
1.  Gezicht op het kasteel Strijen uit 1656. Prent van Abraham Dirckz. Santvoort. (Rijksmuseum, nummer RP-P-1894-A-18299)
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 Spitten door de kasteelgracht onder de toren

door
Hans Koopmanschap

| Inleiding

In 2019 is er op de kop af 45 jaar archeologisch onderzoek gedaan naar het kasteel Strijen in 
Oosterhout. De oudste proefsleuven die gedocumenteerd zijn gaan terug tot 1970. In 1974 
kwam het in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) tot een groot-
schalig onderzoek door amateurarcheologen ter hoogte van de woontoren (donjon) van 
de hoofdburcht. Een uitwerking van het vondstmateriaal bleef destijds helaas achterwege.

In dit artikel wordt de lezer meegenomen in de materiële cultuur van een adellijke 
residentie en tevens burcht die bewoond werd van de late dertiende eeuw tot en met de 
vroege zeventiende eeuw. Het is gebaseerd op reeds eerdere opgravingsverslagen. Bijvoor-
beeld de verslagen die bewaard worden in het archief van Jan Oomen (later gedeponeerd 
bij het Regionaal Archief Tilburg)1 en in de collectie Bahiaoui.2 De bestudering van het 
archeologisch vondstcomplex vond plaats in 2006 tot en met 2009 samen met Mohammed 
Bahiaoui († 2011). Veel van de destijds nog ontbrekende gegevens van de opgravingen 
konden dankzij Bahiaoui nog aan het vondstcomplex worden toegevoegd wat maakt dat 
de uitwerking van de archeologische opgravingen uit 1974 en 1985 zonder hem niet 
mogelijk zou zijn geweest.

Dit artikel gaat in op de volgende onderzoeksvraag: wat kunnen we uit de opgravingen 
afleiden over de materiële cultuur, de inrichting van het kasteelterrein en de materiële 
status van de bewoners van het kasteel? Daarnaast ligt er onder deze vraag een tweede 
onderzoeksvraag: wat leert het vondstmateriaal op het kasteelterrein ons over het Ooster-
houtse aardewerk uit de veertiende en vijftiende eeuw?

In dit artikel zet ik als eerste onderdeel kort de geschiedenis van het archeologisch 
onderzoek naar de Oosterhoutse burcht uiteen. Wie hierover meer wil weten, kan via het 
notenapparaat de primaire onderzoeksgegevens vinden. Daarbij moet ik vaststellen dat er 
tot op heden maar spaarzaam is geschreven over het archeologisch onderzoek op het 
Oosterhoutse kasteelterrein. Datgene wat er wel is, verscheen eerder in twee overzichts-
werken over Oosterhout en het omringende gebied.3 Vervolgens komt in dit artikel het 
aangetroffen aardewerk en keramiek aan bod en wordt het op basis van een onderverde-
ling naar functiegroepen besproken. Afgerond wordt met een beantwoording van beide 
onderzoeksvragen.

 Speuren naar de materiële cultuur van de Oosterhoutse burcht
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2.  Reconstructie van het kasteel Strijen rond 1400. Centraal de donjon die in 1974 werd opgegraven en niet minder  
dan 11.000 vondsten opleverde. (tekening auteur)

3.  De burchtruïne tijdens de restauratie in 2015. Voor heel even had de grote kamer in de donjon weer een gewelf.  
(foto auteur)
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| De burcht Strijen te Oosterhout

De burcht van Oosterhout is gebouwd in de late dertiende eeuw als een compacte zaaltoren. 
Dit betekent dat de hoofdburcht als kern bestaat uit een donjon of woontoren met een daar-
aan vast gebouwde zaal. De donjon diende daarbij de kasteelheer en zijn familie tot woning 
en bevatte naast de woonvertrekken ook vaak de keuken. De zaalbouw bevatte naast opslag 
ook de meer residentiële vertrekken waaronder de eetzaal. De bouw van het kasteel begon 
in 1289 en het complex werd voor 1294 al bewoond. Op dat moment bestond het uit een 
hoofdburcht (met donjon en zaalbouw), een voorburcht waarvan we niet weten hoe deze 
eruit heeft gezien en een houten vaste brug aan de noordzijde. Dit geheel lag in een enkele 
gracht. De eerste bewoner en opdrachtgever voor de bouw was heer Willem van Strijen, een 
Hollandse edelman die als gevolg van de verslechterende waterstaatkundige situatie in het 
eigen gebied rondom het huidige Strijen in de provincie Zuid-Holland, genoodzaakt was 
elders te gaan resideren. Hij kon daartoe een stuk land kopen aan de grens met het Ooster-
houtse Broek en zo verrees aldaar vanaf 1289 het huis Strijen in Oosterhout. Het complex 
werd aan de oostzijde ontsloten door de Hoofseweg. De laatmiddeleeuwse voorganger van 
deze weg werd tijdens een opgraving in 1994 aangetroffen.4

