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Utrecht een huis waarvan het dak met dergelijke tegels gedekt was.
Heel bijzonder en rijk was de produktie van
vloertegels. In de 14e eeuw kwamen in kerken, kloosters en in grote huizen prachtige
mozaïekvloeren voor, die gemaakt waren
van tegeltjes in diverse maten en geometrische vormen. Het fraaiste en meest volledige exemplaar bevindt zich in de middeleeuwse stijlkamer van het Centraal Museum. Die vloer is in 1862 gevonden op de
plaats van het huis van een geestelijke van
de Janskerk, dat achter het huidige Janskerkhof 16 lag. De vloer dateert uit de eer-

10. Fragment van een beschilderde tegel met
tinglazuur. 14e eeuw (Foto: P. C. von Hout)

ste helft van de 14e eeuw. Het grootste deel
van die vloer bestaat uit kleine tegeltjes in
vier kleuren, maar daarnaast komen er ook
veel exemplaren in voor die met witbakkende klei versierd zijn, bijvoorbeeld met
fleurs-de-lis (de zogenaamde franse lelies).

Heenjscljut
irjaktie
VanDishoeckhuis wordt
gesloopt
Het Van Dishoeckhuis in Vlissingen wordt
definitief gesloopt. B. en W. van Vlissingen
hebben daartoe opdracht gegeven aan het
aannemingsbedrijf Sagro Zeeland. Het college had daarvoor het 'groene licht' van de
Vlissingse gemeenteraad, die op 27 juni een
sloopkrediet beschikbaar stelde. Daarmee
gaat een schitterend barok stadspaleis uit
1733 van de beroemde Antwerpse bouw-

Zeer bijzonder zijn echter de tegels die
voorzien zijn van een laagje witte tinglazuur
waarop met de hand beschilderingen zijn
aangebracht. Lange tijd heeft men gedacht
dat deze tegels, bijvoorbeeld uit Frankrijk,
geïmporteerd waren, totdat ze uit het ovenafval van de Bemuurde Weerd tevoorschijn kwamen. Omdat ook de met witte
klei versierde tegels in de kuilen met misbaksels voorkwamen (foto 10), was bewezen dat de mozaïekvloeren in hun geheel
een Utrechts produkt waren.
In de laatste vijftien jaar zijn bij opgravingen talrijke restanten van dergelijke vloeren
gevonden en gedocumenteerd, terwijl bij
bouwhistorisch onderzoek in een aantal huizen zeer veel losse tegels uit diezelfde tijd
gevonden zijn, die eens tot vloeren daar
behoord hebben. Een beter voorbeeld van
de onderlinge samenhang van boven- en ondergrondse archeologie, van opgravingen
en bouwhistorisch onderzoek, is niet te geven. Uiteindelijk dienen beide hetzelfde
doel: een zo volledig mogelijk beeld te
scheppen van de stad in al zijn materiële
aspecten in het verleden. Gecombineerd
met de schriftelijke gegevens ontstaat dan
werkelijk 'inzicht' in ontstaan en groei, leven en werken, in de oudste en lange tijd
grootste en belangrijkste stad in de Noordelijke Nederlanden.
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