decoratie.. Een deel van een kan. De 
handgreep aan de ene kant en 
daartegenover een schenktuitje. 
Het is van Nederlandse makelei, 
gemaakt van 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) 
 

Slibbogen schenkkan  
15de eeuw 
Rood aardewerk met loodglazuur.  
Archief nr. HKELL2133 
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Steengoed kruik   

 

Steengoed kruik  

Uit de periode 1500-1525. 
Een vrij compleet model met nog een 
klein aantal losse scherven.  

 

 
Steengoed kan 
15de eeuw 
Doorsnee bodem 11,5 cm 
Doorsnee hals 4,5 cm 
Archief nr. HKELL2125 

 

De Steengoed  kruik werd gebruikt om 

dranken in te bewaren.  

Op de witte klei zit glazuur “IJzerengobe” 

wat de kleur bepaalt. 
De onderste rand van de kan heet een 
“standring”. In de handgeknepen 
standring zijn de vingerafdrukken nog te 
zien. Het oor aan de hals heet “lintoor” 

Productieplaats is waarschijnlijk Siegburg 

in Duitsland, waar eeuwenlang veel 

gebruiksaardewerk vandaan kwam. Maar 

ook plaatsen als Schinveld en 

Langenwehe waren belangrijke productie-

gebieden. 

 

Deze kruik is door de werkgroep 

gelijmd.De scherven komen uit een 

waterput waarin veel scherven van 

verschillende potten werden gevonden. 

Door veel speurwerk hebben wij bijna alle 

scherven gevonden en de kruik bijna 

compleet gemaakt..   

In Zutphen is een vrijwel gelijke kruik   

gevonden maar ouder 1425 tot 1475 

 

 

Als deze voorwerpen en nog veel meer zijn te bewonderen in de Vitrine van de 

Heemkundekring Bergh 
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