4.   Overzichtskaart van het kasteelterrein met daarop de kasteeleilanden en de grachten. Ook de proefsleuven uit de 
onderzoeken van 1970-1974 en 1985 (lichtblauw), 1994 (beige) en 2012 (roze) staan hierop aangegeven. De in de tekst 
aangegeven onderdelen zijn ook hierop weergegeven: de donjon (1), de zaalbouw van de dertiende-eeuwse burcht (2), 
de veertiende-eeuwse nieuwe vleugel (3), de voorburcht (4), de laatmiddeleeuwse loop van de Hoofseweg (5) en de 
opgraving uit 2012 (6), de afvalkoker die in 1974 werd opgegraven (7) en de kademuur die in 1985 werd aangetroffen (8). 
Ter hoogte van de letters A en B werden in 1974 de meeste vondsten gedaan. Ter plaatse van de W werd in 1970 de 
fundering van de waterpoort teruggevonden. (tekening auteur)
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Na het overlijden van Willem van Strijen kwam het kasteelterrein via de dochter van 
Willem van Strijen in handen van de heren van Putten en Strijen. Het was dan ook van 
Beatrijs van Putten en Strijen en haar man Guy van Vlaanderen dat Willen van Duvenvoor-
de het complex in 1324 in erfpacht nam. Het is van Duvenvoorde geweest die het kasteel 
vervolgens vergrootte en moderniseerde.5 Hij liet in ieder geval een nieuwe vleugel aan 
de oostzijde van het hoofdeiland bouwen, mogelijk afgesloten aan de zuidzijde met een 
vierkante toren. Ook liet hij het complex voorzien van een tweede gracht en werden de 
tussenliggende stroken grond als singels uitgevoerd, inclusief begroeiing. Gezien vanaf 
de Hoofseweg moet het complex in haar vroeg veertiende-eeuwse verschijning groter en 
imposanter hebben geleken dan in de late dertiende eeuw.

Bij de laat-dertiende-eeuwse fase zal de nadruk nog hebben gelegen op de weerbaarheid. 
Voor Van Duvenvoorde was deze weerbaarheid ook belangrijk en hij legde daarom een 
tweede gracht en tussenliggende singels aan maar hij had ook aandacht voor wooncom-
fort door de bouw van een moderne oostvleugel.

Na het overlijden en de begrafenis in Brussel van Willem van Duvenvoorde in 1353, ging 
het kasteel over naar één van zijn bastaardzonen, Willem van Oosterhout. Deze Willem 
had uiteraard niet de financiële reserves die zijn vader had en verwacht mag worden dat het 
kasteel na 1353 niet meer uitgebreid is. Eerder zullen elementen uit de vroege veertiende 
eeuw zoals de diergaarde en de warande langzaam buiten gebruik zijn geraakt.

Onder de nazaten van Willem van Oosterhout blijft men resideren op het kasteel totdat 
de Oosterhoutse tak van deze familie uitsterft en het kasteel terugvalt naar de heren van 
Nassau. Rond het midden van de zestiende eeuw wordt het kasteelcomplex bewoond door 
een kastelein. Tot 1573 vinden we verspreid in het archief van de Nassause Domeinraad 
nog rekeningen voor herstel en onderhoud terug maar na een kort Spaanse beleg van het 
kasteel in dat jaar, lijken de gebouwen als woning opgegeven te zijn.

De burcht verviel daarmee vanaf de late zestiende eeuw tot een lokale steengroeve. Ook 
het bestuur van de heerlijkheid Oosterhout zag op een gegeven moment de waarde van het 
kasteel in als bron voor goedkope bouwmaterialen. Dit maakte dat steeds grotere delen van 
de gebouwen gesloopt werden (soms zelfs opgeblazen met buskruit), waarna het puin werd 
verkocht en met schepen vanuit de Oosterhoutse haven werd afgevoerd. Dit slopen en afvoe-
ren duurde tot in de achttiende eeuw. Toen werd het laatst overgebleven deel bouwdeel, de 
laat-dertiende-eeuwse donjon, voor twee derde deel opgeblazen. Met een deel van het materi-
aal en de verworven gelden werd de nog staande hoekpunt vervolgens geconsolideerd en als 
ruïne in het landschap bewaard. Dat vervolgens het behoud van de ruïne als serieuze zaak 
werd gezien blijkt uit een aantal bakstenen die op het terrein zijn teruggevonden: deze dragen 
ieder een stempel dat aantoont dat ze rond 1888 door de lokale steenbakker Oomen werden 
vervaardigd in oude formaten ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan het huis Strijen.

De kasteelruïne werd vervolgens in 1932 voorzien van een ondiepe sloot. Deze omgaf 
zowel het hoofdeiland als de vroege voorburcht maar had geen relatie met de omvang van 
de laatmiddeleeuwse grachten. Deze waren immers aanmerkelijk breder en dieper en 
lagen deels op een andere plaats. Vervolgens werd de ruïne gedurende de twintigste eeuw 
het middelpunt van een complex van volkstuinen en werd er buiten de sloot een softbal-
veld van De Twins aangelegd. Vanaf 2011 werd het gebied rondom de ruïne heringericht 
en werd de ruïne landschappelijk onderdeel van een groter waterpark. Als laatste werd de 
ruïne in 2015 in de steigers gezet en vond er onderhoud van de kolos plaats zodat het 
muurwerk en de ankers weer 25 jaar meekunnen.
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| Archeologisch onderzoek op het kasteelterrein

Reeds in 1970 werd er door Jan Oomen en andere amateurarcheologen gegraven op en rond 
het kasteelterrein. Men was toen vooral op zoek naar funderingen en grachten. Er bestond 
destijds namelijk nog de nodig scepsis over correctheid de oudst bekende prent van het 
kasteelterrein uit 1656 (afb. 1). Zoals gezegd had de RDMZ plannen om de ruïne rond 1975 
in onderhoud te nemen zodat een eventueel archeologisch onderzoek voor die tijd moest 
plaatsvinden. Maar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) had 
hiervoor geen geld. De amateur-archeologen rondom Jan Oomen wilden echter wat graag 
deze taak op zich nemen. In 1974 was het dan ook zover. De graafwerkzaamheden begon-
nen op 1 juni en zouden tot in oktober duren. Het graafwerk werd volledig met de hand 
uitgevoerd en zou uiteindelijk meer dan 10.000 scherven en andere vondsten opleveren. 
De samenstelling van het opgraafteam wisselde: op sommige dagen was men met twee 
personen bezig en andere zaterdagen hielpen leerlingen van de lokale Lagere Technische 
School of de lokale scouts. Citizen science avant la lettre…

