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Voorwoord
Oe Alkmaarse monumentenzorg richt zich niet alleen op de nog zichtbare gebouwen, de bovengrondse monumenten, maar ook op de archeologische resten eronder.
AI sinds 1955 worden in Alkmaar doelgerichte archeologische opgravingen gedaan.
In de hedendaagse archeologie staan niet zozeer de 'vondsten', in de betekenis van
opgegraven voorwerpen, centraal, maar de 'grondsporen'. Dit zij'n lagen, resten van
huizen en putten en dergelijke, die door de archeologen worden vertaald in informatie over de gebouwde omgeving in vroeger tijd. Er wordt een verhaal opgebouwd
over het ontstaan van het huidige stadsbeeld, met de vroegere bewoners in de
hoofdrol.
Deze opgravingen komen niet uitsluitend voort uit nieuwsgierigheid en wetenschappelijke vragen. Ze zijn noodzaak, aangezien allerlei grondverzet de archeologische
resten voortdurend dreigt te verstoren, met nameten behoeve van nieuwbouw.
Oe gemeente heeft de nieuwe Afdeling Monumentenzorg en Archeologie in 1991
dan ook ondergebracht bij de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, als onderdeel
van de sector Volkshuisvesting.
Archeologie mag zich verheugen in een ruime publieke belangstelling, getuige de
bezoekersaantallen op de opgravingen en de aandacht voor de exposities. Dit getuigt van het brede maatschappelijk draagvlak voor deze bijzondere vorm van geschiedbeoefening. Dit draagvlak is noodzakelijk omdat archeologie zonder de ondersteuning en medewerking van velen niet kan floreren: vrijwilligers bij' het onderzoek, architecten en aannemers op bouwlokaties, en 'last but not least' de sponsors en subsidiënten die deze publikatie mede mogelijk hebben gemaakt.
Als wethouder van onder andere monumentenzorg en archeologie vind ik dan ook
dat voorlichting een belangrijk aspect vormt van de monumentenzorg. Bekend
maakt bemind!
Dit boek en de begeleidende tentoonstelling vertalen voor breed publiek wat de opbrengst is geweest van de opgraving aan de Wortels teeg in 1991. Tegelijk inspireren ze tot verder onderzoek.
Veel leesplezier !
J. Douma,
Alkmaars wethouder voor o.a. monumentenzorg en archeologie
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De opgraving

Oe resultaten van een archeologische opgraving worden niet alleen bepaald
door de aanpak en de opbrengst van het veldwerk, maar vooral ook door de
nazorg. Op het terrein bij de Wortels teeg is een wir-war aan funderingen,
kuilen, putten en andere grondsporen gevonden die tijdens de opgraving
zijn vastgelegd op tekeningen en foto's. Deze zijn uitgesplitst tot een zevental bewoningsfasen. Het meest is teruggevonden van de periode ca 15501620. Toen was hier de pottenbakkerij gevestigd van de familie met de bijnaam 'properpotje'.

Aanleidingen tot het
onderzoek

Beerput 40 tijdens
het onderzoek. De
metselaar heeft
destijds bij de
bouw onderin de
put een ton ingegraven om te gebruiken als hoosgat. Bovenop de
stortkoker stond
het gemak (PB)
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In september 1991 werd een opgraving verricht op een bouwterrein aan de westzijde
van de Wortelsteeg, hoek Luttik Oudorp.
Het was het eerste archeologische onderzoek van de gemeentelijke Afdeling
Monumentenzorg en Archeologie, die in juni
1991 net was opgericht, en het eerste optreden van de pas aangestelde stadsarcheoloog.
De opgraving was noodzakelijk gemaakt
door de bouw van een woningen- en kantoorcomplex voor de woningbouwvereniging Vereniging voor Volkshuisvesting
Alkmaar. Er moest na de sloop van de aanwezige opstallen een bijna 1 meter diepe
bouwput worden gegraven voor de betonnen funderingen van de nieuwbouw. Bij dit
graafwerk zouden alle oude funderingen
worden verwijderd en tezamen met andere
archeologische overblijfselen worden verstoord. Vervolgens is in goed overleg met
de Alkmaarse architect C. Keyzer en hoofdaannemer Nelis uit Haarlem een opgraving
gepland. Deze vond plaats van 2 tot 13
september 1991, direct na de bovengrondse sloop van de gebouwen.
Het archeologisch onderzoek had verschillende doelstellingen. In de eerste plaats
moest de bodemopbouw worden onderzocht, in het bijzonder de aard en ouderdom van de ophogingen. Tot dan toe had

archeologisch noch historisch onderzoek
kunnen uitwijzen wanneer precies dit gebied
als uitbreiding aan de middeleeuwse stad
was gevoegd, maar men schatte dit tussen
1450 en 1500.1 Het terrein lag bij de noordoever van het voormalige Voormeer dat oorspronkelijk ongeveer het gehele oostelijk
deel van de latere stadskem van Alkmaar
besloeg . Tot 1991 was van het
Wortelsteeg-terrein zelfs niet bekend of deze stadsuitbreiding destijds was aangelegd
op land of door aanplemping van water
langs de oever van het meer.
Een tweede punt van aandacht vormde het
onderzoek van de omvang van vroegere
huizen en de verbouwingen ervan door funderingsonderzoek. Tevens zou worden gezocht naar aanwijzingen voor de erfindeling
en het gebruik van de ruimte in de loop der
tijd. Deze informatie zou nuttig blijken te zijn
bij de interpretatie van historische bronnen
over huizen, erven en bewoners.
In 1989 verrichtte S. Pathuis van
Monumentenzorg een onderzoek naar de
constructie en ouderdom van de toen nog
staande qebouwen.? Het hoekpand, Luttik
Ou dorp 34, was in 1880 gebouwd als café.
Emaast stonden aan het Luttik Oudorp
twee kleine 19de-eeuwse huisjes. De gehele noordhelft van het terrein was in 1876 en
1895 volgebouwd door de fabriekshal van
de zeepziederij De Ankers op de hoek van
de Wortelsteeg en Wageweg. Het café was
tot voor enkele jaren nog in gebruik als discotheek. De fabrieksruimten waren na
11

Oe organisatie van het

werk
Foto van de hoek
WageweglWortels
teeg vanuit het
noorden (1994). In
het hoekpand is in
1987 de vroegere
poort van de zeepziederij herbouwd
(PB)

beëindiging van de zeepziederij in 1937 in
gebruik van de firma Met, maar stonden na
het verhuizen van dit Alkmaarse autobedrijf
naar de Frieseweg deels leeg of werden
voor opslag gebruikt. De huidige indeling
van het terrein was derhalve grotendeels
ontstaan in de vorige eeuw. Uit oude kaarten kan men echter aflezen dat er daarvóór
meerdere huizen hadden gestaan. Het achterterrein was oorspronkelijk verdeeld in de
verschillende bijbehorende achtererven. De
verwachting was dat een opgraving van deze achtererven diverse putten en kuilen aan
het licht zou brengen. De vondsten hieruit,
met name de gebruiksvoorwerpen en biologische afvalresten, geven inzicht in het toenmalige dagelijks leven.
Wat het vroegere gebruik van de ruimte betreft was al van tevoren bekend dat er op
het terrein een pottenbakkerij was geweest
voorafgaand aan de zeepziederij. In 1987
hadden vrijwilligers van de toen pas opgerichte Stichting Behoud Alkmaarse Bodemvondsten (SBAB) waamemingen gedaan bij
het bouwrijp maken van het terrein op de
westhoek van de Wortelsteeg en de Wageweg. Helaas was er in de planning destijds
geen ruimte voor archeologisch onderzoek.
Zo kon het gebeuren dat bij het verwijderen
van oud, ondergronds muurwerk door de
aannemer ook het fundament van een ronde pottenbakkersoven machinaal werd gesloopt zonder dat deze kon worden onderzocht, ingemeten of gefotografeerd Wel is
een hoeveelheid pottenbakkersafval verzameld en zijn enkele beerputten opgegraven.
Het hele gebied bleek bezaaid te zijn met
misbaksels die waren gedeponeerd in een
reeks door elkaar gegraven, afzonderlijke
kuilen. In de hoek zijn enkele opvallend grote en diepe kelders waargenomen, afkomstig van de zeepziederij. Een korte zoektocht in het Gemeente-Archief bracht vervolgens gegevens aan het licht over de potten bakkerij die in de tweede helft van de
16de en het begin van de 17de eeuw kon
worden gedateerd. In de opgraving van
1991 was de pottenbakkerij één van de belangrijkste onderwerpen van onderzoek.
12

Het archeologisch onderzoek en de sloopwerkzaamheden moeten in Alkmaar zeer
goed op elkaar afgestemd worden om te
voorkomen dat de sloper de belangrijkste
grondsporen meteen al opruimt. In Alkmaar
zijn de huizen tot in de vorige eeuw namelijk
zeer ondiep gefundeerd. In een slechts 30
tot 40 cm diepe sleuf maakte men een dun
werkvloertje van puingruis en daarop zijn de
funderingen gezet, eventueel met aan de
onderkant een verbreding door middel van
vertandingen (breder gemetselde onderlagen). Zo ondiep zijn zelfs huizen met twee
verdiepingen nog gefundeerd. Men maakte
een terrein toen ook niet bouwrijp zoals tegenwoordig, maar liet alle oude funderingen
zitten. Dit betekent dat een sloper tegenwoordig voorafgaand aan de opgraving
geen decimeter dieper moet slopen dan het
maaiveld.
Een belangrijk punt in de voorbereidingen
was de financiering van de opgraving. In
Alkmaar geldt, volgens collegebesluit van juni 1990, dat de kosten voor een opgraving
voor zover mogelijk opgebracht moeten
worden door het project dat de opgraving
noodzakelijk maakt, kortweg samengevat:
de veroorzaker betaalt, analoog aan de aanpak van saneringen van bodemverontreinigingen. Sinds 1992 zijn op deze wijze diverse opgravingen gefinancierd. In dit geval
was echter sprake van gesubsidieerde sociale woningbouw en werd, overigens ook
overeenkomstig het genoemde collegebesluit, een bijdrage gereserveerd van
f 20.000,- uit de post Onvoorzien van het
Stadsvemieuwingsfonds. Een belangrijk
deel van de kosten bestond uit de huur van
de graafmachine, die vanwege het omvangrijke grondverzet voor de opgraving onmisbaarwas.
Met een dergelijk budget is een opgraving
niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers voor het graafwerk met de schop,
bergen van vondsten, meet- en tekenwerk,
enzovoort. Aan de opgraving is deelgenomen door leden van de Stichting Behoud
Alkmaarse Bodemvondsten, de
Archeologische Werkgemeenschap

Actiefoto van
graafwerkzaamheden met behulp
van machine en
scheppen (PB)

Nederland afdeling Heiloo, en door studenten van de Reinwardt-Academie uit
Amsterdam. Er was zodoende een wisselende bezetting van 5 tot 11 medewerkers
tijdens het graafwerk. Het is vooral dankzij
hen dat de opgraving een succes is geworden. De planning bleek zeer krap (mede
doordat de sloop vertragingen had opgelopen) maar toch kon in record-tempo het gehele terrein worden onderzocht. De dagelijkse leiding was in handen van de stadsarcheoloog.
Overigens was in de laatste week van augustus tijdens de bovengrondse sloop door
vrijwilligers van de SBAB al een put opgegraven. De grote hoeveelheid vondsten hieruit vormt de meerderheid van het vondstmateriaal uit de catalogus van dit boek.
De uitwerking van een opgraving is altijd een
omvangrijke onderneming die in feite veel
meer werk met zich meebrengt dan de opgraving zelf. Ook hier is veel werk verzet
door vrijwilligers van de SBAB bij het wassen van de vondsten en het puzzelen en reconstrueren van het grootste deel van het
aardewerk." Pas daarna kon het materiaal
door de Afdeling Monumentenzorg en
Archeologie worden gedetermineerd, beschreven en geïnventariseerd. De conservering van hout, leer, glas en metaal werd uitbesteed aan de firma Archeoplan uit Delft,
evenals het onderzoek van de biologische
resten uit de grondmonsters. Het historisch
onderzoek is gedaan door W. van der Berg
van de Stichting Historisch Kadaster.

Opgraving en uitwerking
van de grondsporen
Op de kadastrale kaart van 1820 staan kleine huisjes aan het Luttik Oudorp weergegeven en langs de Wortelsteeg een lang gebouw parallel aan de steeg. Het terrein achter deze huizen was toen nog open erf.
Deze gegevens bepaalden de aanpak van
de opgraving waarbij het terrein in drie
werkputten opgesplitst zou worden.
Werkput'1 bestond uit een rechthoekige
strook aan de oostkant, direct langs de
Wortelsteeg ongeveer ter plekke van de
voormalige huizen aan de steeg. Werkput 2
vormde een dergelijke strook aan de zuidkant ter plekke van de vroegere huizen
langs het Luttik Oudorp. Het resterende
voormalige achtererf van de huizen vormde
werkput 3. Zodoende werden zoveel mogelijk de funderingen van eenzelfde huis ook in
één werkput blootgelegd.
Er zijn slechts twee vlakken aangelegd, aangezien de resten zich vrijwel allemaal op hetzelfde niveau bleken te bevinden. Het eerste
vlak lag vlak onder het maaiveld. Onder de
gesloopte 19de- en 20ste-eeuwse vloeren
kwamen geen oudere vloeren meer te voorschijn, maar wel allerlei muurwerk. Met de
graafmachine en schep zijn alle funderingen
voorzichtig vrijgelegd waarna ze zijn ingemeten, getekend, beschreven en gefotografeerd. Daarna zijn ze met de graafmachine gesloopt voor dieper onderzoek. Het

Overzichtsfoto van
de opgraving in
1991 vanuit het
noorden. Op de
achtergrond de
gracht Luttik
Oudarp. Links de
funderingen van
het huis langs de
vroegere
Wortelsteeg, middenin tuinmuren,
kelders en putten
(JE)
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tweede vlak is op ca 40 cm diepte aangelegd, net onder de onderkant van de funderingen In dit vlak zijn nog diverse oudere
funderingen, putten, kuilen en dergelijke opgegraven die in vlak 1 onder de vele muurresten waren verborgen.

Gedeelte van de
profielsleuf (JE)

Tijdens de opgraving zijn talloze details geregistreerd. Naderhand moet op de tekentafel de warboel aan funderingen, kuilen,
putten, enzovoort ontrafeld worden. In de
archeologie wordt hierbij de term 'stratigrafie' (letterlijk: lagen-beschrijving) gebruikt Dit
omvat niet alleen een nauwkeurige beschrijving van de sporen maar ook een analyse
van de volgorde in de tijd (chronologie).
Deze volgorde is al tijdens de opgraving
vastgesteld voor de grondsporen die door
of over elkaar heen gaan. Deze stratigrafische volgorde is in de bijlage, waarin alle
grondsporen gedetailleerd zijn beschreven,
in een schema gezet.
Verder zijn er verschillende methoden voor
het verkrijgen van dateringen. De bekende
natuurwetenschappelijke technieken, zoals
de C-14 methode die is gebaseerd op de
natuurlijke radioactiviteit van organisch materiaal, waren in ons geval te onnauwkeurig
of te kostbaar. De dateringen in dit boek komen vooral voort uit het onderzoek van de
vondsten die uit de grondsporen komen, of
zijn ontleend aan historische bronnen. Op
deze zaken wordt in de volgende hoofdstukken nader ingegaan.
Uiteindelijk kon de wir-war aan grondsporen
op de veldtekeningen worden gegroepeerd
in 7 perioden. Ze zijn weergegeven als overzichtsplattegronden per periode. In dit boek
is elk grondspoor met een cijfer-plus-letter
code aangegeven. Het cijfer is de periode
waarin het grondspoor kan worden geplaatst; cijfer en letter samen verwijzen naar
het individuele spoor. Op de overzichtstekening van de betreffende periode kan men
het grondspoor terugvinden. Van sommige
sporen kan slechts bij benadering worden
bepaald uit welke periode ze stammen - hier
staat in plaats van een enkel cijfer een
tweetal cijfers in de code, namelijk de eerste

14

en de laatste mogelijke periode. Van gebouwen en putten is bij de codering uitgegaan
van de bouwdatum. Deze kunnen dus langer in gebruik zijn gebleven dan de gecodeerde periode.
De belangrijkste grondsporen worden in het
volgende per periode besproken. Een meer
uitgebreide beschrijving van elk grondspoor
is in de bijlage te vinden.

Periode 1: van ca 1475/1500
tot 1550
Voor het onderzoek van de lagenopbouw is
van noord naar zuid een 20 meter lange en
2 meter diepe sleuf gegraven aan de oostkant van het terrein. De oostelijke wand van
deze sleuf leverde een profiel op, waaruit
duidelijk bleek dat het terrein een landaanwinning was geweest in het Voormeer. Het
gehele onderzochte terrein was destijds in
één keer aangeplempt (ophoging 1A). Het
werk was vermoedelijk uitgevoerd door een
stuk water vanaf de oever in te dammen
met palen en vlechtwerk en dit vervolgens
vol te storten. Van deze beschoeiïngen is
niets teruggevonden, vermoedelijk omdat ze
zich buiten het opgravingsterrein bevonden
bij de kade van het Luttik Oudorp. Men begon met het storten van zand en turf dat ergens in de nabije omgeving zal zijn gedolven
(1A.1). Vervolgens werd er van alles gedumpt: huisafval, sintels, klei, zand, turf en
zelfs mest (1A.2). Het terrein was van tevoren niet drooggemaakt, waardoor een deel
van de gestorte grond in dunne laagjes over
grote vlakken uitgelopen was. Gelet op de
natte methode van landaanwinning zal het
wel enige tijd (een paar jaar 7) hebben geduurd voor het terrein geschikt was voor
huizenbouw.
Van de vroegste bewoning op dit terrein
waren weinig sporen meer over als gevolg
van de bouwactiviteiten in de volgende eeuwen. De zuid helft van het terrein was in de
19de eeuw grotendeels vergraven.
De oudste funderingsresten zijn aangetroffen langs de Wortelsteeg (spoor 1B): resten
van de achtergevel en de noordwesthoek
van een lang bakstenen gebouw dat in de
lengte-as langs de steeg stond. Over de indeling en bovenbouw van het pand is niets
bekend. Het is later vervangen door een
soortgelijk gebouw (2A), nagenoeg op dezelfde plaats. We kunnen hooguit vermoeden dat het eerste gebouw erop heeft geleken.
Aan de westkant kwam een aantal rechthoekige kuilen te voorschijn die met schape- of geitemest waren gevuld.
Van de oorspronkelijk percelering van het
terrein was in de 19de eeuw weinig meer
over, maar met behulp van archeologische

Ovcrzicnt van de
grondsparen uit
perioden 1 en 2 tot
3 (PB)
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en historische gegevens kan deze gereconstrueerd worden. Er blijkt een gelijke
perceel breedte te zijn geweest voor vier
percelen langs het Luttik Oudorp, namelijk
ca 6,65 meter. Gemeten langs de rooilijn is
de afstand van de hoek met de Wortelsteeg
tot de zuidwesthoek van het terrein 26,6
meter. Halverwege werden de zijgevels gevonden van twee 17de(?)-eeuwse huizen
(4/5B en C), met de bouwnaad op 13,2 m
vanaf de hoek met de steeg. Deze afstand
kan aan de oostkant weer gehalveerd worden, wanneer we vanaf de achterkant van
muur 1B een lijn doortrekken naar de gracht
(gebouw 1B was circa 6,7 meter breed).
Tussen het derde en vierde perceel vanaf de
hoek bevond zich oorspronkelijk een steeg
die volgens archiefstukken bij het derde huis
hoorde. In de 19de eeuw is de steeg echter
bij het vierde huis getrokken. Wanneer we
de oorspronkelijke erfgrens op 19,9 m stellen en hiervandaan een lijn naar het noorden
trekken, komen we precies langs de sporen
van een houten tuinhek (4/5E) en een toilethokje dat tegen de schutting zal hebben gestaan (4/5H). De mestkuilen bevonden zich
alle precies binnen de grenzen van het derde perceel.

Perioden
tot 1573

2 en 3: van ca 1550

Periode 2 wordt gekenmerkt door de eerste
grondsporen met pottenbakkersafval Op
grond van veranderingen in de vormen en
technieken kunnen drie fasen in de produktie van de pottenbakkerij worden vastgesteld: de vroegste fase komt overeen met
periode 2, de middelste met periode 3 en
de laatste met periode 4. Er zijn geen aanknopingspunten voor de datering van de
overgang van periode 2 naar periode 3. Op
grond van historische bronnen wordt verondersteld dat periode 2 begon in ca 1550 en
dat periode 3 eindigde in 1573.
Het gebouw 1A werd vervangen door een
nieuw pand (2A) waarvan de funderingen
van de west- en noordgevel zijn gevonden.
De funderingssleuf van de westgevel was
pal naast de vroegere gevel van gebouw 1A
gegraven. Het gebouw was iets langer, met
de noordgevel ruim 4 meter noordelijker. De
zuidgevel is als gevolg van latere bouwactiviteiten verdwenen. Van de indeling van het
gebouw resteerden nog delen van drie binnenmuren die pas in tweede instantie waren
aangebracht want er zat een bouwnaad
tussen de binnenmuren en de buitengevels.
Onder één van deze binnenmuren is een
waterput opgegraven, gemaakt van twee
op elkaar gestapelde tonnen (2B). Van de
bovenbouw was niets over. Waterputten zijn
in Alkmaar tot in de 19de eeuw gemaakt
16

van op elkaar geplaatste, bodemloze houten vaten, met een gemetseld bovengedeelte. De vroegste hadden een open bovenzijde en het water werd met een emmer of
een kruik aan een touw geput. Vanaf de
15de of 16de eeuw hadden de meeste waterputten een gemetselde koepel, zodat er
geen bladeren en vuil meer in konden vallen.
Het water werd dan opgepompt met een
buis en een zuigerpomp.
De waterput 2B was naderhand gedempt
met huisvuil en pottenbakkersafval (uit periode 2), waama muur 2/3A werd gemaakt
over de gedempte put heen. Overigens
hoorde de put toen niet bij de pottenbakkerij. Door de muren 2/3A, 2/3B en 2/3C werden drie kamers afgescheiden van elk precies 4 bij 6 meter (binnenmaat).
Vermoedelijk was ook de zuid helft van het
gebouw op deze manier in kamers verdeeld, want in een latere verbouwing (spoor
5A) zijn de maten van deze onderverdeling
hier nog te herkennen. De middelste van
deze kamers had een ondiepe kelder (2/30)
waar vermoedelijk een hoger gelegen vloer
op was gemaakt. In de hoek van deze kamer bevond zich ook een inpandige beerput
(2/3E), met het toilethokje tegen de steeg.
Een beerput is een gemetselde put waarop
een toilet stond. Hij was geheel ondergronds, afgesloten met een koepel, en had
voor de aansluiting van het toilet doorgaans
een stortkoker. Behalve fecaliën werd er
ook wel huisvuil in gedeponeerd. Een beerput hoefde slechts af en toe leeg geschept
te worden omdat de fecaliën door bacteriewerking omgezet werden in een soort compost. Er zat geen bodem in de put, zodat
vocht weg kon lekken. Het toilet op de
stortkoker had geen waterslot en vanwege
de stank werd hij in Alkmaar vrijwel altijd
achterin de tuin geplaatst. De oudste beerputten die in Alkmaar zijn opgegraven dateren uit de 14de eeuw', de jongste uit de
19de eeuw. Ze werden door de bewoners
zelf gebouwd en waren afwisselend rechthoekig, ovaal of rond in grondplan.
Beerputten werden vervangen door riolen
naar de gracht (de Breedstraat wordt in oude archiefstukken bijvoorbeeld 'kak-sloot'
genoemd) of door tonnetjes die aan huis
werden opgehaald. Voor zover bekend zijn
de eerste riolen in Alkmaar tegen einde van
de 16de eeuw aanqebracht." Het feit dat
men beerput 2/3E inpandig maakte, is een
aanwijzing dat het huis 2A geen eigen achtertuin had. Inpandige beerputten komen in
Alkmaar namelijk alleen voor bij hoekpanden
die geen tuin hebben." Uit historisch onderzoek blijkt dat de kamers in 1561 elk apart
bewoond waren.
Middenin de tuin bevond zich een gemetselde bak (2/3F). Het is onduidelijk wat de
functie ervan, op deze ongewone plaats,
kan zijn geweest - mogelijk voor een activi-

Waterput 2B tijdens de opgraving
(PB)

teit in verband met nijverheid? Geheel onderin zijn snippers leerafsnijsel gevonden,
waarschijnlijk afval van de schoenmakers
Jan en Krijn Harcken die in 1552, 1553 en
1561 als bewoner van het huis aan het
Luttik Oudorp worden vermeld. Toen de
bak buiten gebruik raakte werd hij volgestort
met pottenbakkersafval dat nog in periode 3
kan worden geplaatst. De bak lag toen overigens op het perceel van de oosterburen
van de pottenbakkerij.

Periode

4: van 1573 tot 1620

Het huis aan de Wortelsteeg (2A) is in deze
fase op vrijwel dezelfde plek herbouwd (4A).
Waarschijnlijk heeft dit te maken met het
Beleg van 1573. Uit historische bronnen is
bekend dat in 1574 door de stad een vergoeding werd betaald voor de afbraak van
een 'huis met kamer en erf' op de noordwesthoek van de Wortelsteeg.
Waarschijnlijk is dit ook gebeurd met het
zuidelijk belendende pand 2A. Van gebouw
4A is alleen de fundering van de westgevel
gevonden. Wellicht was de noordgevel zeer
ondiep ingegraven en is hij door latere
bouwactiviteiten opgeruimd.
De herbouw betrof waarschijnlijk slechts
een deel van gebouw 2A, want de fundering
van de westgevel eindigde abrupt vlak voor
het vroegere zuid-kamertje van huis 2A. Aan
de afwerking van de fundering was duidelijk
te zien dat de muur hier ook van oorsprong
eindigde en dat dit niet het gevolg was van
een latere verstoring. Op dit uiteinde stond
een verbindingsmuurtje (4B) met het nog
overeind staande zuid-kamertje.
Vermoedelijk was beerput 2/3E nog in gebruik (via stortkoker 3/4A ?), want in de beer
is een pijpekop gevonden van een model
dat tussen ca 1580 en 1620 moet dateren.

