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Nieuwe expositie 1n
binnenn,useurn
'Spiegelbeelden; Werra-keramiek uit Enk
huizen 1605' is de titel van een nieuwe tijdelij
ke tentoonstelling die tot 1 1 januari 1993 in
het Zuiderzeemuseum is te bewonderen.

Grootste Wen-a bord met een doorsnede van 40 cm.
Rond de Zuiderzee is veel Wcrra
kcramiek gevonden. Dit is rood
aardewerk, versierd met slibkras
techniek. Jarenlang heeft men
gedaclu dat hel aardewerk
afkomstig was uit werkplaatsen
langs de rivier de Werra in Duits
land.
Dirk Claaszoon Sf)iegel was een
Hollandse lakenkoopman die han
del dreef met het Werra-gebied.
Daar zag hij her prachtig versierde
aardewerk. Hij besloot daarop in
Enkhuizen een eigen porcenbak
kerswerkplaacs voor 'Werr3'-pro
duktie in cc richten. De ovens en

schuren bouwde hij in het
noordwesten van de oude binnen
srad: het Luckeveld. Om concur
rentie van andere bedrijven tegen
te gaan heeft hij octrooi gevraagd
en dar in 1602 ook gekregen.
fn de werkplaats liet hij kommen,
schalen en ander keukengerei
maken van rood aardewerk en
versierde dat mee slibkràs-ccchn.iek.
Tn de randen 1.ijn de versieringen
abslracr. Op her midden van hel
bord, de spiegel, zijn allt:."tlei afbeel
dingen re zien: bijbelse taferelen,
maar ook veel dieren.
Op enkele schalen scaac een vorm
loos wezen. Om wac de hals moer

z.ijn zit een band en de kop heetr
een opengesperde bek en rwee
oren: het is de ongelikte beer. Men
dadu dat beren zonder vonn wer
den geboren. Pas ,vanneer moeder
beer haar jongen likt, komt er
vorm in.
Anton Bruijn - in dienst van de
Rijksdienst Oudheidkundig
Bodemonderwek - heeft grondig
onderzoek gedaan naar de afvalpur
van de werkplaars. llier lagen vele
duizenden 'misbaksels'. Hij kwam
er achter dac Dirk Claaszoon Spie
gel vier decorateurs in dienst moet
hebben gehad. Wanneer je eenmaal
hun 'handschrifr' kunt herkennen,
zie je hec verschil mee de deco
rateurs die in Duitsland in her
Wcrra-gebied hun beroep uitoefen
den.
Dit onderzoek van Anton Bruijn
heefc geresulteerd in de
rentoonstelling en een prachtig
boek. Zij vormen de kroon op zijn
jarenlange onderzoek naar potten
bakkersoven� en hun afval.
De Sricbting Promolie Ard1eologie
heefr de publikatic verzorgd en de
tentoonstelling georganiseerd.
Wanneer deze in her Zuidert.ce
museum is geweest, gaat zij naar
Museum De \'lifaag in Deventer, het
Thcrmenmuseum in Heerlen en
vervolgens naar musea in het
buitenland.
Hee boek 'Spiegelbeelden' kosr
[69.50 en is te koop in het Zui
deneemui;eum.