De onderzoekers starten hun graafwerk binnen de donjon door het muurwerk van de ruïne 
aan de westzijde in zuidelijke richting te volgen en voor de noordmuur naar het oosten. Aan 
het einde van de opgraving was de donjon grotendeels vrijgelegd aan weerszijden van het 
muurwerk. De binnenzijde van de toren werd bepaald op 8,45 m2. Daarbij werd vastgesteld 
dat de noordelijke muur van de donjon 2,0 meter breed was en de westelijke muur 10,75 m. 

5.   Een deel van de fundering van de waterpoort van het kasteel die tijdens de eerste proefsleuven in 1970 werd 
aangetroffen. Zie ook afbeelding 3, ter plaatse van de aldaar opgenomen letter W. (foto collectie Jan Oomen)
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De zuidmuur bleek vervolgens weer 2,0 meter breed. Bij de zuidmuur kon het muurwerk 
over 5,2 meter gevolgd worden waarna het muurwerk de diepte in dook om pas ruim een 
meter dieper weer te worden teruggevonden. Dat juist dit gedeelte van de toren dieper is 
uitgebroken kan goed verklaard worden: juist de oost- en zuidgevel van de donjon werden 
als laatste opgeblazen in de zoektocht naar te gelde te maken puin. Baksteenmaten zijn 
echter niet genoteerd.6 Oomen gaf in zijn beschrijving de afmetingen tussen de afzonderlijke 
muurwerken maar volstond voor de beschrijving van de bakstenen met de benaming van 
‘kloostermop’.7

6.   Enkele van weinige kleurenfoto’s van het onderzoek in de zomer van 1974. Zichtbaar is de westmuur van de donjon. 
Richting van de foto: noord. (foto collectie Bahiaoui)
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Bij de ontgraving van de binnenzijde van de toren werd uiteindelijk 2,0 meter diep gegraven 
(gemeten vanaf het toenmalige maaiveld) waarbij men de fundering van de donjon terug-
vond. Over de aansluiting van de zaalbouw op de donjon staat in de onderzoeksverslagen 
helaas niets vermeld.
Naast de omtrek van de donjon werden er twee bijzonderheden van de donjon opgemerkt: 
de fundering van een binnenindeling op het kelderniveau van de donjon en het uiteinde 
van een stortkoker in de gracht. Onder het niveau van de keldervloer werden op een afstand 
van 1,5 meter van de noordelijke muur twee grondbogen en bijbehorend muurwerk aange-
troffen. Deze fundering stond koud op de westelijke muur en betreft daarmee een latere 
toevoeging in de kelder van de donjon (zie ook afbeelding 5). Mogelijk gaat het hier om de 
resten van de gevangenisse die in 1475 aanwezig waren op dit niveau.8

Aan de oostzijde van de noordmuur van de donjon werd in 1974 de bovenzijde aange-
sneden van een ogenschijnlijk rondlopend muurwerk. Ook beschrijft Oomen een sleuf in 
de oostelijke muur die op enige hoogte boven het rondlopende muurwerk lijkt het stop-
pen. Het rondlopende muurwerk vormt daarbij de uitgang aan de grachtzijde van een 
hogergelegen privaat (zie afbeelding 5). Van een bovengrondse aanbouw ter plaatse van 
de hoek van de noord- en oostmuur van de donjon is op de prenten uit 1656 en 1732 niets 
te zien. Waarschijnlijk hebben de onderzoekers in 1974 de bodem van een privaat gezien 
waarop één of diverse vertrekken uit de donjon vanaf hogere niveaus op de gracht hebben 
geloosd. Juist rondom de uitlaat van deze stortkoker werden in de gracht grotere hoeveel-
heden vondstmateriaal aangetroffen. Na afronding van het archeologisch onderzoek werd 
de uitgegraven grond in het najaar van 1974 teruggebracht en vond onderhoud plaats aan 
de ruïne. Het vondstmateriaal vond zijn weg naar verschillende zolders bij de amateur- 
archeologen thuis.

Na het onderzoek in 1974 zou het terrein in 1985, 1994 en 2012 nog archeologisch onder-
zocht worden maar niet meer op de hoofdburcht of voorburcht. In 1985 groef de ROB 
samen met Bahiaoui enkele proefsleuven aan de zuidzijde van het kasteelterrein. Hierbij 
werden de resten van twee kademuren en de tussenliggende singel aangesneden. In 1994 
groef de toenmalige gemeentelijke archeologische dienst enkele proefsleuven voordat een 
parkeerplaats toekomstig onderzoek zou bemoeilijken. Daarbij werd zowel aan de oostzijde 
(parkeerplaats) als aan de west- en noordzijde in de bodem gespeurd. In 2012 vond een 
archeologische begeleiding plaats op het terrein van de Twins. Een nieuwe materiaalberging 
werd hier gebouwd en in de bouwput werd een hoek van de buitenste gracht aangesneden. 
Op basis van het veldwerk bleek dat deze gracht nog compleet gaaf in de bodem bewaard 
was gebleven. In 2015 vond vooralsnog een laatste archeologisch onderzoek plaats op de 
beide kasteeleilanden. Met een archeologisch booronderzoek werd vastgesteld dat zowel 
de hoofd- als de voorburcht afgedekt worden door een puinpakket van enkele decimeters.
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7.   Reconstructie van hetgeen de  
opgravers in 1974 hebben gezien.  
Op deze reconstructie van het muurwerk  
staat centraal het muurwerk van de bestaande  
ruïne. Aan weerszijden vervolgens het bij de  
opgraving aangetroffen muurwerk met in het  
binnenste de fundering van de cellen. (tekening auteur)