Ook van de huizen aan het Luttik Oudorp
zijn uit deze periode beerputten gevonden.
Ze bevinden zich steeds tegen tuinmuren,
omdat men hier het toilethuisje plaatste. De
bouwdatum van de beerput is daardoor een
aanwijzing voor de ouderdom van de tuinmuur. Een fraai voorbeeld is de vondstrijke
beerput 4H, waarvan de stortkoker zich bevond tegen de tuinmuur 4E die later aangebouwd is tegen muur 4A. Het vroegste
vondstmateriaal uit 4H dateert uiterlijk in het
laatste kwart van de 16de eeuw, hetgeen
overeenkomt met de veronderstelde bouwdatum van 4A. Beerput 4H bevatte verder
onder meer een partij pottenbakkersafval uit
de laatste fase van de pottenbakkerij (kort
voor 1620). Tuinmuur 4E diende vermoedelijk als afscheiding tussen de privé-achtertuinen van de huizen aan het Luttik Ou dorp en
de bedrijfsgedeelten op het achtererf. Ter
plekke van waterput 4F en beerput 4G had
de muur een zwaardere fundering en een
ondergrondse boogconstructie over de
koepels van de waterput en de beerput
heen. De ovale beerput 4G was gebouwd
met het toilethuisje tegen de muur en bovenop de koepel. Er is uitsluitend beer in gevonden en geen ander vondstmateriaal.
Geheel aan de noordkant van de opgraving
was er een soortgelijke situatie met het toilethuisje van beerput 40 dat tegen tuinmuur
4C stond. Op grond van historische bronnen over het eigendom van de percelen kan
worden verondersteld dat muur 4C oorspronkelijk gewoon zuidwaarts doorliep
naar het Luttik Oudorp. De tuinmuur is in later tijd (1677 ?) deels vervangen door de
muur met haakse bocht 5F. Beerput 40 bevatte weinig vondstmateriaal, waaronder
wat pottenbakkersafval uit periode 4.
Midden onder de beerput is een diep ingegraven houten ton gevonden. Dit verschijnsel komt men in Alkmaar wel vaker tegen.
Vermoedelijk diende de ton om de beerput
die tot onder het grondwaterpeil was gebouwd, tijdens de bouw droog te houden
door het water uit de ton te scheppen of te
pompen.
De beerputten 4H en 40 waren tegelijkertijd
aanwezig op hetzelfde achtererf. Mogelijk
hoorde 4H bij het huis aan het Luttik
Oudorp, met de toiletdeur in de schutting,
en was 40 bestemd voor het bedrijfsgedeelte aan de kant van de Wageweg. Een
archeologisch aanwijzing omtrent de bewoners is de vondst van een stuk vensterglas
in 4H, met daarop gebrandschilderd
'Susanne Rolwago Ano 16674/19', waarschijnlijk een qeboorte-qeschenk.'
Geheel aan de noordkant van het terrein
was een ondiepe grote kuil volgestort met
pottenbakkersafval (41) Dit was vermoedelijk één van de meest zuidelijke kuilen van
een hele reeks aan de kant van de
17
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Wageweg, waarvan een aantal in 1987 is
waargenomen. Tussen het pottenbakkersafval zijn ook enkele vroeg-17 de-eeuwse
fragmenten gevonden van glaswerk en
Italiaanse faïence." De bovenzijde van de
kuil was later afgegraven en met zand weer
aangevuld (5/6B). Dit moet zijn gebeurd
vóór 1895, toen de nieuwe hal van de zeepziederij hier overheen werd gebouwd. In
1987 was waargenomen dat deze bodemsanering 'avant la lettre' vanaf dit punt nog
verder noordwaarts doorliep. Een stuk
grond van ca 15 bij 15 meter was er meer
dan 1 meter diep qesaneerd.? Wellicht hadden bewoners van de Wageweg hun achtertuin op deze manier willen zuiveren van
pottenbakkersafval.
Van een aantal grondsporen aan de westzijde kon geen nadere datering worden bepaald, zoals de waterputten 4/5F en 4/5G,
waarvan de tonnen met zand waren gevuld.
Precies in lijn met de perceelgrens zijn de
paalpunten teruggevonden van een tuinhek
(4/5E). Het was gemaakt van ca 30 cm diep
ingeslagen stammetjes van ca 5 cm dik,
waartussen waarschijnlijk horizontaal takken
waren gevlochten. Dergelijke gevlochten afrasteringen worden in de 16de en 17de
eeuw nog herhaaldelijk op schilderijen en
prenten afgebeeld In dezelfde lijn is de
stortkoker van beerput 4/5H gevonden. De
deels verstoorde put leverde geen vondsten
op.

Periode 5: van 1620 tot 1813
Beerput 4H is, gezien het erin verzamelde
vondstmateriaal, tot omstreeks 1675 in gebruik gebleven. Daarna heeft men waterkelder 4/5A tijdelijk als beerput gebruikt.
Een waterkelder had een waterdichte bodem teneinde er regenwater in te verzamelen. De oudste waterkelder uit Alkrnaar voor zover bekend - dateert uit de 16de
eeuw; de meeste zijn pas in de 18de en
19de eeuw gebouwd. Vermoedelijk was
men voor de drinkwatervoorziening niet tevreden meer met de kwaliteit van het grondwater uit de waterputten. Dit is bepaald niet
verbazingwekkend, want de beerputten
hadden geen dichte bodem en ook het vuilnis van de ophogingslaag zal wel hebben
doorgesijpeld.
De beer waarrnee kelder 4/5A was gevuld,
bevatte vondsten uit het laatste kwart van
de 17de en het begin van de 18de eeuw.
Uit historische bronnen blijkt dat de bewoner van het huis van put 4H in 1677 een
deel van de tuin van zijn oosterburen heeft
gekocht. De tuinrnuur bij beerput 4H is toen
mogelijk afgebroken, inclusief het toilet dat
van 4H naar 4/5A werd verzet.
Van het bijbehorende 17de-eeuwse huis
aan het Luttik Oudorp (het derde vanaf de
20

hoek Wortelsteeg) was niet meer bewaard
dan een stuk van de oostmuur (4/5B) en
een kelder (51).In de 18de eeuw is een ondiepe en brede fundering gernaakt langs de
westkant van het perceel over een lengte
van 18 meter (5K). Er is een gemetseld riool
langs gelegd (5L) dat met een oostwaartse
bocht langs tuinmuur 4E doorliep tot precies bovenop de beerput 4G die erdoor is
vervangen. Het toilethuisje stond echter tegen een tweede, nieuwe tuinmuur (5M) die
verrnoedelijk samen met muur 4E een gang
achterlangs het buurhuis vormde. Ook het
toilet van 4/5A zal omstreeks deze tijd buiten gebruik zijn gesteld. Binnenshuis was op
5L een stortkoker van een toilet aangebracht, waarvoor tegen muur 5K een vloertje was gernetseld (5N). Een derde toilet, via
een smalle stortkoker (5.0) aangesloten,
moet tegen het verlengde van rnuur 4E hebben gestaan. Waterput 5P, waarvan de ingraving zich onder riool 5L bevond, is waarschijnlijk gelijktijdig gebouwd. De vondsten
uit het riool zijn te dateren in de 18de en
19de eeuw. Volgens historische bronnen
hoorden muur 5K en riool 5L bij een dubbel
huis dat mr. Emanuel Ras in 1735 liet bouwen. Hoewel dit huis in 1813 is afgebroken
kan het riool daarna nog in gebruik zijn gebleven.
Aan de zijde van de Wortelsteeg is waarschijnlijk lange tijd weinig veranderd - het
oude huis 4A stond er vermoedelijk nog in
1813. Wel was inmiddels het oude zuidelijke
kamertje (nog van 2A) herbouwd waarbij
langs het buurpand een doorgang naar het
achtererf werd uitgespaard. De nieuwe aanbouw (5A) fungeerde als keuken. Tegen de
zuidmuur zijn de funderingen gevonden van
een rechthoekig fornuis (5B), met een
stookplaats ernaast (5C). Onder de gang is
een waterkelder gemaakt (50). Uit historische bronnen kan worden afgeleid dat de
gang en de keuken na 1744 zijn aangebracht. In een later stadium is aan de westkant van de keuken een bergruimte afgescheiden en werd het fornuis verrnoedelijk
verplaatst (5E). De keuken is in 1813 gesloopt.

Perioden 6 en 7: van 1813 tot
1880, en daarna
De bebouwing van het terrein is in de vorige
eeuw ingrijpend veranderd, waardoor het
complex ontstond dat in 1991 tegen de
vlakte ging.
Volgens historische bronnen zijn de huizen
langs het Luttik Ou dorp in 1808-1813 gesloopt. Ongeveer tien jaar later kwamen er
kleine huisjes voor in de plaats. De beide
westelijke huisjes waren tot 1991 nog aanwezig (gezamenlijke voorgevel 60, achter-

Muurresten aan
het Luttik Oudarp.
Direct links van het
riool is de fundering van het dubbelhuis uit 1 735
(PB)

gevel 6E, gangmuur 6G). Het linkerhuis had
een waterput (6F), het rechterhuis een waterkelder met tongewelf (6/78).
Aan de oostkant is in 1880 het grote koffiehuis De Graanhandel gebouwd, dat tot een
brand in 1989 nog als discotheek in gebruik
was (70).
Inmiddels was op de hoek van de Wageweg
en Wortelsteeg de zeepziederij Het Dubbele
Anker gevestigd, later kortweg De Ankers
genoemd. Een 19de-eeuwse fundering bij
de steeg hoorde er waarschijnlijk bij (6A). In
1876 werd het bedrijf uitgebreid en gemodernlseerd." Op de hoek werd een nieuwe
fabriek gebouwd en langs de Wortelsteeg
werd een huis met stalling opgekocht en afgebroken voor de bouw van een nieuw pakhuis met kantoor. Achter dit pand is kelder
68 gebouwd. De wanden van het complex
waren tot 1895 wit betegeld. Grote hoeveelheden tot puin geslagen witte tegels zijn gevonden in een reeks diepe rechthoekige
puinkuilen in het achterterrein (7A). Kelder 51
was met dit materiaal volgestort, evenals
kelder 6A. Ten zuiden van kelder 6A was
een deel van het terrein in 1895 afgegraven
en met dit puin opgevuld (78).
In 1895 is het complex verder uitgebreid.
Aan het kantoorgebouw werd een verdieping toegevoegd en de fabriekshal erachter
werd grotendeels vervangen. Het dak werd
gedragen door fraaie gietijzeren kolommen
die bij de sloop zijn overgebracht naar de

gemeentelijke Monumentenloods in afwachting van een herbestemming. Via een poort
aan de steeg kwam men op een kleine binnenplaats tussen het kantoor en de fabriek.
In 1987 is de poort verplaatst en opgenomen in de nieuwbouw op de hoek van de
Wageweg.

Noten
1. Cordfunke 1972, 163-164; Fasel1980 en 1981b.
2. Pathuis 1989; zij raadpleegde ook het bedrijfsarchief
van de zeepziederij De Ankers, nu in het Regionaal
Archief Alkmaar.
3. Een handvol potten is gerestaureerd door studenten
van de Reinwardt-academie
te Amsterdam (B. Groot, N.
Kluit, E. Pastoor-Hanraads).
4. Bijvoorbeeld bij Voordam 2 (Bitter 1993).
5. De meeste beerputten blijven in Alkmaar tot het einde
van de 18de eeuw in gebruik. Zie voorts Roedema 1992.
6. In sommige steden werden beerputten vanaf de
16de!17de eeuw wel inpandig gemaakt in plaats van in
de tuin (mondelinge mededeling H.Clevis aangaande
stadskemonderzoek in Nijmegen, Deventer, Zwolle,
Kampen, Dordrecht en Breda). In andere steden werd in
deze periode overgegaan op riolen in plaats van beerputten (bijvoorbeeld Leiden).
7. Vergelijk Van der Poel 1967.
8. Een randfragment van een wafelbeker, waarschijnlijk
gl-bek-902, en een bodem van een roemer of berkemeier met een omwonden dradenvoet en puntige
braamnoppen.
9. Alkmaars Bodemnieuws 1 (1988).
10. Pathuis 1989.

Wil/em van den Berg

De bewoners van
de huizen

Voor het bewonersonderzoek van het opgegraven terrein zijn uiteenlopende
schriftelijke bronnen geraadpleegd die getuigen van een gecompliceerde
bewoningsgeschiedenis. In dit hoofdstuk staan de bewoners van het belangrijkste perceel centraal. Aanvankelijk waren het pottenbakkers maar
sinds 1626 was zeepziederij 'De Hamer' er gevestigd. Oe opvolgende eigenaren van dit bedrijf met woonhuis annexeerden geleidelijk de omringende
percelen. Door schaalvergroting en afbraak is van de oude kavels op de
eerste kadastrale kaart van 1823 vrijwel niets meer terug te vinden. Een reconstructie van de oorspronkelijke verkaveling uit schriftelijke bronnen is een
benadering die anders is dan die op basis van de gevonden grondsporen.
Niet altijd sluiten beide benaderingen naadloos op elkaar aan maar ze blijken
elkaar in het algemeen goed-aan te vullen.

Geschreven bronnen en
onderzoeksmethoden
Voor de bewoningsgeschiedenis zijn tal van
geschreven bronnen bewaard. Ze zijn echter niet zonder meer per perceel toegankelijk omdat een eenduidig adres ontbreekt.
De basis voor de bewoningsgeschiedenis
van een pand wordt gevormd door een sluitende serie eigendomsoverdrachten. Het
belang van een zorgvuldige registratie van
onroerend goedbezit werd al vroeg door de
overheid onderkend, zowel voor de rechtszekerheid van de eigenaren als voor de
heffing van belastingen. De transport- en
hypotheekakten van onroerend goed zijn
dan ook vaak over een lange periode volledig bewaard gebleven in de Oud-rechterlijke
archieven ter plaatse. In Alkmaar beschikken we over series hypotheken van 15601811 en transporten van 1580-1811, in totaal ca 35.000 akten. De ligging van elk perceel wordt in die akten omschreven door de
aanduiding van de straat of buurt en de belendende eigenaren, bijvoorbeeld het huis
van Jan Jansz koren koper aan het Luttik
Oudorp NZ tussen Pieter schilder ten oosten en Jannetje Claasdr ten westen.
Daarnaast is meestal aangegeven ,hoe ver-

koper aan zijn bezit kwam (de aankomsttitel)
door de verwijzing naar de datum van het
vorige transport. Kennis van familierelaties is
vaak vereist voor het achterhalen van overdrachten door vererving die immers niet in
de transporten voorkomen.
Het voordeel van de vermelding van belendingen is dat we meteen de buren leren
kennen. Een interne controle is zo mogelijk
omdat immers de transporten van de twee
belendende percelen weer terugverwijzen
naar het centrale perceel. En als we de
draad van het onderzoek kwijtraken, kunnen de belendingen van de buren ons weer
op het goede spoor zetten. Het nadeel is
dat zo'n uitbreiding van het onderzoek ook
meestal onvermijdelijk is, want om een relatieve plaatsaanduiding met zekerheid absoluut te kunnen maken moeten we eigenlijk
de opvolgende eigenaren van alle percelen
van een straatzijde tussen twee bekende
zijstraten kennen. Helemaal zeker van de lokatie zijn we pas wanneer de transportserie
aansluit bij het Kadaster van 1832. Toen is
namelijk voor het eerst de registratie van eigenaren van onroerend goed gekoppeld
aan een nauwkeurige meting en kartering
van de percelen.
Toch geeft de overbrugging van de periode
1811-1832 vaak problemen. De transporten
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Reconstructies
van de inrichting
van het terrein, de
gebouwen zijn gerasterd.
Historisch/archeologische Interpretaties van de kaart
van Drebbel
(1597) en de kadastrale minuut van
1823. Ingevuld
zijn: op beide de
kadasternummers
van 1830 (B ...j, in
de kaart van ca
1600 de registernummers van
1561 en in de
kaart van ca 1800
de jaartallen van
verwerving door
de eigenaar van
B207c(PB)

werden in die tijd niet langer geregistreerd
door de lokale overheid maar door een willekeurige notaris. Bovendien zijn juist in deze tijd veel huizen afgebroken en de erven
verenigd met aangrenzende percelen, zodat
de kadastrale kaart de oude percelering niet
meer zuiver weergeeft.
De eigendomsgeschiedenis van een perceel
is wel de basis voor de bewoningsgeschiedenis maar niet zonder meer daaraan gelijk.
Vooral in de steden hadden veel huiseigenaren meer dan één huis. De ervaring leert dat
de eigenaar dan in de regel zijn duurste huis
zelf bewoonde en de andere verhuurde.
Hier is dus inzicht gewenst in het totale bezit
van elke eigenaar en kennis van de huurwaarde van de huizen. De namen van de
huurders zijn maar zelden te achterhalen.
Een centrale registratie van huren ontbreekt.
De eenvoudigste woningen werden bij mondelinge overeenkomst per week verhuurd,
de duurdere voor een wat langere termijn
maar zelden schriftelijk.
Een belangrijke groep bronnen voor de bewoningsgeschiedenis van Alkmaar is met
behulp van de computer toegankelijk gemaakt en vormt de voorlopige basis van een
Historisch Kadaster van Alkmaar. Het betreft hier lijsten met namen van bewoners
en/of eigenaren die zijn opgesteld ten behoeve van bepaalde belastingen of tellingen.
Voor Alkmaar is een betrekkelijk groot aantal van deze dwarsdoorsneden bewaard. De
oudste opgave dateert van 1493, de (voorlopig) jongste van 1910. Ze blijken vrijwel
zonder uitzondering opgesteld volgens een
bepaalde looproute die al dan niet expliciet
wordt vermeld. Sommige lijsten zijn volledig,
andere geven alleen de namen van meer
gegoede belastbare burgers. Soms wordt
helemaal geen adres vermeld, dan weer alleen straatnamen, een variabel wijk- en
huisnummer of een nummer dat overeenkomt met een andere registratie.
In het Historisch Kadaster van Alkmaar
wordt de 'verborgen structuur' van deze
bronnen systematisch geanalyseerd en krijgen de gegevens het corresponderende kadastrale nummer van 1832 als standaardadres. Alle bekende gegevens van een willekeurig perceel zijn zo opvraagbaar via het
kadastrale nummer. Desgewenst kan ook
worden gezocht naar bepaalde tekstelementen (een persoonsnaam, datum, huurwaarde, voormalig adres e.d.). Tot nu toe
zijn bijna 60.000 records ingevoerd - gemiddeld 20 per perceel - waarvan evenwel
een deel nog niet precies is gelokaliseerd.
Het nog te realiseren sluitstuk van de databank wordt de invoer van de duizenden
transportakten en de identificatie van de
daarin genoemde percelen.
In het onderstaande verslag is dankbaar gebruik gemaakt van de kapstok die het

Historisch Kadaster in zijn huidige vorm
biedt. Dankzij de dwarsdoorsneden in het
computerbestand ontstond tevens de mogelijkheid om allerlei detailgegevens met betrekking tot huurwaarde, prijzen, inkomens,
vermogens en belastingen te plaatsen in
hun lokale context en verhoudioqen.' De
aanzienlijke hoeveelheid nieuwe gegevens
die het onderzoek opleverde zijn op hun
beurt aan het databestand toegevoegd.

Oe eerste bewoning van

het Luttik Oudorp
noordzijde
De buurt Luttik Oudorp is gelegen ten zuiden van het oude land Torenburg en ten
oosten van de Kooltuin. Het ontstaan ervan
is vrij precies te dateren. Uit de lijsten van
hoofdbewoners in een aantal vroege belastingbronnen blijkt dat het aantal huizen rond
1500 hier sterk steeg, namelijk van 28 huizen aan de Kooltuin plus Luttik Oudorp in
1493,2 naar 14 (Kooltuin) + 42 (Luttik
Oudorp) in 1519.3 Waarschijnlijk was de bebouwing aan het Luttik Oudorp in 1493 met
ca 12 huizen pas gevorderd tot aan de huidige Mosterdsteeg. In de kwart eeuw daarna zijn ongeveer 30 nieuwe huizen aan het
Luttik Oudorp ten oosten van die steeg gebouwd, met als meest oostelijke de Rode
Molen (de latere Rootoren).4 Aan het aantal
percelen aan het Luttik Ou dorp zou in later
eeuwen nauwelijks meer iets veranderen.
Opgravingen ter plaatse geven aanwijzingen
dat het hele terrein in één keer uit het
Voormeer is aangeplempt.
Vergelijking van de eigenaren die in 1493
worden opgegeven, met de bewoners van
1519 en met latere opgaven, biedt in het algemeen nog onvoldoende houvast om
exacte lokaties aan te geven. De algemene
indruk is dat er in die tijd een grote trek van
het omringende platteland naar de stad
was, getuige het relatief grote aantal (15%)
herkomstnamen (Jan van Limmen, Pieter
van Bergen, Maart je van Egmond etc.) in de
opgave van 1519. Wanneer 15 jaar later de
bewoners opnieuw worden opgesomd met
hun vermogen, blijken veel van deze herkomstnamen verdwenen en vervangen door
beroepen (Jan de smid) of vadersnaam (Jan
Jacobsz)." De nieuwkomers waren in 1534
kennelijk ingeburgerd.
De tegenwoordige achterstraten Wageweg,
Spanjaardstraat en Sliksteeg bestonden in
de eerste helft van de zestiende eeuw niet
of hadden nog geen zelfstandige bebouwing want ze ontbreken in de opgaven tot
en met 1561 geheel. Deze straten ontstonden waarschijnlijk rond het beleg in 1573,
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Uitsnede uit de
kaart van Jacob
van Deventer uit
ca 1560 (aU)

het oostelijk deel van de Wageweg pas in
1639 na de drooglegging van de Schermer.
Het hele gebied achter het Luttik Oudorp
wordt in de bronnen nog tot ver in de 17de
eeuw meestal aangeduid met de verzamelnaam Op Torenburg. De smalle erven van
het Luttik Ou dorp strekten vanaf de gracht
tot achter aan de vest of de straat. Tussen
de huizen lagen talloze eigen of gemeenschappelijke stegen die toegang gaven tot
het achtererf met schuren en bedrijfsgebouwen. Ze dienden voor de aanvoer van
grondstoffen die over het water aankwamen
maar ook voor de afvoer van bedrijfsprodukten en regenwater.
Vaste grond krijgt het bewoningsonderzoek
pas met de kohieren van de 1Ode penning
(10%) over de huurwaarde van de huizen uit
1553 en 15616 In het kohier van 1553 worden alleen de 847 eigenaren genoemd van
huizen met een jaarlijkse huurwaarde vanaf
f 6,50 met de aantekening of de huizen zijn
verhuurd. In 1561 worden van alle 1770 huizen in de stad de namen van de eigenaren
en van de huurders opgegeven. Een inventarisatie van het wapenbezit van de burgers
die werd opgesteld in 1552 geeft een belangrijke aanvulling op het kohier van 1553.
In deze lijst zijn de namen van 1369 hoofdbewoners straatsgewijs opgesomd voor de
acht wijken (A-H) waarin de stad toen was
verdeeld?
Op zoek naar de exacte lokatie van de potten bakkerij en de eigenaren van de omliggende percelen zullen we nu deze drie genoemde bronnen nader beschouwen.
Hiemaast zijn de gegevens met betrekking
tot het oostelijk stuk van het Luttik Oudorp
noordzijde rond de Wortelsteeg naast elkaar
gezet. Alle huizen van de kohieren hebben
we per bron doorlopend genummerd.
Uit de volgnummers blijkt duidelijk dat de
gevolgde route verschilt: in 1552 en 1553

gaat men van het molenaarshuis op het
oosteinde van het Luttik Oudorp (01, 554)
naar het westen (031,574) en sluit onderweg de Wortelsteeg in. In 1552 is bij dit
'straatje naar Oudorp' ook nog een onbekend aantal huizen buiten het Wortel poortje
opgenomen. In 1561 loopt men in tegengestelde richting, van west (1167) naar oost
(1185) en pas daama is de Wortelsteeg
(1186-1196) opgenomen.
De geschatte jaarlijkse huurwaarde van de
huizen op het Luttik Oudorp ligt steeds ruim
boven de belastingdrempel van f 6,50 die in
1553 gold, want de volledige lijst van 1561
geeft evenveel woningen. De huurwaarde is
in die acht jaar vrijwel overal gestegen met
20-33%8
Zijn de opgaven voor de hoofdstraten dus
meestal wel volledig, voor de zijstraten ligt
dit anders. Daar stonden vooral eenvoudige
eenkamerwoningen die voor een gering bedrag werden verhuurd en daarom niet voorkomen in het kohier van 1553. Zo had de
Wortelsteeg in 1553 maar drie woningen
met een huurwaarde boven de belastingdrempel. De meeste van de elf kamers die
in 1561 worden genoemd, stonden daar
echter vermoedelijk ook al in 1552 en 1553.
De nummers 1186 en 1196 in de Wortelsteeg zijn de verhuurde achterhuizen of achterkamers van de beide hoekhuizen aan het
Luttik Oudorp (resp. 1173 en 1174) want ze
hebben dezelfde eigenaren. Hieruit volgt dat
eerst de Wortelsteeg westzijde (1186-1189?) is opgenomen en daama de oostzijde (?1194-1196). De overgang tussen beide zijden van de steeg is niet met zekerheid aan
te wijzen. In het begin van de 17de eeuw
stonden er aan de oostzijde van de
Wortelsteeg nog zes kamers, waaronder
mogelijk de vier genoemde van Neel Jans
(1190-1193) in 1561.
Hiermee is de relatieve ligging van de percelen aan het Luttik Oudorp bewesten de
Wortelsteeg nader vastgesteld en kennen
we de eerste namen van eigenaren. Het
pottenbakkershuis van Sijmon Dirckx kwam
vóór 1561 in handen van Heyndrick
Gerrytsz en blijkt het derde perceel vanaf de
hoek te zijn. Deze lokatie is volkomen in
overeenstemming met de vindplaats van de
pottenbakkersoven op het achtererf in
1987. Ten westen hiervan woonden Jacob
Groot en zijn zoon Meynert Jacobsz. Ten
oosten stond het huis van de schoenmakers Crijn Harcken (= Heyndricxsz?) en (zijn
broer?) Jan Harcken. Op het erf achter hun
huis werden onderin een kelder (2/3F) nog
enkele leerbewerkingsresten opgegraven.
Het hoekhuis van Thonis Jansz ging blijkbaar tussen 1553 en 1561 over op Jan
Reyersz die zijn achterkamer in de steeg
verhuurde. De drie kamers daarachter van
Sijmon Arisz corresponderen naar alle waar-
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1552 bewoners

1553 eigenaren / huurwaarde

1561 eigenaren / huurwaarde

Luttik Oudorp NZ van west naar oost:
031
030
029
028
027
026
D25
024

Heynderick Oierckxsz
Jan Pietersz
Claes Hardinck
Cornelis Hesselsz
Jacop Groot en Meynert Jacobsz
Sijmon Oirckx pottebacker
Krijn en Jan Harcken,
schoenmakers
Thonis Jansz

574

f

Heyndrick Oircxz

13

1167

f

Heyndrick Oircxsz

16

?

?
1168
1169
1170
1171

Claas Cornelisz (Nolleman) f 16
Heyndrick Jansz f 16
Meynert Jacopsz Groot f 14
Heyndnck Gerry1sz f 18

1172
1173

Crijn Heyndricxsz
Jan Reyersz f 11

1186
1187-1189
1190-1193
1194-1195
1196

Jan Reyersz f 5,50 verhuurd
Sijrnon Arysz 3x f 5 verhuurd
Neel Jans 4x f 5 verhuurd
Groote Mien f 5 (verh.) en f 6
Volckert weduwe f 7,50 verhuurd

12

1174

Volckert Pietersz weduwe

21

1185

de Rode Molen

573
572
571
570

Claes Cornelisz f 14
Jan Willemsz f 20, verhuurd
Jacop Groot f 11
Sijmon pottebacker f 12

569
568

Crijn Harcken
Thonis Jansz

567
566

Cornelis Dircxz f 6,50
Ysbrant Pietersz f 6,50

565

Pieter Mathijsz

564

Volkart Pietersz

f

554

Ghijsbert moller

f

f
f

10
12

f

12

Wortelsteeg
023-18
017
016-14
013

diversen
(incl. buiten Wortel poort)
Ysbrant Pietersz
diversen
Thijs Pietersz

f 6,50

Luttik Oudarp vervolg
012
Dl

Volckert Pietersz
enz. tot:
Maerten molenaer

Eigenaren volgens
een inventarisatie
van het wapenbezit in 1552 en
belastinglijsten uit
1553 en 1561.
Vergelijk de plattegrond voor de
nummering van
1561.

schijnlijkheid met de grondsporen van het
huis 2A.
Voor het verdere bewoningsonderzoek
moeten we het voorlopig zonder dwarsdoorsneden stellen, want de eerstvolgende
na 1561 dateert pas van 1674. Tal van andere bronnen compenseren echter dit gemis, nu eenmaal de eerste namen van de
pottenbakker en zijn buren bekend zijn. We
zullen hieronder de opvolgende eigenaren
chronologisch bespreken. Familieverbanden
blijken een grote rol te spelen in de opvolging in eigendom van terrein en bedrijf. Voor
het overzicht zijn de verbanden hier schematisch weergegeven.

