Een middeleeuwse container van gewei.
Een bijzondere vondst van het Burseplein,
Deventer
Marloes Rijkelijkhuizen1

Tussen 2007 en 2009 werd door Archeologie Deventer een opgraving uitgevoerd op het Burseplein te
Deventer onder leiding van Bart Vermeulen en Emile Mittendorff.2 Het Burseplein bevindt zich in het
zogenaamde Polstraatkwartier. Op deze plek was reeds sinds de 8e eeuw bewoning en met de opkomst
van Deventer als handelsstad streken veel handelaren en ambachtslieden onder andere op deze gunstige locatie aan de IJssel neer.3

Een middeleeuwse container van gewei
Een bijzondere vondst die gedaan is op
het Burseplein betreft een kleine container van gewei. De lengte van dit voorwerp
is circa 13 cm. De container is gevonden
in een ophogingslaag en dateert uit de 10e
of 11e eeuw na Christus. Het T-vormige
object is hol en diende als opbergsysteem.
De container is rondom versierd met geometrische patronen: lijnen, kleine puntcirkels, grotere cirkels en halve cirkels. De
halve cirkels zijn aan de voorzijde gerangschikt in een bloempatroon (afb. 1 en 2).
De container kent geen parallellen in
Nederland.
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Afb. 1
Container van gewei van het Burseplein, voorzijde.
Collectie en foto: Archeologie Deventer.
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Materiaalgebruik en
vervaardigingswijze
De container is gemaakt van edelhertgewei. Het gewei van een edelhert bestaat
uit een stang met een aantal vertakkingen of enden. De grootte van het gewei en
het aantal vertakkingen is onder andere
afhankelijk van de leeftijd van het hert.
Voor de vervaardiging van de container
heeft men bewust gebruik gemaakt van
één van de vertakkingen van het gewei.
De container is uit het midden van het
gewei gehaald en de zogenaamde middentak is nog voor een deel aanwezig en
heeft een duidelijke functie gekregen.
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Afb. 2
Container van gewei van het Burseplein, achterzijde.
Collectie en foto: Archeologie Deventer.
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Gewei heeft in tegenstelling tot bot geen
mergholte.4 Om een dergelijke houder te
maken, moet daarom het spongiosa, het
materiaal aan de binnenzijde dat bestaat
uit spongieus bot, verwijderd worden. De
geweistang moet als het ware uitgehold
worden. Het deel van de middentak dat
nog aanwezig is, is eveneens uitgehold.
Deze diende als een tuit waaruit de
inhoud van de houder geschonken of
gestrooid kon worden.
Beide uiteinden werden afgesloten met
een afsluitklep. De container uit Deventer heeft geen afsluitkleppen meer, maar
parallellen laten zien dat de permanente
afsluitkleppen gemaakt werden van
gewei of hout. De kleinere opening van
de zijtak werd tijdelijk afgesloten met een
stop die niet permanent bevestigd was.
Deze afneembare stop werd waarschijnlijk aan de tuit bevestigd, zodat deze niet
kwijt kon raken. Het gat dat aanwezig is
aan het uiteinde van boven naar onder,
diende waarschijnlijk voor dit doel.
Aan de buitenzijde is het voorwerp eveneens intensief bewerkt. De voor gewei
kenmerkende structuur van groeven aan
de buitenzijde is volledig verwijderd,
zodat een glad oppervlak verkregen is.
Vervolgens is er een geometrische versiering aangebracht. Voor het aanbrengen
van deze versiering van puntcirkels en cirkels is een speciaal gereedschap benodigd. Aan beide uiteinden zijn restanten
aanwezig van nagels, waarschijnlijk ten
behoeve van de bevestiging van een riem,
zodat de container om de schouder of aan
de riem gehangen kon worden.