8.  Tijdens het veldwerk in september 1974 werd de fundering aangetroffen 
van de cellen in de kelder van de donjon. (foto bewerkt uit collectie Oomen)

9.  Weergave van de aangetroffen fundering van het cellenblok zoals opgenomen in de dagrapporten van Oomen.  
(collectie Oomen)
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10.   Links de oostelijke muur van de donjon en rechts net zichtbaar het tegen de noordmuur aangebouwde 
rondlopende muurwerk. (foto bewerkt uit collectie Oomen)

11.   Kademuur aan de zuidzijde van de hoofdburcht, gezien naar 
het oosten. Duidelijk is dat de kademuur naar de gracht toe is 
verzakt. Zie afbeelding 3 voor ligging van het muurwerk (8). 
(foto archief Bahiaoui)

13.  Foto bovenop de kademuur in de tweede proefsleuf 
van het onderzoek 1994. (foto archief voormalige 
gemeentelijke archeologische dienst Oosterhout)

12.  Reconstructie van de singel tussen de beide 
grachten die Bahiaoui vervaardigde op basis 
van zijn waarnemingen tijdens het onderzoek 
in 1985. (collectie Bahiaoui)
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| Archeologische vondsten: aardewerk en speciale objecten

Het vondstmateriaal van het kasteelterrein heeft een bewogen leven achter de rug. In 
grote lijnen is het verspreid geweest over diverse collecties in Oosterhout en is het vondst- 
materiaal uit 1994 tot twee keer verhuisd.

Bahiaoui is in de jaren negentig begonnen het vondstmateriaal uit 1974 weer bijeen te 
brengen. Hij ging daarvoor de amateurarcheologen van destijds af. Sommige waren echter 
reeds overleden. De collectie is als geheel overgedragen het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten te ’s-Hertogenbosch. Op deze wijze blijft de archeologische collectie bij 
elkaar en kunnen er nieuwe onderzoeksvragen aan het materiaal gesteld worden. Eén van 
de vondsten, een roodbakkende vloertegel met een hertenmotief, verblijft overigens al 
enige jaren buiten de provincie. Deze tegel, afkomstig uit het onderzoek van 1974, verte-
genwoordigt de gemeente Oosterhout in de collectie gemeentelijke topvondsten in het 
Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.

In totaal werden er respectievelijk 11.052 en 1662 fragmenten roodbakkend en grijsbakkend 
aardewerk aangetroffen. In het grijsbakkend aardewerk gaan tenminste 137 afzonderlijke 
voorwerpen schuil. Voor het roodbakkend aardewerk ligt dat aantal nog hoger met 601 
afzonderlijke potten. Een ander getal dat van belang is bij de duiding van de verdeling tussen 
de bakselgroepen binnen het vondstcomplex is het gemiddelde gewicht van de scherven per 
bakselgroep. Voor grijsbakkend aardewerk werd een gemiddeld gewicht vastgesteld van 27 
gram en voor roodbakkend een gewicht van 21 gram. Uit de gevonden aantallen blijkt dat 
de archeologen destijds al het aanwezige vondstmateriaal hebben geborgen en daarin niet 
hebben geselecteerd.

14.    Een selectie van het teruggevonden tafelwaar dat uit steengoed was vervaardigd. (foto auteur)
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Het grijs- en roodbakkende aardewerk van kasteel Strijen is hier archeologisch van belang 
omdat het ons inzicht geeft in de vormen die in de late middeleeuwen in West-Brabant 
voorkwamen en waarschijnlijk ook lokaal vervaardigd werden. Aardewerk werd vervaar-
digd op tal van plaatsen binnen het toenmalige Brabant, Vlaanderen en Holland. Op het 
einde van de dertiende eeuw zaten in de verschillende graafschappen en hertogdommen 
diverse pottenbakkers die elk hun regionale draai aan het aardewerk gaven. Is het grijs- en 
in mindere mate ook het roodbakkende aardewerk nog regionaal uniform, aan het begin 
van de veertiende eeuw zijn er regionaal steeds meer verschillen in de vormen en wijze van 
versieren te zien. Deze diversiteit nam vervolgens snel weer af naarmate de veertiende eeuw 
vorderde. Door de nabijheid van grondstoffen, toegang tot handelsnetwerken of de moge-
lijkheid voor goedkope vervaardiging werden enkele regionale centra landelijk dominant 
en nam de vorm- en versieringsdiversiteit weer af. Van het grijsbakkend en roodbakkend 
aardewerk dat in de late middeleeuwen gemaakt werd in Oosterhout weten we dankzij de 
opgravingen op het Arendsplein in 1995 meer. Hier werd in een sloot een aantal misbaksels 
van de lokale pottenbakkers aangetroffen. Daarmee is archeologisch vastgesteld dat deze 
vormen van kannen en grapen (kookpannen) in ieder geval gedurende de late middeleeu-
wen in Oosterhout vervaardigd werden. Misbaksels worden immers niet verkocht en blijven 
vaak als afval in dezelfde plaats waar ze zijn gemaakt.