Sijmon Dirksz, pottenbakker
van vóór 1552 tot vóór 1561
In 1552 en 1553 vinden we Sijmon Dirksz
pottebacker in een eigen huis op het Luttik
Oudorp ten oosten van Jacob Groot. Onze
pottenbakker moet zijn overleden vóór 1561
want zijn weduwe wordt in dat jaar genoemd met haar huis in de Langestraat
zuidzijde, waarschijnlijk op de westhoek van
de Krebbesteeg9
De huurwaarde van dit derde perceel ten
westen van de Wortelsteeg werd in 1553
geschat op f 12 per jaar, iets boven het gemiddelde van alle belastbare 847 huizen in
de stad. Zouden we ook de naar schatting
800 woningen onder de belastingdrempel
van f 6,50 meerekenen -zeg voor elk f 4dan komt de gemiddelde huurwaarde op
ongeveer f 7. Het huis van Sijmon was dus
bijna tweemaal zo duur als het gemiddelde
en zal betrekkelijk groot zijn geweest. Hoe
lang hij daar al woonde weten we niet want
we kennen zijn naam niet uit eerdere opgaven.

f
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Zijn buurman Jacob Groot vinden we wel in
vroegere bewonerslijsten van 151 9 en 1534
op het Luttik Oudorp genoemd, maar het is
niet zeker of zijn oosterburen volgens die
lijsten ook onmiddellijk naast hem hebben
gewoond en dus de voorgangers van
Sijmon Dirksz waren.'?

Hendrik Gerritsz Properpotgen,
van vóór 1561 tot ca 1594
Het kohier van 1561 geeft in hetzelfde pand
Hendrik Gerritsz. Hij moet dus de opvolger
zijn van Sijmon Dirksz pottebacker. Nadere
documentatie van de opvolging ontbreekt
want de eerste eigendomsoverdrachten lopen pas vanaf juli 1580 en een onderzoek
naar de hypotheken met vastgoed als onderpand, bewaard vanaf juni 1560, leverde
geen positief resultaat.
De huurwaarde werd in 1561 getaxeerd op
f 18, een buitengewone stijging ten opzichte van 1553 en bijna 2,5 maal zo veel als het
gemiddelde van alle 1770 gebouwen in de
stad. Wellicht was de woning aanmerkelijk
verbeterd.
Dat Hendrik ook pottenbakker was, blijkt uit
zijn huwelijkscontract van enige maanden
later. Op 9 januari 1562 namelijk liet Hendrik
Gerritsz pottebacker voor notaris Frans van
Teylingen huwelijkse voorwaarden opstellen
met Maritje Lamberts, vergezeld van haar
moeder Trijn Thijsdr die woonde op de
Nieuwesloot. Getuigen waren haar moeders
buren." Omdat Hendrik Gerritsz zelfstandig
optrad en al een eigen huis bezat kunnen
we aannemen dat hij toen meerderjarig was
en dus geboren vóór 1537. Mogelijk was hij
een zoon van Gerrit Willemsz de pottebacker die in 1552 en 1553 op de Appelmarkt
(zuidzijde Luttik Ou dorp) schuin tegenover
27
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het huis van Hendrik woonde maar in 1561
daar of elders in de stad niet meer voorkomt. Evengoed is het echter denkbaar dat
Hendrik Gerritsz zich als nieuwkomer van elders in Alkmaar heeft gevestigd.
Maritje Lamberts overleed in het voorjaar
van 1574.12 Doopboeken uit die tijd zijn niet
bewaard, maar het echtpaar had later drie
kinderen die de volwassen leeftijd bereikten:
Trijn (genoemd naar de moeder van Maritje),
Gerrit en Griet (misschien genoemd naar de
moeder van Hendrik?). Op 9 juni 1574 verscheen Hendrik Gerritsz pottebacker voor
de Weeskamer, waar het erfdeel van deze
drie minderjarige kinderen werd geregistreerd in het bijzijn van hun oudoom van
moederszijde Jacob Matthijsz en hun
moeye of tante Jaepje Lamberts." De erfenis betrof:
1 . de helft in een vrij huis met erf en nieuwe
schuur aan het Luttik Oudorp NZ strekkend
tot achteraan de Vesten, door Hendrik zelf
bewoond, belendend ten oosten aan
Bartelmies Fransz (in 1561 nr. 1172), ten
westen aan Meynert Jacobsz Groot (in
1561 nr. 1170),
2. een kroft achter Ropgiscuyl bewesten de
gemene weg (thans Westerweg), groot ca 4
want (verkocht op 26 sept. 1582 voor
f 261),
3. een kwart in 1500 roeden land in Overdie
(gemeen met Jacob Mathijsz en Jaepje
Lamberts),

11

4. een kwart in 3 koeweiden land genaamd
de Campgens te Heiloo, gemeen met
Coman Meynert (na verkoop van nr. 2 in
1582 vergroot tot driekwart),
5. de helft in inboedel en huisraad, getaxeerd op f 100,
6. kleren, ringen en andere kleinoden.
Volgens een later gemaakte aantekening
werd alles pas op 17 mei 1600 gelicht, dat
wil zeggen uit het beheer van de weeskamer onttrokken, ten overstaan van vader en
tante Jaepje Lamberts. De betekenis van
het bezit valt bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal vooralsnog niet goed aan te geven.
Bovendien is het niet uitgesloten dat
Hendrik Gerritsz ook nog goederen bezat
die niet tot de gemeenschappelijke boedel
behoorden en dus in 1574 niet zijn beschreven. De term vrij huis en erf wijst erop dat
het perceel niet was belast met erfpacht, lijfof losrenten.
Onvermogend was deze pottenbakker dus
geenszins. Dit hoeft niet te verbazen want
uit de opgaven van de vermogens van burgers in 1534 en de huurwaarden van 1553
en 1561 blijken er onder de pottenbakkers
enkelen zeer welgesteld te zijn. 14
Hendrik Gerritsz noemt zich sinds 1594
steeds zoutzieder. Kennelijk had hij een aandeel verworven in één van de nieuwe zoutketen die na het beleg aan de zuidoostzijde
van de stad zijn gebouwd. Misschien was

Frans van Teylingen
notaris, secr. Alkmaar

Claas Gerritz Bontemantel
bontwerker, raad en schepen Amsterdam

1513-t1572
xl 1540 Guurtie Jacobs Basgen
t 1542

x Anna Pieters

rL-------,
Pieter Jacobsz
zeepzieder

Guurtje Jacobs
Bas
1565 -t na 1632

1563-t1617
x 1586

x 1592

Grietje Louris
(van Torenburg)

Gerrit Pietersz
zeepzieder

Jacob Pz

mr Cornelis Pz
raad en burgernr

zeepzieder

1588 - t 1639

1597 - t 1657

x Mar. Jacobs
Steenhuys

x d.V. Jan Wanckel
korenkoper

I
V

,------.--1

I

Jacob Hendriksz

Claas Hendriksz

Anna Hendriks

t na 1631
x

t 1605

t na 1631

NN

~'-------'

Trijn

Johan

Margaretha

t 1669

t 1677

t 1654
x 1653 Hendrik Hz Druyff t 1690

x Pieter Cz
van Rossen
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x2 Hendrik Gerritsz (Propere pot)
pottenbakker, ca. 1535 - t 1606

x voor 1563 Trijntje Claas Bontemantel
t 1616

1

IV

t 1577

Jacob (van Teylingen) Bas

1540 - t 1568

111

t 1566

raadsheer Hoge Raad

dit zijn hoofdberoep sinds zijn tweede huwelijk, tussen juni 1574 en 1590, metTrijn
Claasdr Bontemantel. Zij was dochter van
Claas Gerritsz, bontwerker in Den Bonten
Mantel in de Amsterdamse Warmoesstraat
en schepen en vroedschap van die stad, en
van Anna Pietersdr.15 Trijn was sinds 1568
weduwe met twee kinderen van de
Alkmaarse notariszoon Jacob Fransz van
Teylingen (1540-1568), ook genaamd
Jacob Basgen naar grootvader van moederszijde. Van Teylingen woonde in
Amsterdam maar enkele van zijn broers bieven in Alkmaar, waar de familie eeuwenlang
een vooraanstaande positie bekleedde.16
Ook zijn vrouws jongere zuster Griet
Bontemantel (1555-1596) huwde een gegoede Alkmaarder, de chirurgijn Pieter
Pietersz de Jong u
Invloedrijke familierelaties van twee zijden te
Alkmaar zijn dan ook waarschijnlijk de aanleiding dat Trijn Bontemantel als weduwe
met haar kinderen naar deze stad verhuisde. Zoals we nog zullen zien woonde ze
misschien al voor haar tweede huwelijk
naast Hendrik Gerritsz.
Het oudste testament van Hendrik Gerritsz
zoutzieder dateert van 10 oktober 1594 en
vermeldt inmiddels zes kinderen: behalve de
genoemde drie uit het eerste huwelijk nog
Annetje, Claas en Jacob bij zijn tweede
vrouw." Op 10 september 1602 herriep hij

Oe eigenaren van
de pottenbakkerij
en hun verwanten
1561-1626 (bronnen zie tekst)

(Lammert?)

Jacob Matthijsz

x Trijn Thijsdr

~

t'%5

xl 1562 Maritje Lammerts

~
Gerrit Hendriksz
pottenbakker
t 1603

t""

Jaepje Lammerts
tv.1625

Trijntje
Hendriks
t na 1631

Grietje Hendriks

x

t 1624
x voor 1603

Dieuwer Jans
t 1608

pottenbakker,

Lijbeth Gerrits
t voor 1618

Abraham Lievensz

Lieven

Jannetje

tv.

1620

Hendrik
Gerrit
beiden tv 1631

het vorige testament. 19 Behalve enige prelegaten aan zijn voorkinderen -voor elk een
zilveren kroes met vaders merk, een tafellaken en een dozijn servetten, een stoelkussen of nachtkleding- wordt een stukje land
te Bergen bij de Koedijkersiuis vooruit besproken voor dochter Griet en de kinderen
van Gerrit. Alle andere roerende en onroerende goederen, globaal aangeduid als inboedel, goud, zilver, geld, land, huizen en
renten, zullen naar zijn drie nakinderen
gaan. De anderen hebben tijdens zijn weduwnaarschap namelijk al ca f 1000 genoten in de vorm van een stuk land in de
Heiloërpolder en door de reparaties en verbeteringen aan het huis op het Luttik
Oudorp, waar de kinderen als erfgenamen
van hun moeder immers voor de helft eigenaar van waren.
Ook in zijn latere testamenten van 11 september 1603, 13 oktober 1605 en 4 december 1605 komen de meeste eerder gemaakte bepalingen terug.20 Wijzigingen
'vloeien voort uit het overlijden van zijn zoons
Claas 21 en Gerrit en de bezorgdheid om
Jacob Hendriksz die onder voogdij zal worden gesteld als hij zich tot 'wildigheid of
quaat leven begeeft'. Het woonadres van
Hendrik wordt in de testamenten helaas niet
vermeld omdat hij telkens ten huize van de
notaris in de Langestraat verschijnt.
Hendrik Gerritsz overleed op 27 januari
1606 en wordt in het grafboek Hendrik
Gerritsz Properpotgen qenoernd.F een aardige toenaam die later een enkele keer ook
door zijn kinderen werd gebruikt.
Trijn Claasdr Bontemantel maakte als weduwe van Hendrik Gerritsz pottebacker op 12
januari 1616 haar laatste testament. 23 Ze
woonde toen aan de noordzijde van de
Koningsweg en benoemde tot universeel
erfgenamen haar vier kinderen: de burgemeester Pieter Jacobsz van Teylingen Bas,
Guyrte Jacobs, Anna Hendriks en Jacob
Hendriksz. Anna krijgt als prelegaat toegewezen een kamer en erf op de Breedstraat
zuidziide'" en wat kostbaarheden als een zilver vergulde ketting en het driebondt (driekleurig) tresoor, ter compensatie van wat
haar moeder Jacob had toegestopt toen hij
nog vrijgezel was. Kennelijk is Jacob
Hendriksz inmiddels gehuwd. Ruim twee
maanden later, op 25 maart 1616, werd
Trijn begraven in de Grote Kerk.25

Gerrit Hendriksz, pottenbakker
van 1594 tot 1605
Op 26 augustus 1594 liet Gerrit Hendriksz
pottebacker, vergezeld van zijn vader
Hendrik Gerritsz zoutzieder, de voorwaarden opstellen voor zijn huwelijk met Dieuwer
Jans. Zij was zijn buurmeisje, want haar ou29

ders Jan Dirksz olieslager en Oudu Jansdr
woonden zeven huizen westelijker op het
Luttik Oudorp." Uit het feit dat Gerrit sindsdien pottenbakker wordt genoemd en zijn
vader Hendrik zoutzieder maken we op dat
het bedrijf op het Luttik Oudorp door de
zoon is overgenomen. Gerrit Hendriksz
overleed ruim tien jaar na het huwelijk, in januari 1605.27 Op 2 september 1606 liet zijn
weduwe de goederen ter Weeskamer registreren die hun enig kind Lijsbeth Gerrits van
haar vader erfde.28 De nalatenschap bestond uit f 1050, enige kleding van vader
ter waarde van f 150, een aandeel in de
landerijen van oudtante Jaepje Lamberts en
enige zaken van grootvader Hendrik
Gerritsz. Dieuwer Jans werd reeds in augustus 1608 begraven als de weduwe van
Gerrit Hendriksz Properepot.29 Uit later toegevoegde aantekeningen in het Wees boek
blijkt onder meer dat ook Lijsbeth Gerrits
niet oud werd. Ze overleed kort voor 9 april
161830

Abraham Lievensz, pottenbakker van ca 1605 tot 1620
Het pottenbakkershuis werd mogelijk al
vanaf 1605 en zeker na augustus 1608 bewoond door Griet Hendriks, dochter van
Hendrik Gerritsz pottenbakker en haar man
Abraham Lievensz die ook het bedrijf overnam. Lijsbeth Gerrits zal als weeskind en eigenares van het huis wellicht in het gezin
van haar oom en tante zijn opgenomen. Pas
in 1610 werd het perceel als 'huis en erf met
een turfschuur achter aan de Vesten en vrije
steeg ten westen' door de voogd van het
meisje voor f 3300 overgedragen aan haar
oom Abraham Lievensz pottenbakker."
Abraham was de nagelaten zoon van Lieven
Jansz, een korenkoper afkomstig uit het
Vlaamse Moerbeek die twee huizen westelijker op het Luttik Ou dorp had gewoond.32
Het is aannemelijk dat Abraham indertijd
ook al met zijn zwager Gerrit Hendriksz had
samengewerkt, al leerde hij het vak misschien in zijn eigen tarnilie"
Abraham Lievensz overleed vóór 4 mei
1620 want zijn weduwe wordt dan genoernd.> Waarschijnlijk hield zijn dood tevens het definitieve einde van de pottenbakkerij in. Vóór 27 september 1624 stierf ook
zijn vrouw Griet Hendriks. Haar vier nagelaten kinderen, Hendrik, Jannetje, Lieven en
Gerrit Abrahamsz worden op die dag in
plaats van hun moeder door tante Trijn
Hendriks benoemd tot haar universeel erfqenarnen." Het huis op het Luttik Oudorp
zal toen ook hun eigendom zijn geweest.
Het werd in 1625 door hun tante Trijn
Hendriks als onderpand gesteld voor de
verkoop van een stukje land achter
30
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Ropjeskuil,36 maar waarschijnlijk handelde
ze daarbij namens de kinderen Lievens. Op
26 maart 1626 werd het huis 'met een vrije
eigen steeg aan de westzijde, strekkend
voor van de straat tot achter aan de straat
van de Stads vesten , uit naam van de kinderen verkocht voor f 4010 aan Jacob van
Teylingen Bas.37
Wat is er geworden van de andere kinderen
van Hendrik Gerritsz pottenbakker? Trijn
Hendriks woonde tussen 1617 en 1631 in
een eigen huis op de Lange Nieuwesloot tegenover het Weeshuis. Ze bleef ongehuwd
en woonde daar met Jacob Hendriksz van
Vossenhol." Voor zover valt na te gaan waren Jacob en Trijn niet aan elkaar verwant.
Ook Jacob van Vossenhol was ongehuwd
maar had al voor 1599 een buitenechtelijke
zoon Hendrik bij Guurtje Baerts die hij in zijn
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testament van 14 september 1625 tot zijn
universeel erfgenaam benoemde. Trijn
Hendriks zou uit zijn nalatenschap f 100
krijgen.39
Zij maakte zelf drie testamenten. In het eerste van 19 augustus 1617 benoemde ze
haar zuster Griet Hendriks tot universeel erfgename, maar in september 1624 stelde ze,
zoals we al zagen, de vier kinderen van haar
zuster in de plaats van hun overleden moeder. Haar halfzuster Anna en halfbroer
Jacob Hendriksz besprak ze beide keren
slechts een gift van f 25. Maar op 14 oktober 1631 verhoogde ze dit bedrag tot f 600
en wat obligaties. Ook de kinderen van
Jacob Hendriksz werden met een legaat
bedacht. Als universeel erfgenamen waren
in 1631 nog slechts twee van de vier kinderen van haar zuster in leven, namelijk
Jannetje en Lieven Abrahamsz40 Van de
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verdere levensloop van de nakomelingen
van Hendrik Gerritsz is ons niets bekend.

Jacob van Teylingen Bas,
zeepzieder van 1626 tot 1628
Jacob van Teylingen Bas, de koper van het
pottenbakkershuis in het voorjaar van 1626,
woonde in het huis ten westen daarvan. De
voorgeschiedenis van dit belendende perceel (B207 -d en B204) en zijn bewoners is
hier van belang in verband met de nieuwe
bestemming van de pottenbakkerij. In 1552,
1553 en 1561 was er nog geen ambachtelijk bedrijf gevestigd want het huis werd bewoond door de eigenaren Jacob Groot en
diens zoon Meynert Jacobsz Groot, van beroep schipper. Deze laatste verkocht het
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perceel in 1589 voor f 2500 aan Pieter
Jacobsz Basgen,41 Pieter Basgen alias Van
Teylingen Bas was de voorzoon van Trijn
Claasdr Bontemantel en dus stiefzoon van
buurman Hendrik Gerritsz pottenbakker."
Hij was geboren te Amsterdam in 1563
maar moet al op jonge leeftijd naar Alkmaar
zijn gekomen want hij was hier schepen van
1583 tot 1585,43 Na zijn huwelijk in 1586
met de Alkmaarse Grietje Lourisdr van
Toornenburg uit de Paternosterstraat= zou
hij echter nog enige jaren in Amsterdam gewoond hebben als lakenbereider, Misschien
al in 1589 maar in elk geval vanaf 1593
woonde hij opnieuw in Alkmaar, waar hij
ook weer in het stadsbestuur kwam: sinds
1593 als raad in de vroedschap, in 1602 als
secretaris en tussen 1610 en 1616 als burgemeester, Bij zijn nieuwe huis op het Luttik
Oudorp stichtte hij een zeepziederij, Een
steen in de Grote Kerk wijst nog de plaats
aan van het graf van de zeepzieder Pieter
van Teylingen Bas, overleden op 30 juli
1617 en zijn vrouw, overleden in juni 160145
Hun oudste zoon Jacob van Teylingen Bas
(ca 1588 - Alkmaar 1639) zette de zeepziederij na de dood van zijn vader voort en
kocht dus ook het oude pottenbakkershuis
ernaast. Hij behield dit perceel slechts twee
jaar in eigendom maar vermoedelijk werd in
deze jaren (of zelfs al kort na het overlijden
van Abraham Lievensz pottenbakker rond
1620) de zeepziederij (B204) overgeplaatst
naar de pottenbakkerij (B205-west), Hij verkocht de voormalige potterij namelijk in
1628 aan een andere zeepzieder (zie hierna), terwijl zijn eigen huis sindsdien niet
meer als zeepziederij voorkomt maar enkel
als woonhuis met stalling46

Arent van der Goes, zeepzieder
van 1628 tot 1647
Op 5 juni 1628 verkocht de zeepzieder
Jacob van Teylingen Bas het oude pottenbakkershuis naast zijn eigen woning aan het
Luttik Ou dorp met een eigen steeg aan de
westzijde aan Arent Vergoes voor f 4400,47
Ook Vergoes was zeepzieder en hoewel uit
de omschrijving niet blijkt dat een bedrijfsgebouw achter het huis bij de koop was inbegrepen, was dit wel degelijk het qeval."
In het gebouw was dus waarschijnlijk reeds
een zeepziederij gevestigd, De Hamer,
Arent Vergoes of van der Goes kwam omstreeks 1628 met zijn vrouw Janneke
Wouters (Grootwijk) en twee kinderen
Regina en Jacob uit Rotterdam naar
Alkmaar, Hij was een zoon van de
Rotterdamse koopman Adriaan Aertsz van
der Goes (1560-1649) die van 1643 tot zijn
dood ook in Alkmaar woonde op de
Bierkade." en van Regina Jans de Marez
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(Antwerpen" .r- Rotterdam 1624)50 Het
zeepziedersvak kwam meer voor in deze familie: Arents zuster Susanna Adriaans van
der Goes was getrouwd met Reynier van
Doorne, wiens kinderen later een deel in de
Alkmaarse zeepziederij De Star bezaten;
een andere zuster, Margaretha van der
Goes (1602-1674), was gehuwd met de
zeepzieder Gerrit Ras te Enkhuizen51 Over
hen later meer,
Arent van der Goes hertrouwde als weduwnaar wonend op het Luttik Ou dorp in maart
1637 met de Rotterdamse Volckgen
Claasdr, weduwe van Hans Lambertsz te
Amsterdarn.v Ruim vier jaar later, in oktober
1641, trouwde hij voor de derde maal, nu
met Trijntje Jeuriaansdr, weduwe van
Mathijs Barentsz wonend te Amsterdam, Zij
was tamelijk welgesteld en kocht voor haar
voorzoon Hendrik Mathijsz van Beringen
een huis in de Alkmaarse Sint Annastraat
voor f 4000, toen hij rond 1645 met zijn
stiefzuster Regina Arents van der Goes
trouwde, Daarboven zou hij nog f 8000 erven die hem bij een eerder testament waren
toegezegd, De rest van de nalatenschap
zou naar de twee kinderen van Hendrik van
Beringen gaan,53 Aan 'haar lieve man' Arent
van der Goes vermaakte ze in februari 1647
alleen de inboedel en huisraad van hun huis,
zijn leven lang maar niet langer, Mogelijk
deed ze dit uit voorzorg want Arent van der
Goes heeft zijn bedrijf met aanzienlijke
schulden moeten belasten, Toen hij in december 1647 overleed, eisten de crediteuren van de boedel, onder wie zijn neef Jan
de Marez Danielsz te Amsterdam, hun geld,
Het huis en erf met zeperij werden bij executie verkocht voor f 12,800, bijna het drievoudige van de koopsom in 162854 Nu waren de prijzen van onroerend goed in deze
bloeitijd van de Gouden Eeuw wel algemeen
tot record-hoogten gestegen, maar misschien wijst deze waardevermeerdering hier
ook op ingrijpende verbeteringen van het
pand,
Trijntje Jeuriaans huwde in 1650 opnieuw
met een Amsterdammer en heeft daarna
Alkmaar wellicht weer verlaten."
Jacob Arentsz van der Goes heeft zich
waarschijnlijk niet meer actief met de zeepbereiding ingelaten, Wel huwde hij in 1645
met een zeepziedersdochter uit de buurt,
Nelletje Claasdr van der Heem, dochter van
Claas Pietersz zeepzieder.>" In 1674 en
1680 woonde Jacob op het Luttik Ou dorp
zuidzijde, Hij verkocht zeep als winkelier en
was als fabriekmeester belast met het financieel toezicht op de stadstirnmerwert.r"

De zerk op het familiegrafvan Ras
lil de Grote Kerk
van Alkmaar,
Het graf werd 1i1
1653 gekocht
door Hendrik die
er in 1662 werd
begraven. De grafplaats ('koor 49') is
minstens tot 1816
door de familie gebruik1, Het medaillon van de 17deeeuwse zerk vertoont een wapen
met twee Ieeuwekoppen en een
zwijnskop (JE),

Grafzerk van zeepzieder Pieter van
Teylingen Bas en
zijn echtgenote in
de Grote Kerk van
Alkmaar, op de
grafplaats 'middenkoor 55',
Onder het medaillon met het wapen
van de klimmende
leeuw bevindt zich
een schild met
daarop afgebeeld
een zeeppan (JE),