Van Rusland tot Nederland –
parallellen en verspreiding
Alhoewel er geen parallellen bekend zijn
voor deze container in Nederland, in meer
oostelijke richting komen dergelijke voorwerpen regelmatig voor. Containers van
gewei komen voor van Rusland tot Zwitserland en nu kunnen wij Nederland
daaraan toevoegen. Enkele voorbeelden
komen uit Duitsland (10e-begin 12e eeuw
na Chr.),5 Tsjechië,6 Hongarije, Polen

(950-1050 na Chr.),7 Zweden, Zwitserland8 en Rusland.9
De vroegste exemplaren, daterend vanaf
de 7e eeuw, komen voornamelijk voor in
Oost-Europa en zijn met name gevonden
als grafgiften bij mannelijke begravingen. De jongste containers zijn gedateerd
aan het begin van de 12e eeuw10 en worden vaker gevonden in nederzettingen,
zoals de containers uit Duitsland en
Polen. Er bestaat echter nog geen volledige inventarisatie en naar de precieze ontwikkeling en verspreiding blijft het gissen. De verspreiding van de containers
van gewei lijkt vanuit het oosten westwaarts te zijn gegaan. Er wordt verondersteld dat deze voorwerpen vanuit OostEuropa verspreid zijn, omdat hier de
oudste exemplaren gevonden zijn. In
Engeland en Zuid-Europa zijn er geen
bekend.
Zout, kruiden of munten?
De vroege Oost-Europese exemplaren
worden vaak aangetroffen in graven en
mogelijk waren deze voorwerpen een statussymbool en/of bevatten ze een belangrijke substantie of voorwerp(en). Latere
exemplaren worden voornamelijk in
nederzettingen aangetroffen en waarschijnlijk dienden deze vooral voor opslag
en vervoer van kostbare stoffen. Wat in de
containers werd bewaard is echter tot op
heden een raadsel. Er zijn meerdere suggesties gedaan, zoals opslag van munten,
zout of (medicinale) kruiden. De opslag
van munten lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de tuit met afneembare stop bedoeld
is te strooien dan wel te gieten. Munten
werden bovendien over het algemeen op
een andere wijze bewaard. Aannemelijker zijn (medicinale) kruiden of zout.
Waarschijnlijk bevatte de container iets
wat eruit geschonken of gestrooid kan
worden; een vaste substantie lijkt onwaarschijnlijk. Nader onderzoek naar eventuele resten in dergelijke houders is daarom
nodig om meer informatie te kunnen
geven over de eventuele inhoud.
Een container uit een andere tijdsperiode
en met een andere functie moet hier kort
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genoemd worden, vanwege de overeenkomsten qua materiaal en vorm. De postmiddeleeuwse kruithoorn heeft vrijwel
eenzelfde vervaardigingswijze, maar
diende voor het opbergen van kruit. Een
deel van de stang en zijtak van een gewei
werden uitgehold en aan twee zijden afgesloten. De zijtak werd gebruikt als ‘tuit’
om het kruit eruit te kunnen halen. Deze
postmiddeleeuwse voorwerpen zijn vrijwel alleen gebruikt bij de jacht.11
Niet alle middeleeuwse containers hoeven uiteraard dezelfde producten te hebben bevat. Men moet hierbij rekening
houden met een groot verspreidingsgebied en een lange periode dat deze containers voorkwamen. In verschillende
regio’s had men andere leefwijzen, tradities en gewoonten en de functie kan in de
loop der tijd veranderd zijn. Het gebruik
is bovendien niet beperkt tot één enkel
product en eenzelfde container kon de ene
keer voor kruiden en de andere keer voor
zout of andere producten gebruikt worden. Mogelijk waren er gelijktijdig ook
andere containers in gebruik van meer
vergankelijke materialen, zoals hout of
hoorn. Een container van gewei beschermde de inhoud goed tegen vocht.
Handel of lokale fabricage?
Deze rijk versierde container spreekt
uiteraard tot de verbeelding en roept vele
mogelijke vragen op, die tot op heden
onbeantwoord moeten blijven. Is de container in Deventer gemaakt, naar voorbeeld van exemplaren uit andere regio’s?