Grijsbakkend aardewerk komt technologisch overeen met het roodbakkende aarde-
werk. Een duidelijk verschil is dat het grijsbakkend aardewerk gedurende het bakprocedé 
enige tijd reducerend gebakken wordt. Door de zuurstoftoevoer naar de oven af te sluiten 
reduceert het baksel en worden de poriën in het potlichaam kleiner. Daarmee wordt het 

15.  Een drietal grijsbakkende kannen die werden opgegraven rondom de donjon van kasteel Strijen. (foto auteur)
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voorwerp meer geschikt voor het bewaren van vloeistoffen zoals water zonder dat lood-
glazuur hoeft te worden aangebracht. De meeste voorwerpen in grijsbakkend aardewerk 
hebben dan ook een duidelijke opslag-, schenk- of bewaarfunctie. Grijsbakkend aardewerk 
bleef tot in de vroege zestiende eeuw in gebruik en verdwijnt daarna uit de archeologische 
vondstcomplexen. Vermoedelijk ging men in die periode voorwerpen in roodbakkend 
aardewerk, metaal of hout gebruiken.

Roodbakkend aardewerk vormt samen met grijsbakkend aardwerk het grootste deel van het 
vormenspectrum voor het opslaan van vloeistoffen en droge stof, voedselbereiding en tafel-
waar. De meest voor de hand liggende voorwerpen zijn de kookpannen (grapen) en steel-
pannen maar ook de papkommen en pispotten horen in deze rij thuis. Op kasteel Strijen 
zijn daarnaast ook spreeuwpotten en vetvangers in dit baksel aangetroffen. Spreeuwpot-
ten waren bolbuikige kannen waarbij onder de hals een houten stokje kon worden aange-
bracht. De kan werd vervolgens tegen de kasteelmuur gehangen en werd door spreeuwen 
als nestkastje gebruikt. Daarna werd de halsopening geblokkeerd zodat de ouders de jonge 
vogels wel konden voeden maar de kleine vogels niet konden uitvliegen. Wanneer de jonge 
vogels groot genoeg waren werd de spreeuwpot van de muur afgehaald en werden de jonge 
vogels verwerkt in pasteien. Een vetvanger was een lekbak die onder gebraad werd geplaatst 
tijdens het roosteren. Het vet dat van het karkas afdroop werd zo opgevangen en kon daarna 
gebruikt worden om het vlees te bedruipen voordat het ter tafel werd gebracht.

Het roodbakkende aardewerk zou uiteindelijk pas in de vroege twintigste eeuw vervan-
gen worden door metaal, email of industrieel aardewerk. Het roodbakkende aardewerk uit 
de opgravingen uit 1974 en 1985 betreft overwegend het vormenspectrum van de veer-
tiende tot en met de zeventiende eeuw. Dit komt overeen met de bewoningsduur van het 
kasteelterrein waarbij ook voor Strijen geldt dat de oudste (dertiende-eeuwse) bewonings-
fase archeologisch geen sporen heeft nagelaten.

16.   Ter vergelijking met afbeeldingen 13 en 14 hier enkele voorwerpen in roodbakkend aardewerk. Van links naar rechts een 
schaal, een grape en een kleinere grape uit latere tijd. (foto auteur)
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Bij het roodbakkend aardewerk zaten ook enkele bijzondere fragmenten. Het gaat hier om 
enkele kleinere roodbakkende wandfragmenten met appliques. Appliques waren vormen 
die in een houten mal werden vervaardigd door hier klei in te duwen en de aldus gemaakte 
vorm ter versiering op een aardewerken voorwerp aan te brengen voordat dit werd gebak-
ken. Het meest duidelijk fragment met appliques is weergegeven in afbeelding 16. Het gaat 
hier om een imitatie van appliques van acanthusbladeren en niet nader geduide ronde 
versierselen. Deze appliques komen normaal gesproken alleen voor op steengoed kannen 
die dateren tussen het midden van de zestiende eeuw en het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw. Waarom het steengoed vormenscala werd geïmiteerd in Oosterhoutse waar is niet 
duidelijk. Wel is duidelijk dat de op het kasteelterrein aangetroffen appliques de eerste in 
Noord-Brabant zijn die we uit archeologische context kennen. Mogelijk omdat dergelijke 
vormen goed aftrek op de markt vonden. Niet uit te sluiten valt echter dat sommige van 
dergelijke kannen gemaakt zijn als proeve voor de pottenbakkersgezellen op hun weg naar 
meesterschap.

Het opgegraven grijs- en roodbakkende aardewerk van het kasteelterrein helpt archeo-
logen bij het in beeld krijgen van het (West-)Brabantse aardewerkproduct uit de late 
middeleeuwen. Het is van belang bij de studie naar regionale ontwikkelingen in het aarde-
werk en maakt de interregionale handelsnetwerken in de late middeleeuwen meer tast-
baar. Hierin vormt het vondstmateriaal van kasteel Strijen dan ook een meer dan welkome 
aanwinst voor onze regionale kennisvermeerdering.