Hendrik en Adriaan Ras,
zeepzieders van 1648 tot 1672
Koper van zeepziederij De Hamer in 1648
was Hendrik Ras, een broer van de zeepzieder Gerrit Paulusz Ras te Enkhuizen en
diens vrouw Margaretha Adriaans van der
Goes. Hendrik was dus aangehuwde familie
van de vorige eigenaar en waarschijnlijk uit
Enkhuizen afkomstig.
Hij was al vóór 1649 gehuwd met Anna (of
Adriana?) Berckels= die in 1654 overleed.
In 1658 bezat hij ook een huis op de
Koningsweg. Daar woonde hij in februari
1666 toen hij hertrouwde met ene Jannetje
Jacobs. Van haar weten we slechts dat ze
bij haar huwelijk nauwelijks iets bezat."
Maar in 1680 wordt ze als weduwe met een
één persoons huishouden op de
Koningsweg door de pachters van het zoutgeld aangeslagen als 'hele kapitaliste', dat
wil zeggen voor een vermogen groter dan

f 200060
Hendrik maakte een besloten testament in
maart 1664 waarvan bijgevolg de inhoud
onbekend is. In een tweede testament van
november 1666 worden twee kinderen genoemd: Leonard, de oudste zoon uit het
eerste huwelijk en Johannes of Jan, het
jongste kind uit zijn laatste huwelijk en vermoedelijk in dat jaar qeboren.?'
Adriaan Ras, de zoon van Gerrit Ras en
Margaretha Adriaans van der Goes, was
waarschijnlijk al in 1664 de compagnon van
zijn oom Hendrik. Hij woonde in 1674 bij de
Bierkade en was behalve zeepzieder ook
wijnkoper.62 Maar in juni 1674 blijkt hij te zijn
verhuisd naar zijn geboorteplaats
Enkhuizen.63 Daar overleed hij vóór 1683.
Zijn weduwe Trijntje Joppen Planteydt vestigde zich in 1683 in de geboortestreek van
haar ouders die uit Egmond aan Zee afkomstig waren. Na een mislukte korte verbintenis met Jan Sijmonsz van Hoom te Egmond
aan den Hoef -hij vluchtte kort voor de huwelijksvoltrekking 1- hertrouwde ze tenslotte
in 1686 met een katholieke weduwnaar in
hetzelfde dorp, Jan Hendriksz vveytman."
In 1696 leefden Weytman en zijn vrouw beiden nog maar Trijntje Planteydt moet vóór
1701 zijn qestorven.w De oudste zoon
Daniel Adriaansz Ras kwam als jongeling
weer naar Alkmaar. We zullen hem hierna
nog ontmoeten.
Hendrik Ras breidde de zeepziederij na
1648 met meerdere percelen uit. In 1659
kocht hij een kamer en erf (B207 -3) aan de
westzijde van de Wortelsteeg van de erfgenamen van buurtgenoot Clement Thijsz gorter66 De kamer verkocht hij echter alweer in
166967. Pas in 1743 werd deze definitief bij
de zeepziederij getrokken.
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Op 24 juli 1664 kochten de zeepzieders
Hendrik en Adriaan Ras samen van de erfgenamen van de oosterbuurvrouw het achterste deel van het huis genaamd Sinte
Pieters Scheepje (B207-b), bestaande uit
een hooischuur met stal en erf aan de
Wortelsteeg. De prijs wordt niet genoemd
maar de waarde van de opstallen moet naar
verhouding gering zijn geweest, aangezien
de gehele verponding (onroerend goed-belasting) bij het voorhuis van de verkopers
aan het Luttik Oudorp blijft.68 Uit de grondsporen en archiefgegevens over de andere
kamers aan de Wortelsteeg maken we op
dat het hier om de twee noordelijkste kamers (B206 en B207 -4) van het huis 4A
ging.
Het perceel is in 1664 aan alle zijden begrensd door eigendommen van Hendrik
Ras: ten westen door het erf van zijn woonhuis en zeepziederij (B207-c), ten zuiden
door de hierboven genoemde kamer (B2073) en ten noorden door het hoekhuis (B205oost) aan de Wageweg. Hoe Hendrik Ras
aan dit hoekhuis kwam hebben we niet kunnen achterhalen. Omdat het grote perceel
later de kern van de zeepziederij vormt
staan we hier even stil bij de voorgeschiedenis.
De eerste vermelding van dit huis dateert
van september 1574. Pieter Adriaansz
Spanjaert en zijn zwager (mogelijk in de betekenis van schoonzoon) Cornelis Pietersz
verklaren dan betaald te zijn door burgemeesters voor de afbraak tijdens het beleg
van hun huis met kamer en erf op de hoek
van de Karnemelksteeg westzijde aan de
stadsvesten.r" De Karnemelksteeg is de oude benaming van de Wortelsteeg.
Waarschijnlijk is in die tijd ook de schuine
rooilijn aan de noordzijde ontstaan door een
verkleining van het lege erf aan de
Wageweg bij de aanleg van de stadswal."
De erven ten westen van het hoekhuis lagen
niet in het tracé van de wal.
Het afgebroken hoekpand was blijkens de
kaart van Drebbel in 1597 wel weer bebouwd. In 1620 droeg Claas Pietersz olieslager zijn schuur met een kamer op deze
hoek over aan Gerrit Pietersz zeepzieder."
Hoe verkoper aan het perceel was gekomen
blijkt niet uit de akte. Was hij misschien een
broer van de koper? Gerrit Pietersz zeepzieder was de zoon van Pieter Cornelisz
zeepzieder en Fijtje Harmens en was in
1592 gehuwd met Guurtje Jacobs (van
Teylingen) Bas, de stiefdochter van Hendrik
Gerritsz pottenbakker Het is mogelijk dat
zowel Claas Pietersz als Gerrit Pietersz hier
aanvankelijk een zeepziederij hadden, maar
de weduwe van Gerrit verkocht het perceel
in 1632 met een andere bestemming, namelijk als woninç; en erf met een gorterij
daarin aan de gorter Jan Jacobsz Dapper
voor f 1400. Deze droeg het op zijn beurt in
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1649 met dezelfde omschrijving voor
1550 over aan ene Gerrit Joosten
Papoun
Het pand is in elk geval van 1632 tot 1649
als gorterij gebruikt maar dan raken we opnieuw het spoor bijster. Over Gerrit Joosten
Papou is verder geen informatie gevonden
en uit de noord belending van het perceel
ten zuiden (8206) blijkt het dus in juli 1664
eigendom te zijn van Hendrik Ras. De zeepziederij van Ras is dus tussen 1649 en 1664
uitgebreid met dit grote hoekperceel.

f

Hendrik Ras overleed in juni 1672. Uit de afrekening van de boedel door de voogden
over de minderjarige Johannes op 25 november 1676 blijkt onder meer dat zijn vader nog een wijnkoperij had samen met de
azijn maker Jacobus van der Gronde en een
(buiten?) huis in de Zijpe waaraan het een

en ander was verspiikerd." De Gouden
Eeuw was reeds op zijn retour, maar
Hendrik Ras heeft een stevige basis kunnen
leggen voor een bloeiend familiebedrijf.
Neef Adriaan Ras bleef ook na 1672 in het
bedrijf werken. In februari 1674 droeg hij zijn
aandeel in de zaak met ingang van 1 mei
van dat jaar over aan zijn neef Leonard
Hendriksz Ras voor f 8500. Het betrof 'de
helft in huis, zeperij en pakhuis met alle toebehoren, zoals ze sinds enige jaren samen
hadden bezeten en in negotie gevoerd'. De
boekschulden en voorraden potas, traan,
olie en zeep zouden ze samen delen."
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Leonard Ras, zeepzieder en
regent van 1672 tot 1707
Leonard Ras volgde als jongeman in 1672
zijn vader Hendrik in het bedrijf op en het is
hem bepaald voor de wind gegaan.
Een tweetal belastingbronnen geven een indicatie van de welstand van Leonard Ras.
Zijn inkomen wordt in 1674 geschat tussen
f 1460 en f 1825 per jaar. 75 Het kohier is
weliswaar slechts voor één helft van de stad
bewaard maar als de verhoudingen van die
helft enigszins representatief voor het totaal
zijn, dan behoorde hij met dit inkomen van
vijf keer modaal tot de bovenste vijf procent.
Zijn huishouden bestond in 1680 naast
hemzelf uit twee volwassen inwonenden
met slechts één dienstbode."
Hij werd op 20 maart 1684 benoemd als
raad in de vroedschap, was schepen tussen
1685 en 1691 en burgemeester tussen
1696 en 1704. Bij zo'n positie paste ook
een buitenplaats waarvan het bezit kon dienen als statussymbool, ter vermaak en als
een goede investering van gewonnen kapitaal. Inderdaad blijkt de zeepzieder-regent
bij zijn dood eigenaar van de twee grote
boerenhofsteden annex buitenverblijven
Wildrijk en Nollensteyn in de Zijpe, met respectievelijk 59 en 36 morgen land." Het
bezit van enkele herbergen, waaronder De
Vier Staten buiten de Kennemerpoort en
Het Wapen van Alkmaar in de Zijpe, bevestigen dat Leonard evenals zijn vader en neef
Adriaan ook in de wijnhandel actief bleef.
In 1673 maakte Leonard zelfstandig zijn testament, waaruit we opmaken dat de koopman dan meerderjarig en ongehuwd is. Aan
zijn oomzeggers Susanna Rolwagen en
haar broer Adriaan besprak hij legaten van
resp. f 4000 en f 2000 maar zij zullen alles
erven indien zijn universeel erfgenaam, (half-)
broer Jan Ras, komt te overlijden vóór zijn
dertigste. Overlijdt Jan ouder dan 30 jaar,
dan krijgen diens eventuele kinderen maximaal f 20.000 uit de boedel. Ook zijn oom
Gerrit (Paulusz) Ras wordt qenoemd."
Susanna en Adriaan Rolwagen zouden kinderen zijn van ene Lijsbeth Ras, van wie de
plaats in het familieverband niet opgehelderd is.79 Zij was geen zuster van Leonard
want dan zou ze door Hendrik Ras wel in
zijn testament genoemd zijn. Misschien was
zij een dochter van Leonards oom Gerrit
Ras?
Leonard Ras breidde op zijn beurt het bedrijf verder uit. Zo kocht hij in 1677 voor
f 1190 het huis genaamd Sint Pieters
Scheepje ten oosten van zijn woning op het
Luttik Oudorp, mogelijk met het plan om de
beide woningen samen te trekken. Uit de
verkoop van de nieuwe aanwinst elf jaar later maken we evenwel op dat dit niet is ge36

I
I

I

I

I

1

11

I

I":' -:.. _

_ _

_

_ _ _

_

__

beurdBO Het bracht in 1688 nog maar f 850
op, welke prijsverlaging ten dele is te verklaren door een algemene prijsdaling op de
huizenmarkt maar ook omdat waarschijnlijk
een groot deel van het erf achter het huis
buiten de verkoop werd gehouden en bij de
zeepziederswoning is getrokken. Het gaat
hier om het deel met de waterkelder (4/5A)
die de beerput (4H) achter het hoofdhuis
B207-c sindsdien verving.
Een smalle gang tussen de kamers aan de
Wortelsteeg en dit erf die vroeger misschien
doorliep naar het in 1664 verkochte achterhuis (B206 + B207 -4) bleef voorlopig wel bij
het Sint Pieters Scheepje maar ging in 1717
ook naar de opvolger van l.eonard." Pas in
1735 werden de beide huizen definitief verenigd.
In 1678 wist Leonard de positie van De
Hamer te versterken door de aankoop van
de zeepziederij De Star met bijbehorend
woonhuis aan het Luttik Oudorp NZ en een
tegenovergelegen pakhuis op het Torenburg
aan de Spanjaardstraat voor een koopprijs
van f 4585.82 In april 1679 nam Leonard van
de voogden over zijn nog minderjarige halfbroer Johannes Ras ook diens vaderlijk erfdeel, zijnde de helft in huis en zeepziederij
De Hamer over voor f 6225B3 Dit bedrijf was
toen dus wel f 12.450 waard. Uit het prijsverschil van beide zeepziederijen leiden we
af dat De Star toch wel van veel minder belang moet zijn geweest dan De Hamer.
Een derde belangrijke aankoop deed
Leonard Ras in 1682, toen hij ook de hand
wist te leggen op de derde zeepziederij in
de stad aan de Wortelsteeg WZ. Het bedrijf
was eigendom geweest van een van de
vroegere eigenaren van De Star en voerde
daarom de naam De Kleine Star. De omschrijving als 'huis en erf met een vervallen
schuur, thans in gebruik als zeepziederij' en
de naar verhouding bescheiden koopsom
van f 1900 wekt de indruk dat het hier een
tamelijk verlopen zaak betrofB4 Niettemin
betekende deze ovemame de definitieve uitschakeling van elke plaatselijke concurrentie.
Een gevelsteen met een hamer en het jaartal
1684 die ongeveer twee eeuwen later vrijkwam uit de zeepziederij aan de Wageweg,
getuigt waarschijnlijk van een gedenkwaardige verbouwing in dat jaar, misschien zelfs
van volledige herbouw." Bij de opgravingen
van 1987 werden onder het hoekhuis zeer

Glazen ruitje met
opschrift, gevonden in beerput 4H
(RR)

grote gemetselde kelders gevonden die uit
deze periode kunnen zijn.
Leonard Ras overleed 4 mei 1707, ongehuwd en kinderloos. Zijn aanzienlijke nalatenschap kwam geheel op naam van
Susanna Rolwagen. Kennelijk is het eerder
vermelde testament nooit gewijzigd en was
Susanna de enig nog levende begunstigde.
De vondst van een ruitje met haar naam en
vermoedelijk de geboortedatum (19 april
1667) in de beerput 4H achter het huis bevestigt het vermoeden dat ze daar ook gewoond heeft. Wellicht heeft ze als ongehuwde vrouw de verzorging van haar oom op
zich genomen.

Daniel Ras, zeepzieder en
regent van 1707 tot 1731
Zoals eerder vermeld werkte Leonard Ras
ook in de zeepziederij tot mei 1674 met zijn
neef Adriaan. Uit het hierna te noemen contract van 1707 weten we dat diens zoon
Daniel (1662-1731) vanaf ca 1681 een belangrijk aandeel in de bedrijfsleiding had.
Misschien behoorde Daniel al in 1680 tot de
inwonenden.
Opmerkelijk genoeg behoorde Daniel Ras
als bedrijfsleider en oomzegger van Leonard
niet tot diens erfgenamen. Hij vond dat zelf
blijkbaar ook vreemd, want op 4 juni 1707
trof hij met Susanna Rolwagen een regeling
met betrekking tot de twee zeepziederijen.
Daniel meent tenminste f 30.000 uit de
boedel tegoed te hebben wegens zijn geleverde diensten gedurende de afgelopen 26
jaren, zowel in 'het aanwaarnemen van de
gantse zeperije en de koopmanschap met
alle gevolgen'. Susanna erkent haar verplichtingen en belooft hem het volle bedrag
plus het eigendom van de helft in het bedrijf,
alles pas te aanvaarden na haar overlijden
mits hij daarvoor ook zijn hulp in de nog komende jaren toezeqt."
Toch verkocht ze aan Daniel reeds in 1709
de beide zeepziederijen met bijbehorende
woonhuizen en pakhuizen voor f 7000B7
Deze geringe koopsom lijkt een vriendenprijs te zijn. Of betrof de verkoop feitelijk
slechts de wederhelft van hetgeen ze hem
twee jaar eerder had toegezegd? Ook veel
andere bezittingen uit de erfenis van
Leonard Ras heeft Susanna Rolwagen rond
1710 van de hand gedaan. Van de opbrengst heeft ze nog maar een paar jaar
kunnen genieten want in 1719 werd ze begraven.
Daniel Adriaansz Ras was dus al lange tijd
werkzaam in het bedrijf toen hij in 1709 eigenaar werd. Behalve als koopman komen
we hem in het openbare leven tegen als

pesthuisvader (1695), regent van het
Burgerweeshuis (1700), fabriekmeester, ouderling (1711) en schepen (1716-1721 )B8 Hij
was geboren in 1662 en huwde te Egmond
aan Zee in 1692 met Cornelia Catharina van
Aerssen, de dochter van de lommert
Emanuel van Aerssen. Deze was eerst houder van de bank van lening in Deventer en
sedert 1688 pachter van de Alkmaarse
stadsbank in de l.ombardsteeq/"
In 1716 voerde Ras geen uitgebreide staat.
Het kohier van het familiegeld uit dat jaar
vermeldt hem zonder belastingverhogende
luxe als rijpaarden of een koets; zijn enig
paard hield hij enkel voor zijn bedrijf. De betrekkelijk bescheiden aanslag van f 20 is
dan ook zuiver gebaseerd op een geschat
besteedbaar inkomen (vertering) van f 1500
af 200090 In de marktstad Alkmaar, met
een omvangrijke middenklasse met inkomens tussen f 500 en f 1500 en weinig extreem rijken, behoorde iemand met zo'n inkomen toch al tot de bovenste 3 a 4 % van
de plaatselijke elite. Ook het portret dat hij
op latere leeftijd in 1728 door Hendrik
Schmale liet maken, toont hem nog als deftig regent (hoewel hij toen geen ambt meer
bekleedde) met een enorme pruik en in
weelderige kledinq." Drie jaar later, in 1731,
overleed Daniel Ras in de ouderdom van bijna 69 jaar. Zijn weduwe overleefde hem nog
vier jaar.
Acht kinderen zijn bekend uit het huwelijk,
van wie alleen de oudste zoon, mr Emanuel
Ras (1694-1761), zijn ouders overleefde. Hij
had als eerste in zijn familie gestudeerd.
Voorbeschikt om als oudste zoon het bedrijf
over te nemen en ter voorbereiding van een
regenten-carrière volgde hij vanzelfsprekend
een studie in de rechten. Geheel volgens
oude tradities mocht de tweede zoon zich
aan minder wereldse zaken wijden: Adriaan
Ras (1695- Malacca 1726) werd na een studie theologie predikant in de Oost. Een derde zoon, Hendrik (1697 -1724), had waarschijnlijk alleen de Latijnse School gevolgd
toen hij in de wijnkoperij van zijn schoonvader Johannes Meeuwsen kwam.
Daniel Ras lijkt weinig aan het bedrijf te hebben veranderd. In 1717 kocht hij voor f 70
een stuk erf van 31 bij 2,5 voet achter het
huis van zijn buurman ten oosten, Adriaan
de Vink92 De voet gerekend op 30 cm komt
dit neer op een strook van ruim 9 meter bij
75 cm, waarschijnlijk het restant van een
oude steeg. Ten oosten grensde de grond
aan de kamers van Pieter Witsmeer in de
Wortelsteeg. Lag deze steeg vlak achterlangs het huis aan de Wortelsteeg ? Met
welk doel de grond werd aangekocht is niet
duidelijk.
Het woonhuis bij de zeepziederij De Star,
iets verderop aan het Luttik Oudorp, werd in
januari 1725 door Daniel Ras voorgoed van
37

de hand gedaan voor f 1500 onder de uitdrukke~ijke bepaling dat koper zijn zeep voor
altijd zou betrekken van verkoper."
Kennelijk moesten dit soort bepalingen de
lokale afzet garanderen. De reden van de
verkoop was mogelijk gelegen in de kosten
van de aanstaande bruiloft van zoon
Emanuel. Want ook een ander huis, dat
Daniel Ras sinds 1712 bezat, verkocht hij
op dezelfde dag voor f 1200, zij het dat hij
dit ruim een jaar later voor dezelfde prijs terugkocht. Het lag, zeer praktisch voor een
regent, in de Langestraat tegenover het
stadhuis, op de hoek van de Hoogstraat
oostziide.?' Hoewel het huis in 1716 verhuurd werd,95 is het niet uitgesloten dat hijzelf of zijn kinderen het huis ook voor eigen
bewoning hebben gebruikt. Pas in 1736
ging het bezit definitief in andere handen
over.

Mr Emanuel Ras, regent en
zeepzieder van 1731 tot 1761

H. Schmale,
'Portret van Daniel
Ras', olieverf op
doek, 1728.
Collectie Stedelijk
Museum Alkmaar
(aU)

In 1735 werd mr Emanuel Ras als enig overlevende erfgenaam van zijn ouders eigenaar
van De Hamer. Een glansrijke regentencarrière was voor hem al veel eerder begonnen.
Na een aantal zittingstermijnen tussen 1724
en 1733 in de schepenbank, werd hij in
1728 voor het leven in de vroedschap opgenomen en was sinds 1741 vele malen burgemeester. Daamaast was hij gedeputeerde
raad in de Staten van Holland en gedeputeerde ter Staten Generaal. Mede dankzij
een uitgestrekt grondbezit bekleedde hij
verschillende functies in de polderbesturen
van de Zijpe, de Wieringerwaard en de
Schermer en was hoogheemraad en dijkgraaf (1754) van Uitwaterende Sluizen.
Hij huwde in september 1725 de zestienjarige Alkmaarse regenten dochter Margaretha
Pietersdr Clock die al vier jaar na het huwelijk in de kraam stierf. Zijn tweede vrouw,
Johanna ter Himpel (1705-1760), kwam uit
Amsterdam. Een jaar na haar overlijden
stierf ook Emanuel op de leeftijd van 67 jaar.
Uit beide huwelijken zijn acht kinderen bekend van wie er vijf hun ouders
overleefden." De oudste zoon mr Daniel
Ras (1732-1785) volgde zijn vader in veel
functies op, zoals we hiema zullen zien.
Tijdens het bewind van Emanuel Ras werd
het bedrijfsterrein en de woning door enkele
aankopen verder vergroot. We laten zijn
aankopen elders in en buiten de stad hier
buiten beschouwing. Eerst kocht hij in augustus 1735, een maand na het overlijden
van zijn moeder, het huis genaamd Sint
Pieters Scheepje aan het Luttik Ou dorp ten
oosten van zijn woonhuis, met erf en vrije
uitgang in de vvortelsteeq." Hij moest er
f 1600 voor neertellen, wat opmerkelijk veel
is als we bedenken dat de verkoper er vijf

jaar eerder, na een al 40 jaar aanhoudende
prijsdaling, slechts f 300 voor betaald had!
Waarschijnlijk voldeed het oude zeepziedershuis niet langer aan de eisen van de tijd
en paste het evenmin bij de status van de
bewoner. Uit het verpondingskohier blijkt
dat de twee huizen werden samengetrokken. De opgegraven funderingen (5K) doen
een gedeeltelijke of zelfs volledige herbouw
vermoeden. De huurwaarde, in 1730 nog
apart geschat op f 200 voor het oude
woonhuis plus zeepziederij en f 75 voor St.
Pieters Scheepje, werd na de samenvoeging met een extra bedrag van f 25 verhoogd tot f 300. Daarvan was ongeveer
f 220 voor het woonhuis, hetgeen voor
Alkmaarse begrippen hoog was98 Hoewel
er geen enkele afbeelding van het huis bekend is, stellen we ons voor dat het dubbele
pand bij de verbouwing tenminste een stijlvolle modeme voorgevel kreeg. Wellicht is
ook in deze tijd de oude bedrijfsnaam Oe
Hamer vanwege het dubbele woonhuis vervangen door Het Dubbele Anker?
In 1744 blijkt burgemeester Emanuel Ras
ook in andere opzichten een voomame
staat te voeren. Hij hield er drie dienstboden
op na, bezat een buitenplaats en een koets
met twee paarden. Zijn besteedbaar jaarlijks
inkomen werd geschat op f 4500, daarbij
inbegrepen de f 1000 die hij ontving als
penningmeester van de Zijpe.99 Hiermee
was hij gestegen tot de bovenste 1% van de
lokale welstands-top.
Door de aankoop van twee kleine perceeltjes aan de westzijde van de Wortelsteeg in
1743 en 1744 werd ook de bedrijfsruimte
vergroot. Het betrof een kamer met erf, tot
dan toe gebruikt als wagenhuis (B207 -3),
voor f 100100 en voor f 200 een voormalige
gorterij en erf, nu ingericht als koestal
(B207 -1), met gemeenschappelijke muren
zowel met het huis ten zuiden op de hoek
van het Luttik Oudorp als met de stal van
verkoper ten noorden .101
Tussen beide percelen in behield de verkoper, de boer en gorter Pieter Claasz
Witsmeer, nog een wagenhuis of stal
(B207-2) die zowel ten noorden als ten zuiden op 'gemene' muren met het bezit van
Ras stond. 102 Pas in 1805 werd ook deze
ruimte bij de zeepziederij getrokken.
Tenslotte kocht Emanuel Ras in 1745 nog
het perceel ten westen van zijn woonhuis
(B207 -dl, opnieuw voor een koopprijs die
bijna het dubbele bedroeg van hetgeen de
verkoper er ruim tien jaar eerder voor had
betaald .103 De voorgeschiedenis van het
huis kwam eerder al ter sprake. Het is niet
waarschijnlijk dat het bij de woning emaast
is getrokken. In mei 1744, dus al voor de
aankoop door Emanuel Ras, blijkt het huis
(in huur?) bewoond te zijn door de weduwe
van Hendrik Danielsz Ras.104 Later is het
steeds apart van de zeepziederij overgedra-
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Jan van de Graaft studeerde

rech-

ten te Groningen en Berlijn, promoveerde
Utrecht en werd advocaat. 114Kort na de
aankoop
woonde

vestigde

hij zich te Alkmaar,

als de voorgaande

de zeepziederijen

eigenaren

wel in het dubbele

aan het Luttik Oudorp

Hij
van
huis

maar was evenmin

te

als zij zeepzieder. In juli 1805 werd hij secretaris van de stad, in 1811 rechter in de
rechtbank van eerste aanleg en lid van de
stedelijke raad, en in 181 2 dijkgraaf van
Uitwaterende Sluizen.
Zijn zwager, burgemeester Gijsbert Fontein
Verschuir, kenschetste hem eind 1807 als
een 'aller bekwaamst en geschikt man (als
bestuurder), zeer algemeen gezien door zijn
medeburgers en vrij gegoed' .115
In hetzelfde jaar wordt het huishouden van
Van de Graaff op het Luttik Oudorp beschreven met drie kinderen, drie dienstmeiden en een dienstknecht die allen inwoonden, en twee luxe rijpaarden. Als eigenaar
van de zeepziederijen betaalde hij jaarlijks
aan patentbelasting (een soort beroepsbelasting) f 20, dienstbodengeld f 80, paardengeld f 60, personele belasting f 46 (overeenkomend met een huurwaarde van
f 460) en aan verpondingen over zijn gebouwde eigendommen f 81, stuk voor stuk
naar verhouding forse bedraqen.!'" In zijn
aangrenzende huis (B207 -d) woonde in
1807 de zeepziedersknecht Heertje
Knijnsberg met zijn gezin. Deze betaalde alleen 15 stuivers patentbelasting maar nog
voor het jaar om was werd hij aangesteld als
portier van de Schermerpoort. Twee andere
knechts, Abraham Frylink en Gijsbert Pays,
woonden volgens dezelfde bron verder van
hun werk. Hun loon was met f 5,50 per
week minimaal.
Toen een jaar later koning Lodewijk
Napoleon een belasting van drie miljoen gulden oplegde aan al zijn onderdanen met
een zelfstandig inkomen en het stadsbestuur zelf naar een rechtvaardige lastenverdeling moest zoeken, werd mr Hendrik Jan
van de Graaff gerekend tot de lokale topveertiq.!"
Voor de handel in het algemeen en de zeepziederij in het bijzonder waren de tijden echter weinig voorspoedig. Volgens de eigenaar lag dit vooral aan het wegvallen van
een lokaal verbod op de import van vreemde zeep, terwijl naburige steden zo'n monopolie wel handhaafden. De Alkmaarse zeepziederij ondervond dus een sterke concurrentie van Haarlem en Amsterdam op de eigen markt maar kon niets uitvoeren behalve
naar het omringende platteland. 118 Het wegvallen van de handelsprotecties als gevolg
van de opheffing van de gilden in 1798 was
toen een algemeen gehoorde klacht van ondernemers. Maar volgens latere nijverheidsenquêtes zou ook de kwaliteit van de zeep
inferieur zijn.
Wel had Van de Graaff nog kunnen bewerkstelligen dat het gehele terrein rondom de
zeepziederij in zijn bezit kwam: in 1805 door
aankoop van het wagenhuisje aan de
Wortelsteeg (B207 -2) voor f 205 119 en drie
jaar later door de koop van het hoekhuis ten
oosten van zijn woning (B207 -a) voor f 500

uit de failliete boedel van een huisschilder."?
Bruinvis weet te melden dat reeds in 1808
vergunning werd verleend tot de afbraak
van het grote huis en het huis ernaast (ten
westen of ten oosten?) die beide bouwvallig
waren en het eerste bovendien 'van wansmakelijke bouworde'. Ze zouden op 5 augustus van dat jaar zijn verkocht. 121 Toch
werd ten hoogste een van de kleinere huizen (B207 -d?) afgebroken, want het grote
huis bleef staan tot 1813 zoals hierna zal
blijken.
Aanhoudende geldzorgen noopten de advocaat in 1812 het hele bedrijf van de hand
te doen. De twee zeepziederijen De Ankers
en De Star werden op 18 oktober 1812 samen verkocht voor f 14.000 aan een collega jurist, de griffier van het Vredegerecht mr
Jan Andries Kluppel (Enkhuizen 1786Alkmaar 1862) die op de Oudegracht inwoonde bij een preoikantenweduwe.!"
Ook
de stalling annex wagenhuis aan de zuidzijde van de Achterweg (B204) ging in maart
van het volgende jaar vlot van de hand voor
f 200 aan een spekslager uit Den Helder.123
Maar de poging om ook het woonhuis met
de overige bijbehorende gebouwen voor
een aanvaardbare prijs te verkopen, mislukte een maand later. Het perceel was aantrekkelijk aangeprezen als 'royaal dubbelop
zichzelf staand en met veel lood bedekt huis
en erf staand aan het Luttik Oudarp noordzijde Wijk C nr. 430, met daaraan gebouwd
een ruime zaal, onderhuis en keuken, benevens terzijde van het huis een keuken, mangelkamer en kantoor, achter het huis een
grote tuin en terzijde daarvan in de
Wortelstraat nog een pakhuis, verheeld aan
het achterste deel van het woonhuis, zijnde
Wijk C nr. 487'.
Notaris Nuhout van der Veen zag er wel iets
in en bood op de eerste veilingdag f 3200.
De dag daarop stegen de biedingen nog
sterk maar de verkoper vond het kennelijk
niet genoeg, want de veiling werd voor
f 4760 afgeslagen en het kwam niet tot ver-

koop.!"
Op Oudejaarsdag 1813 tenslotte werden
aan de timmerbazen Cornelis Adr. Relie en
Matthijs Holskamp in compagnie met metselbaas Willem Kuypers voor slechts f 300
verkocht: 'een gebouw aan de Wortelstraat,
bestaande in een pakhuis (Wijk C nr. 487
gekomen van de erfg. Albert Biesterbos),
met kantoor en keuken, (eerder behoord
hebbende bij en) staande achter het geamoveerd wordende huis Luttik Oudarp
Wijk C nr. 430, met en benevens het ledige
erf van het gezegde huis '. 125 De keuken is in
de opgraving teruggevonden (grondsporen
5A-C) en mogelijk gebouwd in 1744 na de
aankoop door Emanuel Ras. Het lot van de
overige en voornaamste opstallen was met
de overdracht bezegeld: als tal van andere
41
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vond ook dit herenhuis een roemloos einde
onder de slopershamer.
Kort daarvoor was Hendrik van de Graaft al
verhuisd naar een riant huurhuis aan de
zuidzijde van de Langestraat op de westhoek van de Pastoorsteeg, waar hij zijn advocatenpraktijk zal hebben voortgezet. Van
zijn vrouws welgestelde familie kwam enige
bijstand. In december 1811 kreeg Agatha
de Dieu als donatie van haar moeder Maria
Eva van Foreest de buitenplaats Mariënstein
te Heiloo, terwijl haar zuster en zwager het
grote ouderlijk huis in de Langestraat kreeg.
Het buitenverblijf werd in maart 1816 definitief teruggeschonken, omdat Van de Graaft
en echtgenote naar Nederlands Indië vertrokken.Fvln 1814 had hij zich al beschikbaar gesteld voor een functie overzee, was
aangenomen en voorlopig op wachtgeld
gesteld. Nu was het zover. In het voorjaar
van 1816 nam hij ontslag uit al zijn functies
wegens zijn benoeming in de Raad van
Financiën van Indië onder het bestuur van
zijn Utrechtse studiegenoot Van der
Capellen, waarop het gezin naar Batavia is
vertrokken. Collega jurist en stadgenoot Mr
Lucas Dijl schreef bij zijn vertrek een lovend
afscheidsgedicht. 127
Ondanks een royaal salaris -aanvankelijk
f 750 per maand en later als Raad van Indië
zelfs f 2400 per maand !128_ leefde het gezin
(ook) hier ruim boven zijn stand, reden
waarom mevrouw Van de Graaft-de Dieu in
1819 met vijf kinderen terugkeerde naar
Alkmaar. In 1821 woonde ze in de
Langestraat, in 1822 in een huurhuis aan de
Oudegracht en in 1828 vertrok ze voorgoed
naar Burgsteinfurt bij Bentheim, waar ze
eerst dertig jaar later zou overlijden.
Haar man heeft ze echter nooit teruggezien.
Vanwege de tegenvallende winsten uit de
42

koloniën werd hij door de Koning in 1826
voor het gevoerde beleid ter verantwoording
geroepen. Maar op 1 maart 1827 verging
zijn retourboot de 'Java-Packet' voor de
Zeeuwse kust met man en muis.
Met de uitgave van de correspondentie uit
zijn Indische jaren van 1816 tot 1826 bleef
niettemin een tastbare herinnering aan deze
onfortuinlijke man bewaard.t'"