Is de container door een handelaar van
ver meegebracht? Was de container een
handelsproduct op zich, of juist de inhoud
ervan? Natuurwetenschappelijke technieken zouden de herkomst van het gewei
kunnen bepalen, maar de plaats van
bewerking blijft onbekend. Eventuele resten van de inhoud van de container zijn
waarschijnlijk vergaan.
De houders konden geïmporteerd worden
uit andere regio’s, maar ook lokaal (na)
gemaakt worden. Dit laatste is aanwijsbaar in bijvoorbeeld Berlijn. Hier zijn
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naast vijf complete containers ook vijf halffabrikaten gevonden. Deze containers
werden hier lokaal vervaardigd waarschijnlijk tezamen met andere voorwerpen van gewei en bot.12 In Deventer zijn
geen halffabrikaten gevonden en er is
slechts één container opgegraven. Deze
vondsten wijzen niet direct op lokale vervaardiging. Er zijn echter in het Polstraatkwartier, zowel op het Burseplein als in de
Polstraat,13 afvalstukken van bot en gewei
opgegraven die laten zien dat er ambachtelijke activiteiten hebben plaatsgevonden.
Geweibewerking vond plaats in het Polstraatkwartier en ambachtslieden waren
waarschijnlijk gevestigd in deze buurt van
Deventer. Maar ook op andere plaatsen
langs de IJssel waren handelslieden en
ambachtslieden gevestigd. Lokale vervaardiging is daarom niet uit te sluiten.
Wie vervaardigde deze containers? Voor
de vervaardiging van deze containers kan
men dezelfde gereedschappen gebruiken
als voor de vervaardiging van kammen
van gewei.14 De kleine puntcirkels op de
container zijn eveneens aangetroffen op
enkele van de opgegraven kammen van
het Burseplein. Er zijn aanwijzingen dat
bot, gewei en hoorn door eenzelfde
ambachtsman gebruikt werd en dat er
kammen van bot en gewei gemaakt werden op het terrein van het Burseplein.
Nader onderzoek naar bot- en geweibewerkers is echter noodzakelijk om meer
licht te werpen op de omvang en organisatie van bot- en geweibewerking in middeleeuws Deventer. De vraag of de plaatselijke kammenmaker ook een enkele
keer een container van gewei maakte,
moet vooralsnog onbeantwoord blijven.
Conclusies
Deze unieke vondst duidt op handelscontacten met de regio en onderstreept het
belang van Deventer als bloeiende middeleeuwse handelsstad. Producten, objecten
en invloeden uit andere regio’s bereikten
Deventer dankzij deze uitgebreide handelscontacten. Deze handelspositie trok
ambachtslieden aan die zich in het Polstraatkwartier vestigden. De bewerking
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van bot, gewei en hoorn in deze buurt is
aangetoond door het opgegraven afval van
deze ambachtslieden. De aard en omvang
van deze activiteiten moeten echter nader
onderzocht worden. Andere voorwerpen
van bot en gewei die gevonden zijn op het
Burseplein zijn met name samengestelde
kammen. Een lokale vervaardiging van de
container is niet uit te sluiten.
Of de container van gewei die in Deventer is gevonden ook in deze regio vervaardigd is als imitatie van exemplaren uit
andere regio’s, of dat deze van ver is meegebracht, blijft tot op heden een onbeantwoorde vraag. Was de container op zich
een handelsproduct of juist de inhoud

ervan? Ook de mogelijk kostbare inhoud
blijft helaas een vraagstuk. De container
diende ter vervoer van een bepaald product, misschien om te verhandelen op de
markt in Deventer, of voor eigen gebruik
onderweg, maar zal ook een zekere status
gegeven hebben. De versierde container
werd waarschijnlijk duidelijk getoond
door deze aan de riem of de schouder te
hangen.
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