Het steengoed gebruiksgoed van kasteel Strijen betreft vooral veertiende- en vijftiende- 
eeuws materiaal afkomstig uit de productiecentra van Siegburg en Raeren en een kleine 
component uit Frechen. Het aangetroffen steengoed betreft vooral vaatwerk met een 
tafel- of opslagfunctie. Opmerkelijk genoeg werd het meeste het veertiende-eeuwse drink-
gerei in 1985 aan de zuidzijde van de hoofdburcht teruggevonden, ver weg van de opgra-
ving van de donjon uit 1974. Voor het steengoed uit Siegburg betreft het vooral drinkkan-
nen en kroezen van de ongeglazuurde variant. Met 173 fragmenten steengoed is het 
aandeel van deze traditioneel meer omvangrijke bakselgroep opmerkelijk klein te 
noemen. De 173 fragmenten steengoed vormen namelijk minder dan 1,3% van het gehele 
vondstcomplex. Op het kasteel van Dongen werd op ruim 21.000 fragmenten aardewerk 
ongeveer 1.700 fragmenten steengoed aangetroffen, waarmee het aandeel steengoed ruim 
8% van het vondstcomplex bedroeg.9 Zowel kasteel Strijen als het kasteel van Dongen 
werd in dezelfde tijd bewoond door deels dezelfde familie met dezelfde tafelgebruiken en 
toegang tot dezelfde markt voor de aanschaf van hun vaatwerk. Het verschil in het aandeel 
steengoed tussen de vondstcomplexen van Strijen en Oosterhout kan daarom niet alleen 
op basis van wijze van opgraven en het verzamelen van vondsten verklaard worden.

Bijzonder is het aantreffen van tien fragmenten van een kacheloven. Deze kacheloven 
of beter gezegd de buitenste tegels daarvan werden in de late dertiende en veertiende eeuw 
in het huidige Duitsland gemaakt. Dit soort kachels hoort bij de hogere delen van de adel. 
Het bezit van een kacheloven vertegenwoordigt een zekere status. Het gaat om roodbak-
kende tegels die eerst zijn voorzien van een witte sliblaag en vervolgens zijn geglazuurd. 
Het glazuren is gebeurd door middel van loodglazuur waaraan koperoxide is toegevoegd. 
Na het bakken hadden deze tegels een groen glazuur aan de buitenzijde. De tien fragmen-
ten van het burchtterrein bestaan alleen uit de omlijsting van de figuratieve onderdelen 
van de kacheloven. Er is met deze tien fragmenten alleen helaas geen reconstructie van de 
complete kacheloven te maken. Op één fragment werden twee letters aangetroffen die 
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ofwel een ‘VS’ of een ‘US’ vertegenwoordigen. In de rest van het ruim 13.000 fragmenten 
tellende aardewerkcomplex zijn dit soort kacheltegels niet meer herkend. Mogelijk dat de 
meer figuratieve delen van de kacheloven bij de sloop of reeds eerder uit de kasteelgebou-
wen zijn meegenomen.

18.   De tien fragmenten van de kacheloven zoals aangetroffen in het vondst-
complex. De stukken zijn voor nu helaas te fragmentarisch om een 
reconstructie van de kacheloven zelf mogelijk te maken. (foto auteur)

17.   Één van de fragmenten met de imitatie 
applique. Het vormenspectrum kennen 
we van steengoed afkomstig uit de 
ateliers in Duitsland maar het baksel is 
roodbakkend en op basis van het 
voorkomen mogelijk ook regionaal in 
Oosterhout vervaardigd. (foto auteur)

19.   Met de gevonden vloertegels is een deel van een vloer gereconstrueerd. Rechts één van de pispotten die aan de voet 
van de donjon werd gevonden in 1974. (foto auteur)
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| Verspreiding van functie binnen het aardewerk op het kasteelterrein

Archeologen gebruiken aardewerk vaak om sporen te dateren. Maar daarnaast kunnen 
ook andere gegevens verkregen worden uit aardewerk. Een van de mogelijkheden is om te 
kijken naar de functie van het voorwerp. Daarbij lenen sommige vormen zich beter voor 
een functioneel vergelijk: een vetvanger kan evident worden verbonden met de voedselbe-
reiding en veelal worden aangetroffen in de nabijheid van de keuken. Een voorraadpot kan 
in de keuken van het kasteel hebben gestaan maar ook in de kelder als opslagcontainer voor 
een droge stof. 21 aardewerkvormen konden binnen het vondstcomplex herkend en benut 
worden bij dit functioneel vergelijk. Voor een onderlinge verdeling van deze 21 vormen over 
de vijf functiegroepen

• keukenwaar
• tafelwaar
• kamerwaar
• opslag
• anders

 

De eerste categorie bevat de voorwerpen die functioneel in de keuken geplaatst kunnen 
worden. In deze categorie bevinden zich een aantal zestiende-eeuwse bakpannetjes. De 
vorm van dergelijke kleine bakpannen komt reeds voor in de veertiende eeuw. Deze vroege 
varianten hebben dan een holle steel waar tijdens de voedselbereiding een houten stok in 
werd geschoven wanneer de pan op het vuur werd gezet of van het vuur werd gehaald. De op 
kasteel Strijen aangetroffen roodbakkende bakpannen lijken op de soortgelijke bakpannen 
die ook in de gracht van het Heerlijk Huis te Dongen werden aangetroffen. De bakpannen 
hebben alleen aan de binnenzijde een dunne loodglazuurlaag en zijn vaak aan de onderzij-
de beslagen met roet. Ook fragmenten van deksels horen in deze groep thuis. In omvang 
de grootste is het aandeel van ongeglazuurde en geglazuurde grapen. Ruim 60% van het 
minimum aantal individuen bestaat uit deze kookkannen. In het materiaal zijn met name 
vijftiende- en zestiende-eeuwse vormen aangetroffen, waaronder grapen met een nadruk-