Oe huizen aan het Luttik

Oudorp in de
negentiende eeuw
Wat van het complex in 1813 was blijven
staan verkocht Willem Kuypers in 1816 aan
Jan van Zeelst uit Dirkshorn als woonhuis
met pakhuis en erf aan de Worte/steeg Wijk
C nr. 487, voor hetzelfde bedrag als de oudekoopp~s:f300.1~
De volgende omschrijving van het terrein en
gebouwen werd rond 1826 ten behoeve
van het Kadaster geregistreerd op naam
van Jan van Zeelst, dan tapper en herbergier in de Roo Koetswagen te Alkmaar 131:
B206
B207
B207-a
B207-b
B207-c
B207-d

huis en erf
stal en erf
wagenhuis
huis en erf
huis en erf
huis en erf

86m2
887m2
5m2
16m2
14m2
17m2

buutweeroe

f 32
f 40
f 24
f 108
f 32
f 60

De toevoeging van vier bis-nummers bij het
perceel Sectie B207 geeft aan dat het wagenhuisje en de drie woningen aan het
Luttik Oudorp pas na de eerste kadastrale
metingen van ca 1823 gebouwd zijn op het
lege erf bij de stal. In het volkstellingsregister
van 1822 komen deze huisjes dan ook nog

Bouwplan van de
zeepfabriek van
De Langen, 1896.
Collectie
Regionaal Archief
Alkmaar (BU)
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niet voor. 8ij de volkstelling van 1830 blijken
ze onder de plaatselijke adressen Wijk C
nrs. 430 (a,b) en 431 (a,b) bewoond door de
vier gezinnen van resp. Jan van Zeelst bezemmaker (de zoon van de eigenaar?),
Hermanus Nijs opperman, Johannes
Douwes schippersknecht''" en Pieter
Cornelis Steeman. Ondanks de geringe oppervlakte van al deze woningen, was gezien
de huurwaarde 8207 -b van veel groter belang dan de andere. Vermoedelijk had dit
huis één of meerdere verdiepingen.
De twee westelijke huisjes bestonden nog in
1991 en hadden slechts één bouwlaag onder een zadeldak. In 1875 waren ze eigendom van de koopman Heiman Salomon
810k, die ze verhuurde aan de schipper F.
Vergaay (8207 -dl en de conciërge van de
Graanbeurs MA Wolzak (8207 -c) voor
weekhuren van ca f 1,50 resp. f 1 en zelf in
het grote huis (8208) ten westen daarvan
woonde.
Het wagenhuisje op de hoek met het huis
ernaast (8207 -a,b) waren in 1875 gebruikt
en bewoond door de eigenaar, de rentenierende Schermerboer uit Oterleek Arie
Klaasz Conijn (1801-1880). De huurwaarde
werd toen geschat op f 200. Na de dood
van Conijn bouwde G.H. Arbous, loodgieter
en koffiehuishouder te Alkmaar, in 1880 op
deze plaats een groot nieuw huis. Dit gebouw was bekend als café Oe Graanhandel,
zo geheten vanwege de tegenover gelegen
Korenbeurs, die in 1879 werd gebouwd.
Kastelein aan het eind van de vorige eeuw
was hier P. Slotemaker (1861-1916) en
rond 1910 J. Wagenaar. Het werd in 1991
gesloopt.
De panden aan de Wortelsteeg (8206 en
8207) waren in 1875 als woonhuis en pakhuis eigendom van AJ. Stikkei. De woning
werd in 1876 korte tijd bewoond door de
bloemist Jacob van Amstel maar nog in hetzelfde jaar werd het gebouw als kantoor en
pakhuis bij de nieuwbouw van de zeepfabriek getrokken.

_4

IIDI

I I

lEB

m

III

tot 1937
De zeepziederijen waren dus in 1812 overgegaan naar mr Jan Andries Kluppel. Ook
hij kwam spoedig na de aankoop in de nabijheid van zijn bedrijven wonen, even ten
westen van het oude zeepziedershuis (Kad.
8210). Als jurist maakte hij in Alkmaar snel
promotie: in 1818 werd hij rechter, later president van de arrondissementsrechtbank,
raadslid en lid van Provinciale Staten.133
De verschillende nijverheidsenquêtes uit de
19de eeuw geven voor het eerst een globale indruk van de omvang van het bedrijf. 134
In 1816 en 1819 werkten er, net als in 1801,
drie arbeiders en in 1843 vier, tegen een
dagloon van f 1 of iets meer. De toestand
was tussen 1814 en 1816 vooruitgegaan
door de kwaliteit van de (zachte) zeep te
verbeteren. Maar in 1816 werd geklaagd
over de invoerbelasting op potas die een
nadelige invloed had op de aanvoer uit
Rusland, Amerika en Pruissen, waardoor de
prijzen sterk waren gestegen. De afzet beperkte zich nog steeds tot Alkmaar en omstreken.
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Bes/uit

Gietijzeren kolommen in de fabriekshal van de
zeepziederij, gebouwd in 1896,
kort voor de sloop
in 1991 (JE)

Het kadaster registreerde rond 1826 de bedrijven van Kluppel als volgt:
- B205 zeepziederij, opp. 343 m2, belastbare huurwaarde f 280
- B1 97 zeepziederij, opp. 211 m2, belastbare huurwaarde f 280
Bij de schattingen voor de grondbelasting
werd als omschrijving gegeven: 'Twee
zeepziederijen genaamd Oe Ankers en de
Starre, gelegen in Wijk C nr. 430 en nr. 483;
in tamelijk goede staat doch gedeeltelijk in
verval, alzoo het debiet dezer fabrieken aanmerkelijk is verminderd. In de eerste vindt
men een ketel die ongeveer 50 ton zeep per
stooksel kan opleveren, alsmede 9 loogbakken of kuipen en 3 oliebakken; in de tweede
bevindt zich een ketel die ongeveer 50 ton
zeep per stooksel (oplevert) en 12 loogbakken of kuipen en drie oliebakken. Beide fabrieken gebruikt door de eigenaar de Heer
J.A. Kluppel' .135
In 1843 hadden beide fabrieken elk een ketel waarmee jaarlijks in totaal 130.000 tot
132000 Nederlandse ponden (= kilo) zeep
werd qeprccuceerd.t=
Op 1 mei 1836 verkocht Wijnand Kluppel vermoedelijk een zoon van Jan Andries- de
beide bedrijven De Ankers en De Star aan
de procureur mr Jacob Josias de Lange
(1784-1844) die met zijn zoon Pieter
Bruinvis de Lange in 1839 een vennootschap oprichtte onder de naam firma J.J.
de Lange en Zoon. Het archief van de zeep"
fabriek De Ankers (1836-1937) is in het
Regionaal Archief Alkmaar bewaard. 137
Uitbreiding en nieuwbouw volgden in 1876.
In hetzelfde jaar werd de zeepziederij De
Star (B 197) afgestoten en door de nieuwe
eigenaar vervangen door drie woningen. In
1881 werkten er in De Ankers zes arbeiders
en heeft de eerste stoommachine van 4 pk
zijn intrede gedaan. Vijf jaar later zijn er twee
stoommachines.
In 1883 namen de twee zoons van Pieter
Bruinvis de Lange, Sybout en Pieter, de firma over. In 1895 werd opnieuw verbouwd.
Sybout overleed in 1914 en Pieter in
1936.138 Bij gebrek aan een opvolger zagen
de erfgenamen van de laatste zich gedwongen om met ingang van 31 december 1937
de produktie te staken.
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In een gedetailleerd bewoningsonderzoek
van een voormalig bedrijfsterrein aan de
rand van de oude binnenstad van Alkmaar
over de periode 1550-1937 stonden achtereenvolgens de eigenaren van een pottenbakkerij (1550-1620) en een zeepziederij (na
1620) centraal.
De beperking van de lokatie staat niet toe
algemene conclusies te trekken aangaande
deze twee beroepsgroepen in Alkmaar. Wel
is uit alle gegevens duidelijk dat zowel onze
pottenbakkers als de zeepzieders tot de
plaatselijke elite behoren, ook al is hun bedrijf niet bepaald groot. De eigenaren waren
dan ook veeleer welgestelde kooplui met diverse handelsbelangen -een pottenbakker
tevens zoutzieder, een zeepzieder tevens
wijnkoper- dan eenvoudige ambachtslieden.
Opvallend is de belangrijke rol die familierelaties in de bedrijfsopvolging spelen.
Eigenlijk is er tot 1813 slechts sprake van
twee grote familiegroepen. Hechte banden
met familie buiten de stad (vooral in
Amsterdam en Enkhuizen) spelen vermoedelijk evenzeer voor de handelscontacten
een grote rol. De ontwikkeling van dit
Alkmaarse familiebedrijf krijgt daardoor ook
een belangrijk interlokaal aspect dat hier
nog onvoldoende kon worden onderzocht.
In het algemeen vormen de beschouwde families een goede illustratie van de klassieke
ontwikkelingsgang (van ambachtslieden) via
kooplui en regenten tot moderne industriële
ondernemers. Dankzij het bereiken van een
lokale monopoliepositie, regelmatige vernieuwingen en het feit dat de eigenaren niet
uitsluitend afhankelijk waren van hun bedrijf,
kon de zeepziederij ruim drie eeuwen stand
houden, ook in economisch slechte tijden.
Grondsporen en archiefbronnen zijn van deze geschiedenis onze beste en tevens laatste getuigen.

Briefhoofd van
zeepziederij De
Langen uit 1894:
de Wortelsteeg
gezien vanuit het
noorden. Collectie
Regionaal Archief
Alkmaar (BU)
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Bijlage
lijst van eigenaren,
huurwaarden en koopprijzen
De bronnen waarop deze lijst is gebaseerd
zijn de transporten en belasting-kohieren,
opgenomen in het Historisch Kadaster van
Alkmaar. De percelen worden besproken
volgens de nummering uit 1823.
Kad.B208 en Kad.B203
Huurwaarde: 1553 f 20, 1561 f 16, 1630- 1730 f 135,
1730 f 90, 1832 f 192.
Eigenaars: 1552 Camelis Hesselsz / 1553 Jan Wil/emsz /
1561 Hendrik Jansz / 1570 Claas Comelisz Nolleman /
1580 Lieven Jansz (Moerbeek), korenkoper / 1602 Wyert
Pietersz Haringcarspel, koren koper f 3700 - > Pieter
Wyertsz Haringcarspel/
1631 Teunis Anthonisz van
Vladeracken en zwager Dirk Claasz f 4820/ 1645
Adriaan Pauw f 6800/ 1647 Adriaan Jansz Hand
f 5400/ 1661 ? dr Hendrik Esdre, stadsdoctor -> Aletta
Esdre x Hendrik de Haes -> Adolf Cromhout c.s. / 1727
Bregje Bosch wed. Dirk Voorhout f 1800/ 1741 Jacob
van der Voort x Voorhout f 2000/ 1773 Didericus
Stegnerus f 1200 - > 1803 Pieter Makkes x wed
Stegnerus / 1813 Willem Gnjm, spekslager f 1400/ voor
1832 Hermanus Masdorp, bakker.

Kad.B207-d en Kad.B204
Huurwaarde. 1553 f 11, 1561 f 14, 1630-1 730 f 120,
1730 f 100, 1832 f 60 + f 60.
Eigenaars: 1552 Jacob Groot en Meynert Jacobsz /
1553 Jacob Groot -> 1561 Meyndert Jacobsz Groot /
1589 Pieter Jacobsz van Teyilngen Bas, zeepzieder
(+ 161 7) f 2500 - > Jacob Pz van Teylingen Bas, zeepzieder (+ 1639) -> Comelis pz van Teyllngen Bas (+ 1657)->
mr Hendrik Druyff, raatsheer Hoge Raad Den Haag x
Margaretha Cs van Teylingen /1671 Gerrit Wyertsz
Velthuys en Jan Claasz Waarthouder f 2600/ 1672
Gerrit Wyertsz Velthuys -> voor 1716 mr PieterGz
~Velthuys en zuster Camelia / 1734 Comelis (van)
Wijngaarden f 1500/1745
Emanuel Ras (+ 1761)
f 2800 - > 1762 mr Daniel Ras (+ 1785) -> Adriana
Jacoba de Dieu wed. Ras / 1800 Isaac Catenius f 500/
1800 Hendrik Jan van de Graaff f 500/ 1813 afsplitsing
stal en wagenhuis B204, de rest afgebroken en herbouwd als klein huisje / 1816 Jan van Zeelst.

Kinnemen x Beatrix Claas Timmer f 2200/ 1677
Leonard Hendnksz Ras f 1190/ 1688 Adriaan Adriaansz
Vink f 850/ 1719 Comelis Vijver f 745/ 1721 Louris
Jacobsz Petten f 500/ 1730 Claas Hartog f 300/ 1735
Emanuel Ras f 1600. Hierna samen met B207-c.

Kad.B207 -a (tot 1714 met Kad.B207 -1 en
van 1602-1614 met Kad.B207 -2)
Huurwaarde.' 1553 f 12, 1561 f 11, 1630- 1730 f 80,
1730 (na afsplitsing B207-1,2) f 40, 1832 wagenhuis
f 24.
Eigenaars: 1552 Thonis Jansz / 1553 Thonis Jansz /
1561 Jan Reyersz / voor 1602 Aalbert Lambertsz gorter
- > Floris Aalbertsz en zwager Arie Stoop (x 1608 Grietje
Aalberts) / 1615 Adriaan Pietersz Stoop, gorter f 3200 > erfg. Stoop (Pieter en Gerrit) / 1662 Gerrit Ysbrantsz
Rustenburg f 3200/ 1663 Ysbrant Gerritsz f 3200/
1664 Sijmon Jansz Bereyt, gorter f 2800/ 1697 Gerrit
de Gayer, kaaskoper f 475/ 1719 Maarten Olyfsz
Weeshoff x Maart je van Helendoom -> Camelis de Groot
x Geertje Sieuwerts Nagtglas / 1750 Jacob van der Meer
-> voor 1779 Gerrit Swaan x Ariaantje Jacabs van der
Meer / 1803 Rembrand Bruyn / 1803 Gerrit Admiraal,
verwer f 500 / 1808 Hendrik Jan van de Graaff f 550/
1813 Wil/em Kuypers, metselaar /1816 Jan van Zeelst
f 300/ 1832 idem.

Kad.B207-1 (gorterij als achterhuis van
B207-a)
Huurwaarde: 1561 f 5,50,1730 f 18 (koestal), 1832
(met B207-2,3 stal en erf) f 40.
Eigenaars: tot 1714 als gorterij samen met B207-a /
1714 Pieter Klaasz Witsmeer, gorter f 200/ 1744
Emanuel Ras f 200. Hierna samen met B207-c.

Kad.B207-2 (kamer)
Kad.B207-c en schuur Kad.B205-west
Huurwaarde: 1553 f 12, 1561 f 18, 1630-1730 f
1730 f 200 (incl. B205-00st), 1832 f 32.

128,

Eigenaars: 1552 Sijmon Dirksz pottebakker / 1553
Sijmon pottebacker / 1561 Hendrik Gerritsz pottebakker
-> Gerrit Hendriksz pottebakker / 1610 Abraham
Lievensz f 3300/ 1626 Jacob van Teylingen Bas, zeepzieder f 4010/ 1628 Arent van der Goes, zeepzieder
f 4400/ 1648 Hendrik Ras f 12800 -> 1672 Leonard
Hendriksz Ras -> 1707 Susanna Rolwagen /1709 Daniel
Adriaansz Ras (+1731) -> Emanuel Ras Danielsz (+ 1761)
- > mr Daniel Ras Ez (+ 1785) -> Adriana Jacoba de Dieu
wed. D. Ras / 1800 Hendrik Jan van de Graaff (f 22400
mede voor andere percelen) / 1813 afbraak -> Willem
Kuypers, metselaar / 1816 Jan van Zeelst, herbergier.

Kad.B207-b
Huurwaarde: 1553 f 10, 1561 f 12, 1630-1730 f 88,
1730 f 75, 1832 f 108.
Eigenaars: 1552 Krijn en Jan Harcken, schoenmakers /
1553 Crijn Harcken /1561 Crijn Hendriksz, 1574
Bartelmies Fransz (schoenmaker), 1610 Griet Jacabs
wed. Pieter Jansz van Huyswaard -> 1615 kinderen
Pieter Jansz - > 1632 Jan Pietersz Scheepje - > Maritje
Pieters Schepie xCIaas Clz Berrien / 1661 Maart je Jans
Keyser wed. Camelis Claasz Timmer / 1665 Adriaan
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Huurwaarde' 1561 f 5, 1730 f 6.
Eigenaars: 1561 Sijmon Arysz / 1602 Aalbert Lambertsz
- > Floris Aalbertsz gorter / 1623 Jan Pietersz Schepie /
1629 Adriaan Pietersz Stoop. Hierna tot 1714 bij B207-a
/1714 Pieter Klaasz Witsmeer, gorter en boer /1753
Reynier Jansz Reits / 1775 Hendrik Jansz Reits / 1786
Feiten Johannes Veltens / 1790 Sijmon Hendriksz van
Leyden f 140 - > Aalbert Biesterbos / 1805 Hendrik Jan
van de Graaff (bij B207-c)

Kad.B207-3 (kamer)
Huurwaarde. 1561 f 5, 1630- 1730 f 17, 1730 f 12
Eigenaars: 1561 Sijmon Arysz / (1578 Garbrant Joppen)
/ 1629 erfg. Garbrant Joppen -> Pieter Garbrantsz
Spiegel! 1651 Clement Thijsz gorter - > erfg. / 1659
Hendrik Ras / 1669 Thljs Jansz gorter
- > Ariaantje
Thijs xCIaas Wits meer - > Pieter Claasz Witsmeer / 1743
Emanuel Ras f 100. Hierna samen met B207-c.

Brand in de discotheek 'Reflex', april
1989 (BU)

Kad.B206 en Kad.B207 -4 (schuur en stal bij
B207-b)
Huurwaarde: 1561 f 5, 1832 f 32
Eigenaars: 1561 SijmonArysz? /1574 Bartelmies Fransz
(schoemaker) / 1620 erfg. Pieter Jansz (van Huyswaart) /
1632 Jan Pietersz / 1651-1659 Maritie Pieters (in 't)
Scheepje / 1664 Hendnk en Adriaan Ras (hooischuur,
stal en erf). Hierna samen met B207-c.

Kad.B205-oost

(gorterij 1620-1649)

Belastbare huurwaarde 1832 f 280 (zeepziederij De
Ankers).
Eigenaars: voor 1574 Pieter Ariensz Spanjaard en
Cornelis Pietersz / 1574 Stad Alkmaar (afbraak) / C/aas
Pietersz olieslager / 1620 Gerrit Pietersz zeepzieder (x
Guurt Jacabs van Teylingen Bas) / 1632 Jan Jacobsz
Dapper, gorter f 1400/ 1649 Gerrit Joosten Papou
f 1550/ hiaat / voor 1664 Hendrik Ras. Hierna tot 1812
samen met B205-west bij B207-c /1812 mr Jan Andries
Kluppel, griffier van de vrederechter f 14000 (mede voor
zeepziederij De Star, Kad.B197).

Noten
1. Zie ook Van den Berg en Van Zanden 1993.
2. Regionaal Archief Alkmaar (RAA), Coil. Aanwinsten
194, Kohier haardstedengeld
1493. Zie ook Wortel
1990,93-116.
3. Stadsarchief Alkmaar 326, 'Descriptie der poirteren
ende inwoonderen, ' 15 maart 1519.
4. Fase11979, 78-98, en 1981.
5. Stadsarchief Alkmaar 674, Kohieren lening 15321544; Stadsarchief Alkmaar 707, Kohier 'verponding'
1534
6. Stadsarchief Alkmaar 770 (= Coil. Aanwinsten 195),
kohier 1Ode penning 1553; Collectie Aanwinsten 196,
kohier 10de penning 1561.
7. Stadsarchief Alkmaar 2075, Wapenschouw 18 februari 1552. Ongeveer éénderde van de genoemde hoofdbewoners heeft geen wapens maar wordt wel vermeld,
waarschijnlijk omdat ze tot de weerbare manschappen
werden gerekend. Niet genoemd zijn naar schatting ca.
350 huishoudens. We nemen aan dat zij wapens noch
weerbare personen leverden.
8. Deze stijging gold niet voor de weinige duurdere huizen die in 1553 werden verhuurd (hier bv. nr. 572/1169).
Daarvan is de huurwaarde in 1561 vaak juist iets lager
geschat dan in 1553. Dit kan betekenen dat de huren in
1553 boven de eigenlijke waarde lagen, maar ook dat eigen woningen in 1561 systematisch zijn onderschat.
9. Sijmon pottebackers weduwe, Langestraat nr. 106,
huurwaarde f t t .
10. Ten oosten van Groot woonden in 1519 Katrijn van
Enkhuizen en in 1534 Michiel Lambrechtsz.
11. Oud Notarieel Archief (ONA) Alkmaar inv. nr. 2, fol.
188v. We vinden Tnjn Thijsdr (begraven 1565) in het
1Ode penning-kohier van 1561 inderdaad als eigenares
en bewoonster van een huis (Nieuwesloot nr. 1604) gelegen tussen deze buren, Nan Tijsz (nr. 1605) en Pieter
Sybrantsz (nr. 1602).
12. Het grafboek van de Grote Kerk meldt in dat jaar:
Hendrick pottebacker sijn wijfs graf, f 4 (DTB 1 fol. 102).
13. Arch. Weeskamer Alkmaar inv.nr. 14 fol.332, 9 juni
1574.
14. De spreiding van welstand in de beroepsgroep is
echter groot. In 1534 variëren de vermogens van pottenbakkers van f 3000 (Reyer) en f 2000 (Dirk Reyersz) tot
f 100 (Engel) en lager (onbelast en niet opgegeven). In
1561 wonen pottenbakkers in huizen met huurwaarden
tussen f 10 en f 31. De rijksten onder hen (Dirk Reyersz
vóór 1551, Frans Pietersz 1618) zaten ook in het stadsbestuur (C W. Bruinvis, De Alkmaarsche Vroedschap tot
1795).
15. Elias 1903-05, 164,488; Dekker 1988-91,977-979.
16. Kaptein 1942-43.
17. Arch. WeeskamerAlkmaarinv.nr.
16 fol. 125, 19

