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Cursus: Cursusavond Middeleeuws aardewerk 
Wanneer: Donderdag 24 maart, 20:00 uur 

Locatie: Verenigingsruimte Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal (Dr. Poelsstraat 

6 in Reuver, rechts naast Innofabriek) 

 

 
 
In samenwerking met Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal organiseert de sectie 
archeologie op donderdag 24 maart een cursusavond over middeleeuws aardewerk.  
 
Over de cursus 
Ongeveer 6.500 jaar geleden verscheen het eerste aardewerk in het huidige Nederland op 
het toneel. Sindsdien heeft de mens dit materiaal continu gebruikt. Al die tijd, tot pakweg 
1900, is aardewerk in de bodem beland, vooral als afval in de vorm van scherven.  
 
Bij archeologisch onderzoek bestaat de meerderheid van de vondsten vaak uit aardewerk en 
het is dan ook een belangrijke bron van informatie over het leven in het verleden. Ten eerste 
wordt aardewerk veel gebruikt als dateringsmiddel. Verder zegt de plaats waar het is 
gemaakt (lokaal, regionaal of verder weg) iets over de verspreiding ervan, bijvoorbeeld door 
handel. En natuurlijk is het bepalen van de functie of het gebruik van de diverse 
aardewerkvormen essentieel.  
 
Dankzij archeologisch onderzoek groeit de kennis van aardewerk uit het verleden en weten 
we steeds meer van de verschillende soorten, de precieze ouderdom, over waar het is 
gemaakt en hoe het werd gebruikt. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het aardewerk 
uit één fase van bovengenoemde lange periode, te weten de Middeleeuwen. In deze periode 
van ca. 500 tot 1500 na Christus bestond er een breed scala aan aardewerksoorten afkomstig 
uit diverse productieplaatsen.  
 
De cursus laat de deelnemers kennismaken met de belangrijkste middeleeuwse 
aardewerksoorten en -typen die in Nederland voorkomen, maar met de nadruk op Limburg. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste stand van kennis. Het doel is om de cursisten 
een indruk te geven van de hoofdkenmerken van het middeleeuwse aardewerk. Na afloop 
hebben ze basiskennis en houvast bij het zelf determineren (herkennen en dateren) van dit 



materiaal. Basiskennis is niet noodzakelijk. De cursus wordt gegeven door Jacob Schotten, 
gemeentelijk archeoloog van Venlo.  
 
Praktische informatie 
Vanwege het maximaal aantal deelnemers (25) is vooraf aanmelding verplicht. Dit kan door 
u voor 17 maart aan te melden via deze link.  Deelname is voor leden van het LGOG en de 
heemkundevereniging gratis. Niet leden betalen € 3,00 bij binnenkomst.  

Wij hopen u op 24 maart te mogen verwelkomen bij deze activiteit!  

Met vriendelijke groet, 
Bestuur sectie archeologie 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5XnHR9hVuKh1CqI5prXRgwMisJYCe8tMGaQvuLi0qa8SBkw/viewform?usp=sf_link