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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20.   De verdeling tussen de vijf verschillende functiegroepen uit de opgravingen op kasteel Strijen. Achtereenvolgens zijn dit 
de categorieën anders – keukenwaar – tafelwaar – kamerwaar en waar voor opslag. Omdat het meeste materiaal 
afkomstig is uit de grachten rondom de donjon is het opmerkelijk dat het aandeel van keuken- en tafelwaar het meest 
omvangrijk is. Dit wijst erop dat gedurende de vijftiende en mogelijk zestiende eeuw vooral de donjon en mogelijk de 
aangrenzende zaalbouw werd gebruikt voor de voedselbereiding en het nuttigen ervan.
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kelijke schulprand. Ook zijn fragmenten aangetroffen van laatveertiende-eeuwse grapen 
maar deze zijn kleiner in aantal. Als laatste voorwerp in deze categorie zijn er fragmen-
ten aangetroffen van twaalf vetvangers. Het gaat ook hier om voornamelijk vijftiende- en 
zestiende-eeuwse modellen. Dat betekent dat het hier niet gaat om de meer hoge vormen 
met een ruwe afwerking. Eerder kunnen de aangetroffen vetvangers worden beschreven als 
de meer lagere vormen met aan de bovenzijde volledig aanwezig loodglazuur.

De tweede categorie bestaat uit tafelwaar. Hieronder vallen in het vondstcomplex van 
Strijen kleinere borden, drinkbekers, kannen, een kelkglas, papkommen en diverse schalen. 
Daarbij is het verschil tussen een klein bord en een schaal deels subjectief. Naast de 
omvang van het voorwerp zijn de meer hogere borden aan te duiden als ‘schaal’ en omge-
keerd kan een lagere schaal soms worden aangemerkt als ‘bord’. De meeste van de voor-
werpen in deze categorie zijn sober te noemen. Versieringen op het tafelwaar blijft in de 
meeste gevallen beperkt tot een ringeloorversiering in wit slib met daarbij af en toe de 
aanzet tot een figuratieve doch eenvoudige voorstelling. Veel van het aangetroffen rood-
bakkende aardewerk vertegenwoordigde een vormenspectrum dat we zien terugkeren in 
de latere producten van de Oosterhoutse pottenbakkers. Het ligt daarom voor de hand dat 
veel van het tafelwaar lokaal vervaardigd is.

De derde categorie bestaat met 35 individuele voorwerpen uit voorwerpen die functi-
oneel aan de kamervertrekken kunnen worden toegeschreven. Hieronder 28 doofpotten, 
één olielamp, drie testjes voor voetverwarming met kooltjes en als laatste drie afzonder-
lijke pispotten. Hiervan is er één afgebeeld in afbeelding 18. Deze categorie bevat daarmee 
voorwerpen die in de persoonlijke vertrekken verwacht kunnen worden.

De vierde categorie bestaat uit 76 voorwerpen die een opslagfunctie hebben gehad. 
Hieronder diverse ongeglazuurde grapen, kannen, voorraadkannen (zonder een duidelijke 
schenkfunctie) en teilen. Deze categorie bevat daarmee de wat grover afgewerkte voorwer-
pen, waarvan de buiten- of binnenzijde veelal niet van een loodglazuur was voorzien. Veel 
van deze voorwerpen hebben een nadrukkelijke rand waarover een blaas gespannen kon 
worden om droge stof in de afzonderlijke potten te kunnen bewaren.

21.   Fragment van één van de 
spreeuwpotten die op het 
kasteelterrein werden 
teruggevonden. (foto auteur)
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In de vijfde categorie ‘anders’ zijn drie soorten voorwerpen opgenomen die niet in één van de 
andere functiegroepen te plaatsen zijn. Het gaat om enkele fragmenten van spreeuwpotten, 
de reeds besproken fragmenten van een kacheloven en fragmenten van een vermoedelijk 
veertiende-eeuws spaarpotje. Zowel de spreeuwpotten als het spaarpotje bestonden uit onge-
glazuurd roodbakkend aardewerk. De spreeuwpotten bestonden uit een gedraaide potvorm 
waarvan langs één zijde de bolling was afgevlakt en waar een opening in was aangebracht. 
Onder de halsopening en verder langs de nek waren duidelijk twee gaten aangebracht ten 
behoeve van het aanbrengen van een stokje voor het ouderpaar om het voeren te vergemak-
kelijken. Zowel de afgeplatte buikvorm als de beide gaten voor het stokje maken duidelijk 
dat het hier gaat om bewust vervaardigde spreeuwpotten en niet om reguliere kannen die 
later hiervoor zijn gebruikt.

Gelet op de datering van het materiaal en de grote omvang van keukengerei en de 
privévertrekken lijkt het erop dat gedurende de vijftiende en zestiende eeuw het oudere 
deel van de hoofdburcht, meer specifiek de donjon en mogelijk de aangelegen zaalbouw, 
gebruikt is voor de dagelijkse bewoning. De datering van het aardewerk op deze plaats uit 
de gracht bevestigt dit, evenals de verdeling over de functiegroepen. Zouden in de vijftien-
de en zestiende eeuw de keukens in de veertiende-eeuwse vleugel hebben gefunctioneerd 
dan zou het keukenmateriaal en mogelijk een deel van het materiaal met een opslagfunc-
tie in het vondstcomplex hebben ontbroken voor de vijftiende en zestiende eeuw. Dit is 
echter niet het geval.