sept. 1596: mr Pieter de Jong bewijst zijn twee kinderen
bij wijlen Griete C/aas hun moeders erfenis, ter presentie
van hun tante Trijn Claas en haar zoon Pieter van
Teylingen.
18. Not. Lobbrant Jacobsz Cooren (Maria Magdalenastr
NZ), ONA Alkmaar 5 fol. 146.
19 Not. Huybert Jacobsz van der Lijn (Langestraat),
ONA Alkmaar 16 fol. 31.
20. Not. Huybert Jacobsz van der Lijn, resp. ONA
Alkmaar 16 fol. 195, ONA 18 fol. 28v en ONA 18 fol. 62v
21. DTB 1 Alkmaar fol. 170: zoon van Hendrik Gerritsz
pottebacker, grafgeld 24 jan. 1603 f 10.
22. DTB 1 Alkmaar, fol. 182, grafgeld f 8.
23 Not. H.J van der Lijn, ONA Alkmaar 22 fol. 220v.
24. De kamer werd in 1616 bewoond door de kleermaker Michiel Michielsz Geldrop, dezelfde die in december
1605 getuige was bij het laatste testament van Hendrik
Gerritsz.
25. DTB Alkmaar nr. 39, 25 maart 1616: grafgeld voor
de moeder van burgemeester Bas f 10.25.
26. ONA Alkmaar 5 fol. 144 (not. Lobbrant Jacobsz
Cooren), opgesteld ten huize van Jan Dirksz (olieslager).
HIJwoonde in 1553 en 1561 al in hetzelfde huis resp. nr.
577, huurwaarde f 17 en nr. 1164, huurwaarde f 20).
27. DTB Alkmaar, grafgeld 23 jan. 1605 f 8
28. Arch. Weeskamer Alkmaar inv.nr. 17 fol. 78.
Aanwezig waren haar vader Jan Dirksz, haar mans zuster
Trijn Hendriks, zwager Abraham Lievensz en 'susterlingover' (ecntetneet) Pieter Cornelisz Oterlick.
29. DTB 1 Alkmaar fol. 194, graf geld 12 aug. 1608 f 8.
30. Op die datum werd de boedel uit de Weeskamer
gelicht door haar tantes Trijn en Griet Hendriks.
31. ORAAlkmaarI40fol.279vo,
12jan.161O. Viertermijnen van de schuldbrief, elk van f 418. 15.0 per jaar,
die nog resteerden in 1612, werden toen ingebracht bij
de weeskamerboedel van Lijsbeth Gerrits.
32. Lief Jansz Andries van Moerbeek, wonend op het
Luttik Oudarp in 't Gulden Aglen wordt genoemd als
stichter in 1582 van de eerste achtkante wind-korenmolen in Holland op het noordooster bolwerk in Alkmaar. In:
Jan Adriaansz Leeghwater, Kleyn chronykje,
Besctvvvinçe van De Ryp (1649), par. 24. Op 31 januari
1602 verkochten zijn erfgenamen, onder wie Abraham
Lievensz het ouderlijk huis (= Kad. B208). ORA Alkmaar
138 fol. 181.
33. Zo komt in het kohier van 1561 een Gerrit Lievensz
pottebakker voor, die een bedrijf aan de noordzijde van
het Verdronkenoord had (volgnr. 1448).
34 ORA Alkmaar 144 fol. 16, westbelending hoekpand
Wageweg - Wortels teeg westzijde.
35. ONA Alkmaar 26 fol. 78vo, 27 sept. 1624.
36. Stadsarchief Alkmaar nr. 1618; ORA Alkmaar 145
fol. 223 nr. 37, 15 maart 1625. Dit strookje grond, gekomen van tante Jaepje Lamberts, werd door de stad aangekocht ten behoeve van de uitbreiding van de Hout
langs de Westerweg Op een kaartje uit 1622 is het plan
van aanleg met de namen van de aanliggende eigenaren
getekend door landmeter Gerrit Dirksz Langendijk (kaartcollectie Regionaal Archief Alkmaar). In het betreffende
perceel (Kad.EI8) is nu ook Trijn Hendriks vermeld met
haar familienaam: Properpotgens!
37. ORA Alkmaar 145 fol. 346 nr. 44, 26 maart 1626.
Verkoper, Jan Pietersz Scheepgen als medevoogd van
de nagelaten kinderen van Abraham Lievensz was hun
buurman ten oosten.
38. Jacob maak1e met zijn moeder Immelje Jansdr,
wed. van Hendrik Gerritsz Voshol op 26 juni 1599 een
mutueel testament (ONA Alkmaar 5 fol. 209v). Zijn vermoedelijke voorouders Hendrik Gerritsz en Gerrit
Hendriksz van Voshol waren schepen van Alkmaar tussen 1490 en 1530 (Bruinvis z.i., 31).
39. Guerte Baerts was in 1625 waarschijnlijk gehuwd
met Camelis Reyersz Gaergoet, die door Jacob expliciet
wordt uitgesloten van zijn nalatenschap. ONA 26 fol
184.
40. Not. H.J van der Lijn, resp. ONA Alkmaar 23 tot.
145, ONA 26 fol. 78vo en ONA 28 fol. 118.
41. ORA Alkmaar 133 fol. 230, 16 mei 1589. Transport
van huis en erf op het Luttik Oudarp NZ met een vrije
steeg ten westen (strekkend) tot de Torenburgerstraat
zuidzijde, tussen Hendrik Gerritsz pottemaker ten oosten
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en Lieven Jansz (korenkoper, de vader van Abraham
Lievensz) ten westen. Koper bezat toen al een huis en erf
in de stad op het Achterfnidsen, dat hij als waarborg
voor de aankoop verbond.
42. Mogelijk woonde Trijn Bontemantel in dit huis en
was ze de buurvrouw van de weduwnaar Hendrik
Gerritsz pottenbakker, toen ze met hem trouwde. Of
huwden zij al vóór 1589, zodat Pieter van Teylingen het
huis kocht naast dat van zijn moeder en stiefvader?
43. Bruinvis z.j., 30, vermeldt hem met die functie in dezelfde jaren als zijn vaders neef Pieter Florisz van
Teylingen (1548-1609).
44. ONA Alkmaar 4 fol. 256vo, 13 sept. 1586.
Huwelijkse voorwaarden.
45. Bloys van Treslong Prins en Belonje 1928, dl. 1, 204.
46. Na Jacabs dood in 1639 werd het perceel geërfd
door zijn broer Camelis van Teylingen Bas, wiens
schoonzoon mr Hendrik Druyff, raadsheer in de Hoge
Raad, het in 1671 verkocht aan Gerrit Wyertsz Velthuys.
In diens familie bleef het tot 1734 en na een kort interval
werd het in 1745 eigendom van de toenmalige eigenaar
van de zeepziederij ten oosten.
47. ORA Alkmaar nr. 146 fol. 211 va; verkoop met conditie dat verkoper een vrije watergang door de steeg behoudt, en dat koper het licht in de oostmuur van verkopers huis niet zal versperren.
48. Arent Vergoes wordt in 1632 genoemd als westbelending van het huis op de hoek van de Wageweg en
Wortelsteeg (B205-00st).
49. ONA Alkmaar 138 fol. 300, 5 febr. 1643, testament
Adriaan van der Goes; ONA Alkmaar 140 fol. 29, 42 en
127, codicillen resp. 1jan. 1648, april 1648 en 12 mei
1649
50. Zie voorts Genealogie De Marez (en aanverwante
geslachten) in De Wapenheraut 2 (1898),254-255
en 4
(1900), 245; en Familieaantekeningen van Jan de Marez
Danielsz 1595- 1661, in De Nederlandsche Leeuw, Cl
(1984), 299-306.
51. Adriaan Aertsz van der Goes hertrouwde te
Rotterdam in maart 1629 met Trijntje Wynolts Feelinck,
reeds drie maal weduwe te Amsterdam. Zij was als jongedochter in 1581 gehuwd met Jan Paulusz Ras (geb.
Deventer, overl. Amsterdam 1604), wijnkoper te
Amsterdam en weduwnaar van Jannetje Hoeyers
(Hueyers), met wie hlï in 1577 te Deventer huwde. Gerrit
Ras te Enkhuizen wordt ook vermeld als Gerrit Hoyer
Ras, geb. 1602, zoon van Paulus Ras (overl. Enkhuizen
1630) en Maria Moock. Vermoedeilïk was Gerrit dus een
kleinzoon van Jan Paulusz Ras. Zie: De Wapenheraut
1900, 245; De Nederlandsche Leeuw Cl (1984), 306308 en CX (1993), 189.
52. Huwelijkse voorwaarden werden gemaakt te
Amsterdam (not. Laurens Lamberti, 25 febr. 1637). Zie:
ONA Alkmaar, not. c.J. Baert, 23 aug. 1638.
53. ONA Alkmaar 139 fol. 112vo, 10 jan. 1645, codicil
Arent van der Goes; ONA Alkmaar 157 fol. 177vo, 1 febr.
1647, testament van Trijn Jeuriaans; ONA Alkmaar 123
fol. 58 va, 1 dec. 1648, testament Trijn Juriaans wed.
Arent van der Goes.
54. RAA, Coll. Aanwinsten Alkmaar nr. 790, 16 dec.
1648' Akte van willig decreet van het Hof van Holland inzake de verkoop (volgens koopvoorwaarden van 27 april
1648) van huis, erf en seperije NZ Luttik Oudarp door de
schuldeisers van de boedel van Arent van der Goes aan
Hendrik Ras.
55. ONA Alkmaar 123 fol. 80, 20 jan. 1650: Huw. voorwaarden van Jasper de Koning, hopkoper te Amsterdam
en Catrina Jeuriaans wed. Arent van der Goes.
56. Bloys van Treslong Prins en Belonje 1928, dl. 1, p.
223 sub nr. 914.
57. Stadsarchief Alkmaar 775, Kohier Klein Familiegeld
1674.
58. Hieruit een dochter Anna, geref. gedoopt Alkmaar
op 28 april 1649 en wellicht jong overleden.
Verwantschap met de Rotterdamse zeepzieder, lakenverwer en regent Adriaan Eymbrechtsz van Berckel (ca.
1597-1674), die met een Alkmaarse was gehuwd kon
niet worden aangetoond. zie: Jaarboek Centraal Bureau
V. Genealogie 36 (1982),232-236.
59. ONA Alkmaar 243 fol. 243, 12 febr. 1666: Huw.
voorwaarden; zij bracht slechts mee het goed dat zij aan
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haar hïf had en zij trouwden dan ook buiten gemeenschap van goederen. Bij zijn vooroverlijden zal ze echter
als douarie (weduwengeld)
6000 ontvangen.
60. Stadsarchief Alkmaar 777, Kohier zout-, zeep, heere- en redemptiegeld 1680.
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61. ONA Alkmaar 244 fol. 25, 5 november 1666, testament Hendrik Ras onder uitsluiting van de Weeskamer.
62. Stadsarchief Alkmaar 775, Kohier Klein Familiegeld
1674.
63. ONA Alkmaar 239 fol. 269, 9 juni 7674, procuratie
van Adriaan Ras, koopman te Enkhuizen. Mogelijk hield
zijn vertrek verband met ziekte van zijn moeder, die 21 juni 1674 op 72-jarige leeftijd overleed te Enkhuizen (Bloys
van Treslong Prins en Belonje 1928: Enkhuizen, St.
Gommeruskerk, grafsteen sub nr. 71).
64. Van den Berg 1988, 676.
65. Van den Berg 1985, 323, 325, 1252.
66. ORA Alkmaar 157 fol. 247 nr. 51, 25 nov. 1659
Clement Thijsz kocht de kamer op 4 mei 1651 van Pieter
Garbrantsz Spiegel, wiens vader Garbrant Joppen al 111
1578 eigenaar was geworden (ORA Alkmaar 155 fol. 39
nr. 51).
67. ORA 160 fol. 206 nr. 116, 2 sept. 1669. Koper was
Thijs Jansz gorter. Diens kleinzoon Pieter Claasz
Witsmeer, zoon van Claas Jansz en Anaantje Thijs, erfde
de kamer.
68. ORA Alkmaar 159 fol. 139 nr. 108,24 juli 1664.
69. Stadsarchief Alkmaar 1402, 1 sept. 1574. De zuidbelending betreft het (losse) achterhuis (B206) behorend
bij het huis Sint Pieters Scheepje (B207-b) van
Bartelmies Fransz, een schoenmaker, die in 1561 verder
westelijk op het Luttik Oudarp NZ woonde. De pottenbakkerij (B205-west) van Heyndrik Gerrytsz pottebacker
is de westbelending.
70. Omstreeks dezelfde datum zijn voor hetzelfde doel
nog een aantal overdrachten geregistreerd, onder meer
van twee gesloopte perceeltjes op de oosthoek van de
Wortelsteeg en van enkele meters grond van de achtererven van de huizen ten oosten daarvan. Stadsarchief
Alkmaar nrs. 1387-1404,jaren
1574-1578.
71. ORA Alkmaar 144 fol. 16, 4 mei 1620.
Westbelending is nu de wed. van Abraham Lievensz
(met B205-west). Claas Pietersz olieslager is mogelijk
dezelfde als Claas Pietersz van der Heem, zeepzieder en
schoonvader van Jacob Arentsz van der Goes.
72. ORA 148 fol. 80vo nr. 146, 11 juni 1632 en ORA
154 fol. 170 nr. 96, 17 juni 1649. Westbelending (B205west) is in beide akten Arent Vergoes of van der Goes.
73. Archief Weeskamer Alkmaar, doos 174: Boedel wijlen Hendrik Ras (1676).
74. ONA Alkmaar 239 fol. 251vo, 8 febr. 1674
Opmerkelijk is dat van deze overdracht geen transportakte bestaat. Evenmin is duidelijk hoe Adriaan zijn aandeel had verworven.
75. Stadsarchief Alkmaar 775, Kohier Klein Familiegeld
7674; Oldewelt 1950.
76. Stadsarchief Alkmaar 777, Kohier zoutgeld e.d.,
1680.
77. Dekker 1988-91, 45en 798. Verkocht door
Susanna Adriaans Rolwagen in 7708 en 1711 voor resp.
2700 en 6100.
78. ONA Alkmaar 245 fol. 140, 20 mei 1673.
79. De Navorscher 1933,210-212. Adriaan Rolwagen
huwde te Egmond aan Zee met betoog van Alkmaar op
4 maart 1680 Catharina Camelis van der Hoolck. Hij was
apotheker aan de Langestraat ZZ en werd begraven in
1688. Merkwaardig genoeg noemt hlï Leonard Ras in zijn
testament van 1juli 1684 zijn getrouwe neef! (ONA
Alkmaar nr. 357)
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80. ORA Alkmaar 162 fol. 17 nr. 96, 12 juni 1677; ORA
Alkmaar 164 fol. 53 nr. 12, 16 jan. 1688.
81 Omdat het smalle stukje erf achter B207-b in 1717
als oostbelending de kamers aan de Wortelsteeg heeft
en als westbelending Daniel Ras, moet voor 1717 het
resterende westelijk deel van het achtererf ook al aan
Ras hebben behoord. We nemen aan dat dit was sinds
de verkoop van het huis 1688
82. ORA Alkmaar 162 fol. 31 nr. 16, 14 februari 1678;
Kadastraal B21 7, B 19 7 en B50.
83 ORA Alkmaar 162 fol. 67vo nr. 42, 1 april 1679.
Voogd was Jacob Arentsz van der Goes, de zoon van

een der vorige eigenaren.
84. ORA Alkmaar 162 fol. 227vo nr. 30, 19 febr. 1682.
Verkopers waren de erfgenamen van Pieter Reyniersz
van Doome, die zoon was van Susanna Adriaans van de
Goes.
85. Bruinvis 1911, 21 sub nr. 26: (Gevelsteen) waarop
een hamer en het jaartal 1684, afkomstig van een pakhuis aan den Achtenweg; geschenk van de firma J.J. de
Lange en Zoon.
86. ONA Alkmaar 398 nr. 42, 4 juni 1707.
87. ORA Alkmaar 167 fol. 17 nr. 97, 1 augustus 1709.
88. Veel biografische gegevens over de familie Ras zijn
ontleend aan Dekker 1988-91, deel 2, 587-599.
89. Bruinvis 1913.
90. Stadsarchief Alkmaar inv. nr. 775.
91. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar, waar zich ook
het pendantportret van zijn vrouw bevindt. Afgebeeld bij
Dekker 1988-91,596.
92. ORA Alkmaar 167 fol. 246vo, nr. 69.
93. ORA Alkmaar 169 fol. 22, 13 jan. 1725.
94. ORA Alkmaar 167 fol. 99 nr. 56, 9 mei 1712; ORA
169 fol. 24 nr. 23, 13 jan. 1725; ORA 169 fol. 73 nr. 45,
30 maart 1726; ORA 170 fol. 214 nr. 3, 5 jan. 1736.
95. Stadsarchief Alkmaar 775, Kohier Familiegeld 1716.
Het huis werd bewoond door Jacoba Farstra "in de
Lommerd". Mogelijk was ze familie van Camelia van
Aerssen. Ook volgens het redres van de verpondingen in
1730 was het huis verhuurd (RANH, Coll. Copieën 528).
96. Bloys van Treslong Prins en Belonje 1928, 181- 182
sub nr. 701
97. ORA Alkmaar 170 fol. 5, nr. 109, 8 aug. 1735
98. Ter vergelijking: de gemiddelde huunwaarde van alle
2241 huizen was ruim 1 52; slechts 35 daarvan hadden
een huunwaarde tussen 1 225 en 1 400.
99. RM, Coll. Aanwinsten 197, Kohier van de personele
quotisatie, 7 mei 1744, nr. 1142-1143.
100. ORA Alkmaar 171 fol. 240vo nr. 89, 25 juni 1743.
101. ORA Alkmaar 171 fol. 303vo nr. 125, 12 juli 1744.
Witsmeer kocht gorthuis en erf samen met de stal B2072 daarachter op 17 juli 1714 van de eigenaar van het
hoekhuis.
102. De kamers B207-3, B207-2 en B207-1 stonden
dus op gemeenschappelijke muren. Ook de zuidmuur
van B207-1 zou gemeenschappelijk met B207-a zijn.
Daarmee rijst de vraag waar dan de in 1677, 1721, 1730
en 1735 genoemde vrije uitgang in de Wortels teeg van
het huis St. Pietersscheepje kan hebben gelegen. De
grondsparen tonen een steeg en wel tussen B207-a en
B207-1, zodat we hier aan de opgave van 1744 twijfelen.
103. ORA Alkmaar 172 fol. 6 nr. 50, 1 mei 1745 koopprijs 1 2800; ibid. 170 fol. 148 nr. 43, 22 febr. 1734
koopprijs 1 1500.
104. RM, Coll. Aanwinsten 197, Kohier personele quotisatie nr. 1144. Elisabeth Meeuwsen, rentenierster, aanslag nihil. Haar tweede man, Adolf van Westhoven was
zeekapitein op Oost-Indië en mogelijk toen ook reeds
overleden.
105. Bruinvis 1886. Grotendeels hierop gebaseerd is:
Een Alkmaarsche burgemeesters dochter van
Margaretha W. Maclaine Pont uit 1899. Daniel Ras
speelt in deze historische roman een belangrijke rol.
106. Bruinvis 1886, 65.
107. Dekker 1988-91,597.
108. Een register van admissies In de nijverheid en
koophandel geeft wel enkele namen van zeepgrossiers,
zeepkramers en werkers en bestellers van zeep die in de
zeepziederij werken uit de periode 1749-1 766:
Stadsarchief Alkmaar nr. 1961, fol. 38, 58 en 115.
109. Uit zijn eerste huwelijk met Maria Viervant werd op
5 nov. 1766 een dochter Johanna Camelia Catharina
geboren. Zij huwde in 1790 met haar volle neef mr
Adriaan Daey, van wie ze vier kinderen had voor ze overleed (te Rotterdam?) in 1802. Rechten op haar vaders
nalatenschap had zij kennelijk niet meer. Zie Polvliet
1898; ONA Alkmaar 844 aktenr. 7, 25 april 1790.
110. Rombach 1992, 165 e. V.
111. ORA Alkmaar 182 fol. 3 nr. 158 en fol. 5 nrs. 160161,29 sept. 1800.
112. In de literatuur is meestal 1782 of 1783 als geboortejaar opgegeven. Dit is onwaarschijnlijk omdat zijn vader
Suratte toen al had verlaten. Zijn zwager gaf hem in de-

cember 180728 jaar en het anders vaak weinig betrouwbare Registre Civique van 1811 meldt hiermee in
overeenstemming als geboortedatum 3 september 1779
(nr. 3038).
113. Wijnaendts van Resandt 1944, 83-86, 295.
114. C. W.Bruinvis, "H.J. van de Graaft", in: Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), dl. I
(1911),968-970;
Belonje 1945, 40, 142.
115. Rombach 1982, 119.
116. RM, Belastingregister Alkmaar 1807, Wijk C nummer 370.
117. Stadsarchief Alkmaar 81, Quotisatie van 3 miljoen,
13 sept. 1808, Wijk C nr. 430. Aanslag mr H.J. van de
Graaf 160. Ter vergelijking: 2366 personen zijn aangeslagen tot een maximum van 1 150; zijn drie dienstboden
betaalden (met 980 anderen) elk het minimum van
10,50.
118. Van der Woude 1972, 329-339, en 1973
119. ORA Alkmaar 184 fol. 88 nr. 36, 29 maart 1805.
120. ORA Alkmaar 185 fol. 148 nr. 166, 11 augustus
1808.
121. NNBW dl. I, 969 (bronnen niet vermeld).
122. ONA Alkmaar 1057 (not. A. P. de Lange) aktenr.
298, 18 okt. 1812.
123. ONA Alkmaar 1060 (not. A.P. de Lange), aktenr.
112, 26 maart 1813. Koper Willem Grijm kocht enige weken later ook het huis (B208) ten westen hiervan.
124. ONA Alkmaar 1060 (not. A.P. de Lange), aktenr.
141 en 146, veiling 23 en 24 april 1813. De afslag werd
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Beschrijving van de
vondsten

Bij de uitwerking van de opgraving zijn de meest voorkomende materiaalgroepen, keramiek en glas, beschreven met behulp van een typologisch
systeem. Deze materiaalgroepen worden in dit hoofdstuk het eerst beschreven en zijn apart in een catalogus opgenomen. Oe overige vondsten zijn niet
in de catalogus geplaatst maar worden afgebeeld bij de tekst waarin de betreffende materiaalsoorten worden beschreven: rookgerei, voorwerpen van
hout, been en leer, schoeisel en metalen voorwerpen.
Moeder met kind
en een houten
speelgoedkarretje,
op de prent 'Wat
is zy vaardig' in
Jan Luiken, 'Des
menschen begin,
midden ende einde', Amsterdam
1712
Houten speelgoedkarrelje uit
beerput 4H (Foto
Archeoplan Delft)

Veel produkten zijn in het verleden in serieproduktie vervaardigd, weliswaar ambachtelijk met de hand maar toch met een zekere mate van standaardisatie, Het is met name voor de vondsten van keramiek en glas
mogelijk om vast omschreven typen te bepalen die met een code worden aangeduid,
Hierdoor kan men grote hoeveelheden
vondsten met behulp van de computer inventariseren en de resultaten in tabellen
weergeven, De vondsten zijn in de typologie
ingedeeld naar materiaalsoort, hoofdvorm
en specifieke details, De codering van het
type is ook uit deze drie onderdelen opgebouwd, Bij de catalogus worden de gebruikte codes nader toegelicht.
Gekozen is voor aansluiting bij een bestaand typologisch systeem dat is ontwikkeld voor vondsten uit oost- en zuidoostNederland." Bij het vaststellen van de lokaal
vervaardigde typen rood en wit aardewerk is
gelet op verschillen en overeenkomsten tussen de Alkmaarse en oostelijke/zuidoostelijke produkten, Dit leidde tot een aanvulling
met diverse Hollandse typen maar opvallend
genoeg bleken veel vormen uit de 17de en
18de eeuw toch overeen te komen,
Het maken van een typologie komt in essentie neer op het groeperen van vormen
naar overeenkomsten en verschillen, Een
lastig probleem is altijd het vaststellen van
de criteria, Zijn alle kenmerken van belang?
Wat is de toegestane variatie?
Wat de eerste vraag betreft, wordt er onderscheid gemaakt tussen de hoofdvorm en
specifieke details, De hoofdvormen zijn be-

paald door de verhoudingen en grootte van
het voorwerp en eventueel door de aanwezigheid van toegevoegde onderdelen die
voor het functioneel gebruik essentieel zijn,
Bij de keramiek onderscheiden we: bakpan,
bloempot, bord, deksel, grape, hengselpot,
kan, komfoor (kmf), kom, eetkop (kop), olielamp, papkom, pispot, plooischotel, poppegoed, voorraadpot (pot), steelkom (stk),
vuurtest, vuurstolp (vst), vogeldrinkbakje,
zalfpot, zoutschaal. In de codering worden
doorgaans de eerste drie letters van de benaming gebruikt (afwijkingen hiervan staan
tussen haakjes), Specifieke details zoals de
contour van het potlichaam (o.v, bol, afgeronde of scherpe knik), randvormen en sierribbels leiden tot specifieke typen die herkenbaar zijn aan het typenummer,
Variatie kan enerzijds het gevolg zijn van een
bewust gemaakt verschil door de pottenbakker, anderzijds van onbewuste of onverschillig gemaakte slordigheden in de afwerking (waarover meer in een volgend hoofdstuk), De hoge eisen van de consument bevorderden een zekere mate van standaardisatie, Hierdoor was er in het algemeen weinig onbewuste variatie in de vorm van het
potlichaam en ook de onbewuste variatie in
randvormen bleef binnen bepaalde marges,
De criteria voor de typen, die zijn vermeld bij
de afbeeldingen in de catalogus, zijn op deze kenmerken gebaseerd, Verschillen in details van met name toegevoegde onderdelen zoals oren, stelen en bepaalde bodemvormen zijn als extra informatie beschouwd,
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Rood en wit aardewerk

Stee/typen 1, 2 en
3 van rood en wit
aardewerk (RR)
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Stee/typen 4 en 5,
wit aardewerk (RR)

Rood aardewerk is gemaakt door de plaatse~ijkepottenbakkers, meestal van lokaal
gedolven klei, Witbakkende klei komt alleen
in Duitsland en langs de bovenloop van de
Maas voor - wit aardewerken produkten zijn
hier vandaan al sinds de Romeinse tijd naar
de Lage Landen geëxporteerd, In de late
Middeleeuwen was er ook handel in de
grondstof zelf en in onze pottenbakkerij
werd wit aardewerk geproduceerd met
veelal dezelfde vormen en details als het rode aardewerk,
Vrijwel al het rode en witte aardewerk uit de
opgraving is ter plekke gemaakt en kan
worden gedateerd in de 16de en de eerste
helft van de 17de eeuw,