De historische bronnen maken melding dat Van Duvenvoorde vanaf 1324 het kasteel 
vergroot en verfraaid heeft. Voor 1324 zullen keuken en woonvertrekken dus al in de 
laat-dertiende-eeuwse bouwmassa van de toren en aangebouwde zaalbouw hebben geze-
ten. Eerder heb ik aangetoond dat Van Duvenvoorde het kasteelcomplex onder andere 
vergrootte met een vleugel aan de oostzijde van de hoofdburcht.10 Deze is buiten het 
onderzoek tussen 1974 en 1994 gebleven omdat dat onderzoek zich alleen concentreerde 
op de laat-dertiende-eeuwse donjon. Juist het feit dat in 1985 langs die kant wel de veer-
tiende-eeuwse drinkkannen en drinkkroezen zijn aangetroffen vormt een voorzichtige 
aanwijzing dat ten tijde van de bewoning door Van Duvenvoorde deze nieuwe vleugel de 
keuken en de privévertrekken bevatte.

| Conclusie

Aan het begin van dit artikel heb ik twee vragen gesteld. De hoofdvraag bij dit artikel is: 
Wat vertelt de materiële cultuur uit opgravingen verkregen ons over de inrichting van het 
kasteelterrein en over haar bewoners? Ik moet constateren dat we voor wat betreft het 
aardewerk vooral vanaf de late veertiende eeuw de bewoners archeologisch kunnen volgen. 
Daarmee onttrekt de bewoning van het kasteel door de hofhouding van Willem van Strijen 
en Willem van Duvenvoorde zich aan ons blikveld. Pas uit de fase waarin de nazaten van 
Willem van Duvenvoorde resideerden op het kasteelterrein zijn we geïnformeerd over hun 
materiële cultuur. Daarbij is het opmerkelijk dat juist in het gebied rondom de donjon het 
vroegere veertiende-eeuws steengoed en veertiende-eeuwse vormen in rood- en grijsbak-
kend aardewerk ontbreken. Veertiende-eeuws steengoed is echter wel aangetroffen aan de 
zuidzijde van de hoofdburcht. Dit vondstmateriaal houdt daarmee verband met de bebou-
wing aldaar op de hoofdburcht. Dit lijkt de nieuwbouw in de veertiende eeuw aan deze 
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zijde van het kasteel te bevestigen. Hier had Van Duvenvoorde de korte perioden dat hij in 
Oosterhout verbleef zijn vertrekken en ontving hij bezoek.

Voor de late veertiende eeuw en daarna lijkt het of de dagelijkse bewoning is terugver-
huisd naar de donjon op de noordwestelijke hoek van de hoofdburcht en de aangrenzende 
zaalbouw. Mogelijk heeft men de relatieve veiligheid van de oude donjon met dikke muren 
opgezocht tijdens de conflicten die speelden in het toenmalige grensgebied tussen Holland 
en Brabant. Een andere reden kan zijn dat de oudere delen van het slot compacter en moge-
lijk eenvoudiger te onderhouden zijn. Het buiten gebruik stellen van de oostvleugel en de 
zuidoosttoren kan een kostenbesparing aan stook- en onderhoudskosten hebben opgele-
verd die voor de familie Van Oosterhout broodnodig was.

De tweede onderzoeksvraag was gericht op de aanwezigheid en mogelijke ontwikkelin-
gen naar de veertiende- en vijftiende-eeuwse aardewerkproducten. We kunnen nu stellen 
dat er diverse rood- en grijsbakkende voorwerpen in het vondstcomplex aanwezig zijn die 
ons beeld van deze materiaalgroepen in belangrijke mate aanvullen. In de museale stukken 
zijn verschillende grapen aanwezig waarvan alle kenmerken duidelijk zichtbaar zijn om 
hiermee elders Oosterhoutse waar te kunnen onderscheiden. In het vondstmateriaal van 
de bulk van het scherfmateriaal gaan diverse randprofielen schuil waar eveneens een loka-
le herkomst aannemelijk is. Voor het gevonden imitatiesteengoed aardewerk geldt dat dit 
de eerste keer is dat dit soort aardewerk in Oosterhout is aangetroffen.

22.  Prent van de ruïne van kasteel Strijen uit 1732. (Regionaal Archief Tilburg, id. 100898)
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8  Kamphuis 1990, 5.
9  H.J.L.C. Koopmanschap, ‘De vondsten van het kasteelterrein’ 
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Heerlijkheid Dongen in de Middeleeuwen (Tilburg 2005) 97-152, 
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Het archeologisch onderzoek naar de materiële cultuur van het kasteelterrein heeft daarmee 
een beeld opgeleverd van het vijftiende en zestiende-eeuwse Oosterhoutse pottenbakkers- 
product. Dit beeld ontbrak uit de opgravingen in de binnenstad en vormt een doorlopende 
lijn van het roodbakkende aardewerk die vanaf de zeventiende eeuw tot en met de vroege 
twintigste eeuw goed te volgen is.

De uitwerking van het vondstmateriaal dat vooral in 1974 werd opgegraven, aangevuld 
met materiaal van de latere onderzoeken, is informatief gebleken over het functioneel 
gebruik van de vertrekken binnen de donjon. Het vele werk dat de gravers op zaterdagen 
hebben verricht in de zomer van 1974 en het werk dat Bahiaoui zich getroost heeft om het 
vondstcomplex daarna weer bijeen te brengen maken dat we nu na 45 jaar voor het eerst 
een archeologisch onderbouwd beeld hebben van deze eens zo trotse waterburcht.
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