Keukengerei
Kookpotten op drie pootjes zijn door archeologen 'grapen' genoemd, een middeleeuwse noord-Duitse term." In 16de- en
17de-eeuwse Nederlandstalige kookboeken
wordt voor de kookpot op drie pootjes de
term 'pot' qebruikt." Om spraakverwarring
te beperken is in de archeologie de term
grape ingeburgerd geraakt. Zelfs voert men
discussie over de vraag of men drie-potige
kookpotten voor vloeistoffen nog tot de grapen zou rekenen of tot de zogenaamde
'kookkannen', Deze laatste term is in
Utrecht geïntroduceerd door A. Bruijn op
grond van de maatverhoudingen: de hoge
modellen (die steeds voorzien blijken te zijn
van één oor) beschouwt hij als kookkannen
voor vloeistoffen en de overige als qrapen."
In Deventer, Zwolle en Kampen is het onderscheid echter niet op de vorm van de pot
gebaseerd maar op de aanwezigheid van
een schenklip tegenover het oor, Het hoge
kan-vormige model wordt hier zelfs tot de
grapen gerekend vanwege het ontbreken
van de schenklip (bijvoorbeeld r-gra-38),6
De situatie wordt verward als men potten
aantreft met of zonder schenklip die verder
geheel identiek zijn, zoals bijvoorbeeld r-gra19 die in het IJsselgebied zonder maar in
Alkmaar met schenklip voorkomt. Ook bij de
typen w-gra-2 en -6 en r-gra-31 zijn beide
mogelijk,
In Alkmaar is daarom afgezien van het onderscheid tussen grape en kookkan: alle
buikige potten op drie pootjes worden aangeduid als grape, een kan heeft geen pootjes, In de typologie zijn de diverse grapen
verder onderscheiden op grond van het model van het potlichaam, eventuele ribbels op
de schouder en de randvormen - de typenummers worden in de catalogus gedefinieerd, Met de aanvullende aanduiding a, b
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of c wordt aangegeven of ze één of twee
oren of een steel hebben,
De meeste 16de- en vroeg-17de-eeuwse
grapen hebben in Alkmaar op de buik een
knik die met een ribbel is geaccentueerd, Bij
de grootste grapen bevindt de knik zich ongeveer op 2/3 van de hoogte maar anders is
het steeds ongeveer halverwege, De positie
van de knik is in de typologie niet van belang
want hij lijkt vooral grootte-gebonden en
had mogelijk een technische reden (het maken van de bodem van de pot bij het draaien),
De verschillende typen bakpan zijn onderscheiden op grond van de randvormen. Er
zijn geen exemplaren gevonden met pootjes, Randen met een dekselgeul (r-bak-9)
zijn zeldzaam, Dergelijke afsluitbare bakpannen schijnen vooral gebruikt te zijn voor het
bakken van taart en koek? Een miniatuurversie van r-bak-4 was misschien speelgoed of poppeeeed.
De steel kom is aan de bakpan verwant
maar heeft een dieper, komvormig model
met een rechte of gebogen steel en drie
pootjes, Komvormig wil zeggen: de bodem
is niet (vrijwel) plat maar bol en de verhouding hoogte: breedte = 1: minder dan 4, De
opkomst van de steel kom in de 16de eeuw
houdt wellicht verband met nieuwe kookmethoden (bijvoorbeeld voor sauzen),
Er zijn verschillende typen van de rechte
steel gevonden, Steeltype 1 heeft nog een
plat model zoals al vanaf de 14de en 15de
eeuw gebruikelijk was, Steeltype 2 heeft
enigszins samengeknepen zijkanten, waardoor de steel kleine opstaande randjes
heeft, Type 3 is zo sterk samengeknepen
dat de opstaande randen naar binnen zijn
omgevouwen; deze dubbelgevouwen steel
is daardoor tamelijk lang en dun geworden,
Type 1 en 2 zijn in het derde kwart van de
16de eeuw vervangen door type 3, De
meeste platte stelen hebben bij de steelaanzet één of meer decoratieve duimindrukken.
Bij het witte aardewerk komt voorts een
tweetal geheel andere steelvormen voor
met een ronde doorsnede, Het uiteinde van
steeltype 4 is trompet-vormig, type 5 heeft
een verdikt uiteinde met afgeschuinde rand,
Voor opslag had men diverse modellen
voorraadpot die wellicht elk een specifiek
doeleinde hadden, De exemplaren van rpot-6 en -9 zijn ongeglazuurd hetgeen wellicht wijst op de opslag van droge stoffen,
De beide potten van r-pot-7 zijn niet alleen
geglazuurd maar hebben ook aan de bin-

Zijaanzicht van een
rood aardewerken
bord dat aan de
onderzijde is beroet door gebruik
op een komfoor
(RM)

nenzijde een decoratieve sliblaag. De
schenklip wijst op een functie in verband
met vloeistoffen en de rand is geschikt om
er een deksel in te leggen. Ook de merkwaardige r-pot-B, die met maar één enkel
oor lastig te hanteren lijkt, kan met een deksel worden atqesloten."
Opmerkelijk is het volledig ontbreken van
kannen van rood aardewerk. Kwamen ze in
de 14de en 15de eeuw nog in grote getale
voor, in de 16de eeuw lijken ze van de
markt te zijn verdrongen door het qeirnporteerde Duitse steengoed met zoutglazuur,
tinnen kannen en glazen flessen.
Als laatste van deze groep vermelden we
nog de hengselpot. Het is onbekend waarvoor deze diende, mogelijk voor opslag. De
aardewerken hengsels maken een kwetsbare indruk.

koppen houdt verband met de functies en
afmetingen. De meeste kommen zijn tamelijk wijd - ze dienden onder meer als melkteil
voor het afromen van verse melk of als beslagteil. De rand heeft een kraagvormige
verdikking voor de stevigheid. De eet kop is
in feite een kleine kom (randdiameter minder
dan 15 cm) die geschikt is voor het eten van
bijvoorbeeld soep of pap. Met een inhoud
van ruim een derde liter is de eetkop te vergelijken met onze soepkom. Het model met
een scherpe knik tussen de bolle onderhelft
en de opstaande rand (r-kop-Z, w-kop-2)
komt het meest voor. In de tweede helft van
de 16de eeuw verscheen naast het oudere
model r-kop-? een wijder model met lage
rand (r-kop-11 , w-kop-7). Er was voorts
nog een halfbolvormig model met een
stand ring of een holle bodem (r-kop-12,
w-kop-1 en -8) 12
Zoutschalen horen thuis op de meer uitvoerig gedekte tafel van de betere kringen. Ze
zijn zelden van rood of wit aardewerk omdat
men zich dan meestal ook fraaiere exemplaren kon veroorloven van bijvoorbeeld tin,
majolica of faïence.

Persoonlijke verzorging/hygiëne

Bereiding/tafelservies
Borden, kommen, eetkoppen en zoutschalen werden zowel als tafelservies gebruikt
als voor de bereiding in de keuken." Een
voorbeeld van dergelijk meervoudig gebruik
zien we bij de borden die onder meer voor
het serveren van gerechten dienden.'?
Sommige borden zijn aan de onderzijde beroet doordat ze op een komfoor zijn geplaatst om een gerecht warm te houden of
te bereiden. Uit oude kookboeken blijkt bijvoorbeeld dat zalm en snoek zo werden
klaarqemaakt." Er zijn zelfs borden van een
zeldzaam type op drie pootjes gevonden die
speciaal voor de bereiding waren bestemd
(w-bor-ö),
Het laat-middeleeuwse model r-bor-j heeft
een vrijwel platte bodem met een uitgebogen vlag. Dit maakte in de tweede helft van
de 16de eeuw plaats voor een model met
bolle bodem en platte vlag (r-bor-ê). Beide
typen komen in uiteenlopende formaten
voor, steeds voorzien van drie lobvoeten.
Het derde type bord heeft een platte vlag en
een holle bodem zonder lobvoeten (r-bor16, w-bor-ê). De bolling middenin de bodem lijkt onhandig voor gebruik als eetbord
en de bekende exemplaren zijn steeds vrij
groot - misschien was het type een pannekoekbord.
Het onderscheid tussen kommen en eet-

Bij ziekte en 's nachts werden pispotten gebruikt, bolle potten met een inhoud van 0,75
tot 2 liter die onder het bed werden gezet. In
de 14de en 15de eeuw hadden pispotten
doorgaans een hoge hals met deksel geul en
een holle bodem (r-pis-1). De holle bodem
vergemakkelijkte het schuiven van de pot
over een hobbelig oppervlak. Een andere
bodemvorm zou eerder aan een uitsteeksel
blijven haken met alle gevolgen van dien. In
de 16de eeuw ging men geleidelijk toch ertoe over een standring aan te brenqen.'" De
reden zou de opkomst van tegelvloeren
kunnen zijn waarop de holle bodem sneller
doorsleet dan op houten of lemen vloeren.
In het derde kwart van de eeuw verscheen
een naar buiten gebogen platte rand zodat
de vorm ontstond die in de 17de eeuw populair was (r-pis-ö, w-pis-? en -3). Uit beerput 40 komt een pispot met schuin opstaande rand (r-pis-11). Niet alleen de potvorm maar ook het bleke baksel en de geligbruine glazuur maken een herkomst uit
Bergen op Zoom aannemelijk."
Zalfpotten zijn bekend in verschillende afmetingen. Ze konden met een houten dekseltje worden afgesloten. Uit beerput 4H
komt zowel een zalfpot je als een dekseltje
dat daar precies op past. De opgraving
heeft slechts één ander exemplaar opgeleverd - vermoedelijk zijn deze niet in onze
pottenbakkerij gemaakt maar met de zalf als
verpakkingsmateriaal bij de apotheker gekocht.
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Rood aardewerken bak, "aslade",
gevonden in beerput4H(RM)

Verwarming/verlichting
Voor het hanteren van vuur was een aantal
specifieke aardewerkvormen ontwikkeld.
Tot in de 19de eeuw, toen de lucifer werd
uitgevonden, maakte men vuur met behulp
van vuursteen en licht ontvlambaar materiaal zoals gedroogde paddestoelen of mos.
Dit was een lastig karwei en men poogde op
allerlei manieren vuur brandend of beter gezegd smeulend te houden. Speciaal voor dit
doeleinde had men de vuurstolp. ook wel
vuurklok genoemd. Hiermee werd een
haardvuur dat men 's nachts smeulend
hield, afgedekt opdat er geen vonken zouden wegspringen. Hij was voorzien van één
of twee luchtgaten.
Ronde vuurstolpen zijn al gemaakt in de
14de eeuw. In de tweede helft van de 15de
eeuw ontstond het halfronde model dat geschikt was voor een haard tegen een muur,
een ontwikkeling die te maken heeft met de
vervanging van de brandbare houten of rieten wanden door steenbouw. Dit model
vuurstolp is vaak rijk versierd. Het ronde
model verdween echter niet volledig - blijkbaar waren er tot in de 17de eeuw nog voldoende huizen met een stookplaats middenin de kamer (en brandbare zijmuren) om
dit model op de markt te brenqen." De ronde vuurstolpen die in onze pottenbakkerij
zijn gemaakt waren onmiskenbaar goedkope artikelen, onversierd en ongeglazuurd (rvst-1). Ze hadden een hoog model met aan
de bovenzijde een oor alsmede een soort
omgekeerde lobvoeten. Deze lijken geen
functie te hebben gehad (hoewel ze op alle
ronde vuurstolpen voorkomen) en zijn een
rudiment uit de tijd dat men het vuur nog afdekte met een omgekeerde kom. 16 Bij de
vondsten bevinden zich exemplaren met de
beide luchtgaten ofwel naast de lobvoeten,
ofwel in de ooraanzet. Soms is de ooraanzet getooid met diepe duimindrukken. Een
eigenaardige variant was de zeer lage ronde
vuurstolp (r-vst-2) die aan de buitenzijde
was geglazuurd.
Van de halfronde vuurstolpen zijn in de opgraving slechts twee miniatuur-versies gevonden (r-vst-3). Ze zijn versierd met gestempelde appliques.
Voor het bewaren van vuur had men ook
speciale kommen, vuurtesten." Vanwege
de hitte waren ze ongeglazuurd en hadden
ze drie pootjes. Een gloeiende turf kon, afgedekt door as, in een vuurtest een hele
nacht blijven doorgloeien om 's ochtends de
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haard ermee aan te steken. 18 De vuurtest
werd ook wel als verwarming in een voetstoof gezet. In de 17de eeuw ontstonden
speciaal hiervoor modellen met een vierkante bak. Op schilderijen zien we dat de vuurtest ook als asbak gebruikt werd: voor het
uitkloppen van pijpen of om ze met een
houtspaander aan te steken.
Voor het opwarmen of voorzichtig verhitten
van gerechten gebruikte men een komfoor.
Dit is een kom op drie poten met bovenop
de rand aangebrachte uitsteeksels, zodat
men een bord of kom erop kan zetten zonder de luchtaanvoer voor het vuur af te sluiten. Er zijn heel sobere versies van bekend
(r-kmf-?) maar dit tafelservies werd ook wel
fraai afgewerkt, bijvoorbeeld met trapgevelvormige uitsteeksels (w-kmf-2).
Aan het einde van de 16de eeuw introduceerde men in onze regio het keukenfornuis,
een rechthoekige gemetselde stookruimte
met bovenin een rooster of enkele ronde
gaten om de kookpotten op te plaatsen.
Vanwege de rookafvoer werd hij in de keuken vaak naast de haard onder de schouw
qezet.'? In de opgraving is onder meer de
onderkant van een 18de-eeuws bakstenen
fornuis aangetroffen (spoor 5B). In de pottenbakkerij is o.a. een langwerpige ongeglazuurde bak op drie pootjes vervaardigd met
een horizontaal oor aan de korte zijde. Dit
pottype, soms voorzien van een zeer korte
steel, is ook elders wel gevonden, onder
meer bij pottenbakkersafval in Enkhuizen20
In Alkmaar zijn gebruikte exemplaren gevonden met binnenin as en roet en met extreem
vlakke slijtage van de poten als gevolg van
schuiven over een harde ondergrond. De
beste verklaring hiervoor is dat de bak diende als aslade van een fomuis (r-asl?-?). Het
formaat (19-33 cm lang, 12-14 cm breed en
6-8 cm hoog) lijkt te zijn afgestemd op het
weglaten van een baksteen onderin bij de
stookruimte. 21
Vuur was ook een belangrijke lichtbron, een
tweede reden voor de centrale plaats die de
haard in een kamer innam. Daarnaast beschikte men over een groot arsenaal aan
andere methoden van verlichting, met houtspaanders, fakkels, turf, diverse soorten olie
en vet.
Ten behoeve van de laatste twee brandstoffen had men olielampjes in de vorm van een
schaaltje waarin een pit in de vloeistof
dreef.22 In aardewerk uitgevoerd, zijn deze
olielampen meestal voorzien van een lekschaaltje onder de brandstofschaal. Ze konden worden neergezet of voor een betere
lichtspreiding opgehangen. Voor huizen met
onbrandbare muren had men olielampen
die aan een spijker konden hangen, met een
afgeplatte kant en één oor (r-01i-1 en -2, w0Ii-2). Tot het begin van de 17de eeuw had
men ook vrijhangende lampen met twee

kleine oogjes voor een ketting (r-01i-3 en -4,
w-oli-3).
Een ander model, eveneens met lekschaal
en stam, heeft in plaats van een brandstofschaal een klein bol vaatje met aan de zijkant ervan een tuitje voor het lont (w-oli-1).

Diversen
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld grapen,
voorraadpotten en pispotten had men aardewerken deksels. De exemplaren uit de
opgraving hebben ongewone modellen, met
een bolle onderkant (w-dek-3) of heel dun
en klein uitgevoerd met een luchtgaatje (wdek-2). Ze zullen een specifiek doeleinde
hebben gehad.
AI in de late Middeleeuwen zijn verschillende
typen bloempot gemaakt. Een klein kommetje op lobvoeten hoort waarschijnlijk bij
deze categorie, gezien de gaatjes voor een
ophang ketting in de teruggebogen rand en
het ontbreken van glazuur (r-blo?- ?).
Bloempotten zijn zelden geglazuurd omdat
de glazuur er 's winters buitenshuis afschilfert door bevriezing van het vocht onder het
glazuur.
Voor in de vogelkooi werden speciale drinkbakjes gemaakt die met een metaaldraadje
aan het gaas werden gehangen (w-vog-1).

Steengoed
Vanaf de late 13de eeuw vervaardigden
pottenbakkers in het Duitse Rijnland keramiek die zo hard is gebakken, dat archeologen het de naam 'steengoed' hebben gegeven. Het is waterdicht en drinkservies van
steengoed werd massaal geëxporteerd over
heel west-Europa. Om aanslag beter te
kunnen verwijderen werd het later voorzien
van zoutglazuur, een matglanzende deklaag
die ontstond door in de oven zout te laten
verdampen.
In de 17de eeuw verloren deze produkten
een groot deel van de markt aan drinkgerei
van glas, tin, porselein, majolica en faïence,
ondanks de toepassing van steeds rijkere
stempeldecoraties in de 16de eeuw. Uit de
opgraving komen de fragmenten van steengoed met zoutglazuur (code: S2) dan ook
vooral uit de ophoging en uit enkele 16deeeuwse vondstcomplexen.
Uit de stortheuvel zijn de scherven verzameld van de onderhelft van een kan of kruik
van steengoed zonder zoutglazuur maar
met een paarsbruine engobe. Dit opvallende
steengoed is tussen omstreeks 1350 en
1450 vervaardigd in Langerwehe (tussen
Keulen en Aken)23- de scherven zullen wel

met ophogingsgrond zijn aangevoerd. Later
ging men ook in Langerwehe over op het
zoutglazuur.
Steengoed met zoutglazuur is gemaakt in
Keulen en Frechen, Langerwehe, Aken,
Raeren, Siegburg en in het Westerwald ten
oosten van Koblenz. De onversierde produkten zijn veelal zo nauw verwant dat de
produktieplaats niet precies bepaald kan
worden. De stempeldecoraties zijn soms
plaatsgebonden, bijvoorbeeld het 16deeeuwse eikebladmotief dat in Keulen en
Frechen werd qehanteerd." Een vrijwel
compleet kannetje uit beerput 4H, vermoedelijk een soort bierpul, heeft een standvoet,
een bolle buik en een hoge en wijde hals
(s2-kan-9). De potvorm is typerend voor
Keulen en Frechen.25

Porselein
In de 16de eeuw verscheen het eerste
Chinese porselein in de Lage Landen via de
Portugezen - het wordt wel 'kraakporselein'
genoemd naar de Portugese schepen, 'carraca'. De eerste grote partijen porselein die
in 1602 en 1604 naar de Nederlanden kwamen, waren afkomstig van veroverde
Spaanse schepen. Na de oprichting van de
Vereenigde Oostindische Compagnie in
1602 kwam een regelmatige aanvoer op
gang en het porselein, aanvankelijk nog zeer
kostbaar, daalde in prijs.26 In de opgraving
heeft alleen beerput 4H wat porselein opgeleverd.
Tot het kraakporselein behoort een zestal
zeer dunwandige kleine kopjes met uitgebogen rand en zes even dunwandige, kleine
diepe bordjes, alle te dateren in ca 16101620.27 Ze vertonen enkele typisch vroege
kenmerken, bijvoorbeeld op de stand ring
vastgebakken zand waarmee de ovenvloer
was bestrooid, of het gebruik van een mal
voor het vormen van de bordjes. De bovenzijde van de bordjes heeft een blauwe beschildering met een vlakverdeling in vakken,
kenmerkend voor de Wan-Li-stijl, genoemd
naar de Chinese keizer die in de periode
1573-1619 heerste. De stijl is in China
voortgezet tot 1657, toen de export tijdelijk
werd afgesneden door de oorlogen welke
het land sinds 1644 teisterden. De boeddhistische voorstellingen in de vakken hadden meestal een symbolische betekenis (de
gans bijvoorbeeld stond voor huwelijksgeluk)28maar het is de vraag of de Hollanders
de betekenis van deze symbolen kenden.
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De vormen en de beschildering van enkele
Chinese theekopjes zijn niet nader dateerbaar dan de eerste helft van de 17de eeuw:
een theekopje met een landschapstafereel
en vier met bloemmotieven (o-kop-t)." Een
zesde porseleinen kopje is hiermee identiek
qua model, met aan de buitenkant dezelfde
bloemversiering, maar het heeft een afwijkend baksel, een grijzige glazuur en een
donkere grijsblauwe beschildering, Binnen
op de bodem heeft het geen bloem maar
een abstract motief, Mogelijk komt het niet
uit China maar uit viëtnam.

majolica niet van import kunnen onderscheiden, Proenen (van het Italiaanse 'pironi') zijn
stapelhulpstukken voor in de oven die dienden om te voorkomen dat de produkten aan
elkaar vast bakten, Het meest zijn driehoekige proenen gebruikt met op de hoeken een
verdikking, Op de onder- en bovenzijde van
de meeste borden zijn door de proenen drie
kleine beschadigingen nagelaten,
De vroegste majolica-vondsten uit de opgraving dateren uit het derde kwart van de
16de eeuwen zouden zuid-Nederlands
kunnen zijn, Het betreft drie fragmenten van
polychrome borden die helaas onherkenbaar zijn verkleurd door de bodemzuren (uit
sporen 2B en 2/3F - niet afgebeeld),
De andere majolicavondsten zijn vervaardigd in de noordelijke Nederlanden, De decoratie was aanvankelijk geheel naar
Italiaans voorbeeld en omvatte polychrome
bloemmotieven, een schaakbordpatroon. of
figuren, In beerput 4H is een randfragment
gevonden dat getooid was met een verenmotief, een bekend ontwerp waarbij middenop het bord een engeltje was geschil-

derd"

Majolica en faïence
Majolica en faience zijn bedekt met tinglazuur dat ondoorschijnend wit is, Het is gemaakt door vermenging van verschillende
grondstoffen waaronder tin, Voor de beschildering had men verf die door bijmenging van kobalt, koper, antimoon, ijzer en
mangaan de kleuren blauw, groen, geel,
oranje/bruin en paars kreeg, Het is bekend
dat tafelservies van majolica, wellicht tevens
faience, ook lokaal in Alkmaar is vervaardigd, Een deel van de opgegraven 16de- tot
18de-eeuwse exemplaren zou hier kunnen
zijn gemaakt maar dit is (nog) niet te bewijzen,
Majolica dankt zijn naam aan Mallorca dat
een belangrijke doorvoerhaven was in de
export van tinglazuur-aardewerk van
Spaanse en Italiaanse herkomst. Tegen het
einde van de 15de eeuw vestigden zich
Italiaanse majolica-bakkers in enkele steden
in de zuidelijke Nederlanden, Een typisch
kenmerk van deze majolica is dat alleen op
de voorzijde tinglazuur is gebruikt en op de
achterzijde loodglazuur, mogelijk vanwege
de kosten van de qrondstoften." Een eeuw
later zijn ook bedrijven opgericht in de noordelijke Nederlanden, onder meer in
Haarlem, Vanaf 1605 worden ook in
Alkmaar majolicabakkers genoemd in de archiefstukken - helaas is er geen potten bakkersafval van gevonden, met uitzondering
van enkele proenen uit de bouwput van V
en 0 aan de l.aat." zodat we de Alkmaarse
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Ondanks de lokale produktie is nog tot het
midden van de 17de eeuw tinglazuur-aardewerk gel'mporteerd uit Italië33 Uit beerput
4H komt een vroeg-17 de-eeuwse Italiaanse
plooischotel, zo genoemd vanwege de geplooide vorm, geheel overdekt met wit tinglazuur (i-pI0-1), Dit materiaal komt waarschijnlijk uit Faenza, destijds het grootste
produktiecentrum.
Omstreeks 1620 begon men ook in de
noordelijke Nederlanden met de produktie
van aardewerk met volledig tinqlazuur. Het
is naar het Italiaanse voorbeeld genoemd:
faience, Later werd het ook bekend als
'Delfts', hoewel deze stad lang niet de enige
plaats van vervaardiging was in onze gewesten, In Alkmaar waren er tot het einde
van de 18de eeuw bakkers van wandtegels
met tinqlazuur.> maar het is niet bekend of
zij ook het verwante faience serviesgoed
maakten, Een belangrijke verbetering was
het gebruik van een koker in de oven, Door
gaten in de wand van de koker konden op
regelmatige afstand drie pennetjes naar binnen worden gestoken, Door de produkten
op deze pennetjes te zetten kreeg men alleen aan de onderzijde beschadigingen
door vastbakken, in tegenstelling tot het
stapelen met proenen tussen de borden,
Tot in de tweede helft van de 17de eeuw
werden Italiaanse vormen nagevolgd, zoals
de witte plooischotel (f-pI0-1),35 een kleine
witte kom met uitgebogen rand (f-kom-3)36
en een witte bierkan (t-kan-z)." Een ander
voorbeeld is een witte pap kom waarvan de
nokken met hartvormige doorboringen zijn
versierd (f-pap-3), Uit beerput 4H kwam zowel een compleet exemplaar als een randfragment met dezelfde nokken."

Het faïence veroverde een groot deel van de
markt voor tafelservies door de nauwgezette imitatie van Chinees porselein. De patronen in Wan-Li-stijl werden met blauwe verf
precies nagemaakt, op de (grotere) borden
bijvoorbeeld de vakverdeling die is volgeschilderd met symbolische figuren. Op kleinere borden, kommen en koppen zijn eenvoudiger patronen nagevolgd, bijvoorbeeld
een bloemmotief, een landschapje of een
vogel op een rots omgeven door bladranken
of een fries met kleine motieven.
Daarnaast introduceerde men nieuwe, typisch Hollandse motieven, bijvoorbeeld een
fantasiewapen of de zogenaamde spreukborden. Uit beerput 4H komt een spreukbord met de tekst' 4 want niet soo seer de
spijs', omgeven door guirlandes en grotesken. Dit is een exemplaar uit een serie waarvan op elk bord de regel van een versje
staat. Borden van dergelijke series worden
in den lande wel meer gevonden. Ze stammen vooral uit de tweede helft van de 17de
eeuwen hebben meestal een dergelijke omlijsting, met minimale verschillen in de uitvoering. Dit vers is bekend van een bord uit
1683 in het Rijksmuseum Amsterdam waarop de hele rijm staat: wij bidden u 0 heer,
sent uwen seegen neer, op dees u milde
gaven, want niet soo seer de spijs, als wel u
seegen wijs, ons voede kan en laaven." Uit
de beerlaag in kelder 4/5A komen de randfragmenten van nog twee spreukborden,
met op één ervan een stukje van een '5' en
als eindletter van een regel '(l?)..n' .40
Een ander bord vertoont op de spiegel twee
mansfiguren die groetend de hoed afnemen. De stijl is nauw verwant aan de beschildering van 17de-eeuwse 'Delftse'
wandtegels met tinglazuur.
Als goedkopere versie dan faïence is nog tot
het midden van de 18de eeuw majolica vervaardigd dat was voorzien van dezelfde vormen en decoraties. Aan het einde van die
eeuw zou het faïence het veld ruimen voor
fabrieksmatig gemaakt servies. Een kom
van dit 'industrieel witgoed' is gevonden in
riool5L. Hij is vermoedelijk van Engelse herkomst, waar dit materiaal 'creamware' is
genoemd.

G/aswerf<.41
In de vroege middeleeuwen was in WestEuropa de produktie van glaswerk nog gebonden aan een handvol kloosterateliers. In
de 13de eeuw kwamen de eerste niet-kerkelijke werkplaatsen op, onder meer in het
Rijnland, Hessen (speciaal de Spessart),
Weserbergland, Waals-Brabant en
Henegouwen, Noord-Frankrijk en Engeland.
Het Duitse nogal dikwandige groene
'Waldglas' was vooral in de 15de en 16de
eeuw zeer populair in de Lage Landen. In de
16de eeuw kreeg het sterke concurrentie
van het meer verfijnde glaswerk van
Italiaanse glasblazers die zich in WestEuropese steden vestigden. In de tweede
helft van de 16de eeuw vestigden zich ook
glasblazers in de steden van de Noordelijke
Nederlanden maar hierover is nog weinig
bekend. Bij de samensmelting van Duitse en
Italiaanse invloeden ontstonden allerlei nieuwe vormen. De glasvondsten van de
Wortelsteeg weerspiegelen een deel van
deze veranderingen.
In de typologie is onderscheid gemaakt tussen de hoofdvormen en details. De hoofdvormen worden gedefinieerd door de aanof afwezigheid van een stam of een schacht
en soms nog een specifiek kenmerk. Een
stam is een apart gedeelte tussen de voet
en de kelk en maakt geen onderdeel uit van
het reservoir. Een schacht is het onderste
gedeelte van een twee-delig reservoir en is
door een knik gescheiden van het bovengedeelte, de kelk. Uit de opgraving komen de
hoofdvormen: beker, fles, kelkglas, olielamp, roemer. Ze zijn gecodeerd met de
eerste drie letters van de benaming.
Binnen de hoofdgroepen zijn typen onderscheiden die worden aangeduid met de toevoeging van type-nummers. Als criteria voor
de typen gelden:
- de vorm van de beker of kelk en van de
stam of schacht, èn
- de vorm van de bodem (de enige uitzondering zijn noppootjes onder bekers: deze
worden buiten beschouwing gelaten), èn
- de techniek van de versiering (de versieringspatronen zelf worden als aanvullende
informatie gezien).
De details van de randafwerking zijn niet in
de type-nummering verwerkt. In de catalogus worden ze alleen in de toelichting vermeid.
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De eenvoudigste hoofdgroep is de beker,
een drinkglas zonder stam of schacht.
Men kon het glas 'vrij blazen' of in een houten mal. Vrij blazen wil zeggen dat men een
glasbel blies aan de blaaspijp en deze in
model bracht onder meer door de bel aan
de pijp te 'slingeren' (vervorming door de
middelpuntvliedende kracht) of op een hard
oppervlak te rollen. Het in model gebrachte
glas wordt overgenomen op het 'pontilijzer'
dat aan de bodem wordt aangezet, zodat
men de bovenkant kan losknippen van de
blaaspijp om dit verder af te werken. Door
het pontilijzer naar binnen te duwen maakte
men een 'opgestoken bodem'. Aan de onderkant is het aanhechtingspunt van het ijzer vaak nog te zien, het zogenaamde 'pontilmerk'.
In het laatste kwart van de 16de eeuw zijn
van Venetiaanse glasblazers diverse technieken overgenomen die wel 'à la façon de
Venise' worden qenoemd." Kenmerkend
zijn de betere kwaliteit van het dunwandige
vrijwel kleurloze glas en de verfijnde methoden van versiering.
Het Venetiaanse meesterschap blijkt vooral
bij het zogenaamde 'vetro a fili'. Dit is een
techniek om gekleurde glasdraden mee te
smelten in de wand." Uit beerput 4H komt
een aantal cilindrische bekers die met deze
techniek zijn versierd (gl-bek-9). Er zijn zeer
fijne en iets minder fijne versies van gemaakt.
Een zeer bijzondere versieringsvorm heeft
het zogenaamde 'ijsglas'. Dit werd verkregen door het warme glas in koud water te
laten 'schrikken' waardoor een grof webpatroon van kleine scheurtjes in de wand ontstond. Om de wand weer dicht te krijgen
werd het glas nogmaals verhit." De beide
bekers uit beerput 4H zijn uitgevoerd met
drie blauwe braamnoppootjes (gl-bek-22).
De 'knobbelbeker' is in een mal geblazen
(gl-bek-15). De knobbels kunnen, afhankelijk van de gebruikte mal, variëren van traantot diamant- en ruitvormig. In de tweede
helft van de 17de eeuw voorzag men de
knobbel beker meestal van pootjes.

De glasblazer', uit
Jan en Caspar
Luiken, 'Het menselyk bedryf',
Amsterdam 1694

Vanaf eind 16de eeuw ontstonden in de
Duitse en Nederlandse glasblazerijen ook
nieuwe decoraties. Een simpele manier van
versieren was het spiraalvormig om het glas
leggen van een glasdraad. Dit kon een simpele gladde draad zijn of een geribbelde
band. Deze versiering treffen we vooral aan
bij cilindrische bekers met een voetring. Een
bijzonderheid van deze bekers is dat de
voetring en band uit één doorlopende draad
zijn vervaardigd (gl-bek-33)45
Hieraan verwant zijn de cilindrische bekers
op voetring met een zogenaamd wafelpatroon (gl-bek-19). Bij deze methode is een
glasdraad spiraalsgewijs om het glas gewik-

keld en daarna is de beker nogmaals geblazen in een mal met verticale ribben.
Hierdoor is de glasdraad op geregelde afstanden platgedrukt tot een wafelpatroon."
Dit kan variëren van brede vierkante wafels
tot rechthoekige en zeer langgerekte wafels.
De vierkante wafels zijn al gemaakt vanaf de
tweede helft van de 16de eeuwen schijnen
in Antwerpen te zijn uitgevonden. De langgerekte wafels komen vooral vanaf het midden van de 17de eeuw voor."
Een tot de verbeelding sprekend drinkglas is
de 'pasbeker' , een glas waarvan de inhoud
in porties was verdeeld door middel van afzonderlijke horizontale glasdraden.
Dergelijke glazen zijn gebruikt op drankfestijnen. Het was de bedoeling dat de drinker
probeerde om in één teug de drank precies
tot de volgende streep op te drinken. Er zijn
verschillende bekervormen bekend die door
horizontale draden waren bestemd tot pasbeker. Het meest kwam een hoog meerkantig model voor (lastig om uit te drinken)
met brede voetring en een rechte rand."
Het door ons gevonden fragment is echter
cilindrisch met een uitgebogen rand (gl-bek34).
In de eerste helft van de 17de eeuw kwamen bekers en kelkglazen met een netwerkpatroon in de mode. Deze versiering kan op
verschillende manieren zijn verkregen: door
in een mal gevormde ribben of opgelegde
glasdraden met een tang twee aan twee samen te knijpen, ofwel door het glas geheel
of gedeeltelijk in een mal te blazen." Aan
het glas is de toegepaste techniek zelden te
zien (een geheel in een mal geblazen glas is
wellicht wat netter en strakker van model).
Er zijn twee bekers gevonden met deze versiering op de onderhelft van het glas, voorzien van een ongewoon model voetring die
met een tang is bewerkt waardoor een golvend effect is ontstaan (gl-bek-1 0). Een variant is een derde bekertje zonder voetring
maar op gladde noppootjes. Het netwerkpatroon bevindt zich grotendeels onder op
de bodem - slechts de puntjes van de decoratie zijn op de zijwand te zien (gl-bek37).
Een bijzondere verschijning was de zogenaamde 'kometenbeker'. Deze bekers danken hun benaming aan de opgelegde glasdraden die eindigen in een soort stervorm,
gelijkend op kometen. Er wordt wel gedacht
dat het verschijnen van de komeet Halley in
1607 en in 1682 de inspiratiebron vormde
voor dit soort glazen. Een andere verklaring
is dat ze een navolging zijn van bepaalde
handgrepen op Venetiaanse vazen. Het
meest komt een model voor met een geribde voetring (gl-bek-29). In beerput 4H zijn
de fragmenten gevonden van een zeldzaam
exemplaar met drie kleurloze braamnoppootjes waaruit de eveneens kleurloze 'kometen' beginnen (gl-bek -36).50
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Tenslotte is er nog een simpele onversierde
cilindrische beker op een voetring (gl-bek-8).
Onder invloed van Venetiaanse glasblazers
en de trendvolgers 'à la façon de Venise'
nam de diversiteit onder de kelkglazen sterk
toe. Eén van de vroegste vormen uit beerput 4H heeft een balusterstam met geribde
nodus (gl-kel-13). Dit model met zijn wijde
kelk vond zijn oorsprong bij Venetiaanse
glasblazers in de 16de eeuw." Zij introduceerden ook het zogenaamde 'vleugelglas' ,
waarvan de stam versierd was met voorgevormde glasdraden. Een mooi voorbeeld is
het fragment van een kleurloze stam die is
samengesteld uit twee getordeerde draden
geflankeerd door krulwerk van dunnere
gladde draden. Een typenummer is niet vast
te stellen omdat de kelk ontbreekt en er diverse varianten van bekend zijn52
Een veel voorkomend type uit het midden
van de 17de eeuw is een kelkglas met balusterstam met een vierzijdig ingedeukte nodus (gl-kel-14). Een glas van dit type is in 4H
aangetroffen samen met de fragmenten van
een tweede exemplaar dat is versierd met
ingegraveerde bloemmotieven.
Enkele kelkglazen uit riool 5L weerspiegelen
de veranderingen in de 18de eeuw. Naast
de conische kelk verschenen o.a. de trompet- en de tulpvormige kelken. Ook waren
er ontwikkelingen in de vorm en techniek
van de stam en voet. Sinds de tweede helft
van de 16de eeuw was de voet verstevigd
door deze te voorzien van een dubbelgevouwen buitenrand. Deze 'voet met omgeslagen rand' is kenmerkend voor kelkglazen
tot ver in de 18de eeuw. Aan het begin van
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de 18de eeuw verbeterde men de glasbereiding en vervaardigde men glas met een
dikkere wand. Doordat toen ook de voet
dikker werd, verdween omstreeks 1750 de
omgeslagen voetrand weer53 Rond 1730
kwamen in Engeland de 'slingerglazen' in
de mode, kelkglazen met een witte spiraaldraad in de stam, die gangbaar blijven tot
het eind van de 18de eeuw - uit 5L komt de
voet van een dergelijk qlas.>' De laatste ontwikkeling zien we bij twee kelkglazen met
conische kelk uit 5L, waarvan het pontilmerk weggeslepen is, een vroeg-19deeeuwse verbetering.55
Drinkglazen zonder een stam maar met een
schacht kunnen weer worden onderverdeeld in de koolstronk, de berkemeier en de
roemer. De oorsprong van de noppenversiering ligt in het oosten van het
Middellandse Zeegebied Sporadisch is
vanuit dit gebied zeer fraai helder glas geïmporteerd naar west-Europa. In de 13de
eeuw zijn de noppenbeker en de koolstronk
van het midden-Duitse 'Waldglas' ervan afgeleid56 Hieruit ontwikkelde men de berkemeier en de roemer.
Uit beerput 4H komen verschillende roemers. De typen worden onderscheiden op
grond van de kelkvorm, het model voet en
de soort noppen.
De typologie van roemers, zoals tot dusverre gedaan, wordt derhalve op twee punten
gewijzigd. Ten eerste telt het aantal rijen
noppen niet meer mee voor de typen-aanduiding. De tweede wijziging betreft het onderscheid tussen gl-roe-2 en -3 dat louter
op het formaat berustte. Na overleg is afge-
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komen te vervallen.
De voet was in de 16de eeuw doorgaans
een voetring waaraan met een tang uitsteeksels waren geknepen. Eind 16de eeuw
introduceert men de gewonden glasdraadvoet die is gemaakt door een conische mal
onder de schacht te houden en met een
glasdraad te omwikkelen." De gewonden
glasdraadvoet was in eerste instantie vrij
laag (1 á 1,5 cm) maar werd later in de 17de
eeuw steeds hoger.

De vroegste roemers uit beerput 4H hebben
een conische kelk, een lage gewonden
glasdraadvoet en platte noppen (gl-roe-9) of
doomnoppen (gl-roe-1 0). Doomnoppen zijn
gemaakt door de wand aan te tikken met
een staafje gesmolten glas. Bij het terugtrekken wordt het staafje afgeknipt en ontstaat een puntig uitsteeksel. Gladde noppen
ontstaan door de nop te laten versmelten
wanneer het glas opnieuw verhit wordt (overigens wordt het glas tijdens alle bewerkingen herhaaldelijk opnieuw verhit).
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Oe conische kelk raakte rond het midden
van de 17de eeuw uit de mode.
Vermoedelijk is dit de datering van een
exemplaar op een hoge gewonden glasdraadvoet en met braamnoppen (gl-roe-13).
Braamnoppen zijn gemaakt met behulp van
een stempel die op de hete, pas aangebrachte glasdruppel werd gedrukt. Er is een
globale trend waar te nemen waarbij in het
tweede kwart van de 17de eeuw de kleine
braamnoppen, vaak met een scherpe puntige profilering, plaats maken voor grotere
vlakkere braam noppen
Naast de conische kelk verscheen aan het
eind van de 16de eeuw de afgeronde kelk.58
Eén van de vroegste roemers met zo'n kelk
heeft nog een geknepen voetring en doornnoppen (gl-roe-7). Het meest populaire
17de-eeuwse model heeft een afgeronde
kelk, een hoge gewonden glasdraadvoet en
braamnoppen (gl-roe-2). In de loop van de
17de eeuw is er een tendens naar een
steeds kleinere cuppa in verhouding tot de
schacht. Deze geleidelijke overgang is evenwel moeilijk in een type-aanduiding te specificeren.
Opmerkelijk is het vrijwel geheel ontbreken
van wijnflessen. Het enige exemplaar is de
opgestoken bodem van een bolfles, gevonden in de laat -17 de- of vroeg-18de-eeuwse
beerlaag van kelder 4/5A (type niet herkenbaar). Mogelijk tapten de bewoners hun
drank rechtstreeks uit het vat en gebruikten
ze steengoed en faïence schenkkannen
waarvan fragmenten bijvoorbeeld in beerput
4H zijn aangetroffen. Het grote aantal glazen met een vrij grote inhoud doet vermoeden dat men over het algemeen bier prefereerde boven wijn.59
In beerput 4H zijn de fragmenten aangetroffen van 15 kleine en dunwandige parfum- of
medicijnflesjes. Enkele zijn uitgevoerd als
een verkleinde versie van de wijnfles, ca 1012 cm hoog, met een bolle buik en opgestoken bodem. Ze hebben een uitgebogen
rand (gl-fle-1 0) of een rand die met een
glasdraad omwonden is (gl-fle-9). Vier andere flesjes zijn in een mal geblazen met een
vierkante doorsnede of versierd met ribbels
of plooien (gl-fle-33, -35 en -36).
Vermoedelijk waren de eenvoudige, vrij geblazen flesjes bestemd voor medicijnen en
de fraaiere, in een mal geblazen flesjes voor
parfum. Het wat grotere flesje gl-fle-33 zou
ook voor brandewijn gediend kunnen hebben.
Uit riool 5L kwam nog de onderhelft van een
klein cilindrisch flesje (vermoedelijk gl-fle-11)
Een ongewoon voorwerp is de oliehouder
van een lamp, opgegraven in riool 5L (gl-oli1). Hij is gemaakt van zeer dunwandig, helder glas. Bovenop de hals is de slijtplek van
een metalen lonthouder zichtbaar.
62

Rookgerei
Het roken van tabak werd omstreeks 1560
door Europese zeelieden overgenomen van
de inheemse bevolking in midden-Amerika.
Inmiddels werden in Europa al tabaksplanten gekweekt vanwege de medicinale werking die eraan werd toegeschreven, onder
meer door de Franse gezant Jean Nicot.
Vanaf 1580 raakte pijproken snel ingeburgerd en in Holland zijn nog vóór 1600 pijpmakerijen opgericht, vooral door immigranten uit Engeland. Het roken was toen nog
vooral voorbehouden aan de meer welgestelden, vanwege de hoge prijs. Vanaf omstreeks 1620 werd roken echter in brede lagen van de bevolking populair. Oe opgegraven pijpen geven een indruk van de ontwikkeling van de pijp van het begin tot in de
19de eeuw.
Pijpen zijn gemaakt van fijne witte klei die in
een mal werd geperst. Voordat ze de oven
ingingen werden de gedroogde halffabrikaten nog bijgewerkt. Vanaf ca 1620 onderscheidde men twee kwaliteiten, de fijne en
de grove pijp. Bij de fijne pijp zijn de vormnaden weggewerkt en is het oppervlak met
een agaatsteen gepolijst. Rond de monding
van de ketel (de 'filt') is met een gekarteld
mes een decoratieve radering aangebracht
en er kunnen op de ketel en de steel sierstempels opgebracht zijn (voor zover nog
niet reeds erin geperst). Op het uitsteeksel
onder de ketel, de 'hiel', werd een kwaliteitsmerk gestempeld met een meesterteken. Oe grove kwaliteit mist deze bewerkingen; ze zijn ongemerkt en hebben hooguit
een filtraderinq.s?
In de loop van de 17de en de 18de eeuw
werd de ketel in het algemeen steeds groter
terwijl ook de vorm veranderde, hetgeen in
verband wordt gebracht met een globale
daling van de tabaksprijs. Oe vroegste pijpen zijn opgegraven in de beerputten 2/3E
en 4H en dateren nog uit de periode 1580-

Vroeg-1 7deeeuwse pijpen uit
beerputten 4H
(boven) en 2/3E
(onder) (RR)

Schaal tekeningen
2.3

Pijpen uit beerput
4H(RR)

1610, met kleine bikonische pijpekoppen.
De beide exemplaren uit 4H zijn identiek,
met ongemerkte geprononceerde hiel, het
pijpje uit 2/3E heeft een vlakke ongemerkte
hiel." De andere pijpen uit 4H illustreren de
ontwikkeling van de bikonische pijpekop,
met rond het midden van de 17de eeuw
een iets grotere ketel62 en omstreeks 16601680 een meer langgerekte ketel=. De laatste neigt al naar het trechtervormige model
dat typerend zou zijn voor de 18de eeuw.
Een ongemerkte pijp uit kelder 4/5A hoort al
bij dit nieuwe type. De merken op de 17deeeuwse pijpen zijn niet geïdentificeerd. Op
drie van de pijpen uit riool 5L komt echter
als merkteken een standerdmolentje voor
en één ervan heeft op de steel nog het opschrift DANENS GOUDA. Het zijn produkten
van Jan Danens (senior of junior), dateerbaar tussen 1722 en 1781.64 Een vierde
heeft als merk een gekroonde 0, een
Gouds merk van omstreeks 1700.65 Het vijfde merkteken is bijna een eeuw jonger, de
gekroonde WS (ook Gouda?).66

Pijpen uit beerput
5L (VVH)
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Houten kom uit
beerput4H
Diameter 26 cm
(JR)

Huisraad en servies

.
.~/

Gebruiksvoorwerpen
van hout, been en leer
Het merendeel van het huisraad bestond tot
in de 19de eeuw uit voorwerpen van hout.
Men was destijds goed op de hoogte van
de fysieke eigenschappen van de verschillende houtsoorten, getuige de bewuste
keuze van bepaalde soorten voor bepaalde
doeleinden, Men gebruikte niet alleen lokaal
hout. Er was al in de late Middeleeuwen een
levendige internationale handel in hout en
ook in houten voorwerpen."
De opgraving leverde verscheidene houten
gebruiksvoorwerpen op en een paar van
been en leer, Het meeste is afkomstig uit
sporen uit de periode ca 1550-1675,

Van alle houten meubels en ander huisraad
die de bewoners van het opgravingsterrein
moeten hebben gehad zijn slechts enkele
voorwerpen teruggevonden.
Uit beerput 4H komt een dubbel-ruitvormig
eiken plankje met twee gaten. Mogelijk was
dit de rugplaat van een wand-kaarsenhouder, met oorspronkelijk midden in de breedste ruit een stokje met daarop de kaarsepin
en in de smalle ruit een ophang-gat. Het afgebroken uiteinde van een holle ronde balk
van eikehout was misschien een onderdeel
van een zuigerpomp, Een gebruikelijke
vondst bij het huisafval is een versleten heidebezem, omwonden met gespleten wil getenen, In beerput 4H zijn enkele resten gevonden van houten tafel- en keukengerei. In
de Middeleeuwen was in de meeste huishoudens het dagelijks gebruikte servies van
hout. Pas in de 16de eeuw werden borden
en kommen van tin en majolica gemeengoed en vanaf het midden van de 17de
eeuw porselein en faience,
In de 17de-eeuwse beerput is nog een fragment gevonden van een beukehouten kom
63

Houten biereetden (A,S), een
stop (C), een tolletje (0), kaarsenhouder (E) en een
houten deksel (F),
uit beerput 4H (JR)
Schaal 2:3
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die op een draaibank met een beitel is gedraaid. Er zijn voorts fragmenten gevonden
van een drietal lepels: de dikke steel van een
grote elzehouten lepel en een tweetal beschadigde bakjes van eetlepels die zijn gemaakt van populierehout. Als laatste in deze
categorie moeten enkele stoppen en deksels vermeld worden. De beide stoppen,
gedraaid van els en van grenen (grove den),
dienden voor het afsluiten van flessen - kurk
werd pas in de tweede helft van de 17de
eeuw in Frankrijk voor het eerst hiervoor
toeqepast." Een ca 1 cm dikke ronde schijf
van populierehout met taps toelopende
rand en een diameter van 9,9 cm, diende
vermoedelijk als deksel voor een voorraadpot. Twee vliesdunne grenen schijfjes zijn
mogelijk gebruikt als deksel voor zalfpotten.
Dit zal in elk geval de functie zijn geweest
van de kleinste, met een diameter van 2,8
cm. De grotere, met een diameter van 4,7
cm, zou eventueel ook de bodem kunnen
zijn geweest van een duigenbakje69

Lering en vermaak
In de categorie sport en spel past een houten bal met een diameter van 6,4 cm. Het is
niet duidelijk voor welk spel hij werd gebruikt. Hij is gemaakt van Spaanse aak, een
soort esdoorn."
Een van de fraaiste vondsten uit beerput 4H
is een eikehouten speelqoedkarretie." De
wanden zijn met ijzeren spijkertjes aan de
bodemplaat bevestigd. De beide vaste assen zijn gemaakt van vierkante latjes met
ronde uiteinden. In elk uiteinde is een gaatje
geboord om het schijfwiel met een borgpennetje vast te zetten. Vooraan bevindt
zich in de bodemplaat een gat dat met een
stukje hout is gevuld. Op een prent van Jan

Houten 'timp', uit
beerput 4H (RM)
Schaal 1 :2

Luiken uit 171272 staat een identiek speelgoedkarretje afgebeeld dat was voorzien
van een houten trek-stok aan de voorzijde.
Deze was ter plekke van de houten pen
waarschijnlijk scharnierend bevestigd, bijvoorbeeld met een stukje leer." Het karretje
was wellicht gemaakt van delen van een oude ton. Er is namelijk ook een mislukte bodemplaat gevonden die was gemaakt van
een duig. De afgeschuinde voorkant voor dit
karretje was echter niet symmetrisch geworden en de mislukte bodemplaat was
weggeworpen. Het gat voor de trekstok
was al aangebracht.
Ander speelgoed zijn een grenen tolletje dat
met duim en vingers moest worden gedraaid (uit 4H) en een 'timp' of 'tiepel' van
populierehout (uit 28). Dit is een korte stok
waarvan de beide uiteinden ruw zijn aangepunt en waarmee met behulp van een slaghout werd gejongleerd. Er bestonden verschillende versies van dit spel."
In beerput 4H werd een klein boekje gevonden waarvan de leren kaft met hout was
versterkt. Het was in slechte staat en van de
twee koperen slotjes resteert slechts een
fragment. Het papier was opgelost tot een
wit papje.
Als laatste in deze categorie vermelden we
een hoornen dominosteen (2 x 4,1 cm) zonder merkteken of punten.

Houten speelbal,
uit beerput 4H
(RM)
Schaal 1:2

Houten toljetje, uit
beerput 4H (RM)
Schaal 1: 1
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Boekkaftje van
hout en leer, met
koperen sluitwerk,
uit beerput 4H
(RM)
Schaal 1: 1

8ukshouten haarkam uit tonput 28
(RM) Schaal 1: 2

Rundleren voorschoot, gevonden
bij pottenbakkersafval in bak 2/3F
(RM)

Gereedschap, kleding en
persoonlijke artikelen
Het enige gereedschap uit de opgraving is
een haalmes met een handvat van appel/pere-/meidoomhout
(soort niet nader te
bepalen). De scherpe kromme punt werd
gebruikt om mee te krassen. Dit type gereedschap werd in allerlei ambachten gehanteerd. Gezien de vindplaats, samen met
huisafval en misbaksels in waterput 3/48,
wordt een gebruik in de pottenbakkerij verondersteld.
Een langwerpig benen voorwerpje met Uvormige doorsnede is gevonden in beerput
40. Het is met ingekerfde eenvoudige geometrische patronen versierd. De functie is
onbekend. Het zou een beslagstuk van een
mesheft of het handvat van gereedschap
kunnen zijn.
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In beerput 4H zijn 24 ongeschaafde plankjes gevonden die ruwweg waren gehakt tot
vierkanten met zijden van 8 tot 10 cm. Er
zijn er twee van elzehout, vier van eiken en
één van populier terwijl de rest van wilg is.
Mogelijk zijn ze gebruikt bij het drogen van
pas gedraaide potten.
Midden in een dik pakket misbaksels en
ovenhulpstukken is in kelder 2/3F een rundleren schort gevonden. Hij was ruw gesneden uit een lap rundleer waarin de schouder
en nek van het dier nog herkenbaar zijn. De
split aan de voorzijde had een leren versterking om uitscheuren te voorkomen (hiervan
zijn slechts de naaigaatjes nog aanwezig).
Het schort werd met een touw omgebonden, te oordelen naar de naaigaatjes op de
bovenhoeken. Het schort zal wel in het bedrijf zijn gedragen. Op de beroemde prent
'De pottebacker' van Jan Luiken uit 1694
heeft de hoofdpersoon een schort om ge-

Haalmes, uit bak
2/3F(RM)
Schaal 1:2

bonden bij het draaien van een pot.
Bij de categorie kleding horen ook twee
knoopkernen uit beerput 4H, gesneden van
appel-/pere-/meidoornhout
(soort niet nader
te bepalen). Dergelijke knopen werden met
stof bekleed. In de put zijn ook twee aangepunte stokjes gevonden en het fragment
van een derde, gemaakt van eik, wilg en
populier. Dit kunnen grove breinaalden zijn
geweest.
In beerput 4H zijn de populierehouten zolen
gevonden van een tweetal verschillende
muilen. Deze worden straks nog besproken
bij het schoeisel.
Bij de persoonlijke artikelen hoort een gave
bukshouten haarkam die is gevonden in
tonput 2B De grove kant werd gebruikt
voor het in model kammen van het haar, de
fijne tanden voor het vangen van vlooien en
luizen. Uit historische bronnen is bekend dat
men destijds in alle lagen van de bevolking
last had van deze parasieten. Resten van
mensenvlooien, luizen en neten (eieren van
luizen) worden soms nog in de kammen
aanqetroffen." Het is dan ook niet verrassend dat deze kammen regelmatig in opgravingen worden gevonden.

Het houtqebtulk"
De houtvondsten zijn grotendeels gedaan
tussen het 17de-eeuwse huisafval van de
families Lievens en Ras. In die periode bevond zich in een gemiddeld huis een groot
scala aan houten huisraad waarbij uit historische bronnen en archeologisch onderzoek
het grote belang van eikehout naar voren
komt. In de Hollandse duinen zal destijds de
eik nog wel van nature zijn voorgekomen
maar de bomen groeiden in dit landschap
onregelmatig, laag en krom waardoor ze als
bouwhout ongeschikt waren. Eike- en
naaldhout werden dan ook reeds vanaf de
13de eeuw geïmporteerd. Amsterdam was
in de late Middeleeuwen een belangrijke
stapelplaats voor hout dat werd aangevoerd
uit midden-Duitsland, vanuit de bovenloop
van de Maas en vooral uit het
Oostzeegebied. Hoewel men in de late
Middeleeuwen al houtteelt bedreef, ontstond op den duur een toenemend tekort
aan goed eikehout. Aan het einde van de
16de eeuw ging men op grote schaal over
tot de import van grenen en vurenhout uit
het Oostzeegebied voor bouwhout en voor

kuiperswerk. Eikehout werd sindsdien vooral voor het fijnere timmerwerk en meubilair
toegepast. 77
De opgegraven vondsten geven een vertekend beeld van het toenmalige houtgebruik.
Met name de grotere stukken huisraad zoals meubilair zullen wel van eiken zijn geweest. Afgedankte meubels belandden echter niet zo snel bij het gewone huisafval omdat de planken nog voor andere doeleinden
konden worden gebruikt of als brandstof in
de haard zijn verstookt.
De meeste houten gebruiksvoorwerpen zijn
gedraaid of gesneden. Hoewel eikehout het
meest gebruikte materiaal voor huisraad
was, werd deze houtsoort niet gebruikt op
de draaibank vanwege zijn grote hardheid
en grove nerf. Men gebruikte hiervoor fijnere
houtsoorten zoals bij ons vondst materiaal
Spaanse aak (ook wel veldesdoorn, van nature een lokale houtsoort), beuk en els voor
een bal, een kom en een stop. Ook voor gesneden voorwerpen zijn fijne zachte houtsoorten gebruikt zoals els, appel-/pere/meidoornhout en populier. Uit houtonderzoek in diverse steden komt naar voren dat
Spaanse aak, esdoorn, es en beuk voor het
draaien de grootste voorkeur genoten maar
dat in de west- en noord-Nederlandse kustgebieden ook veel els, wilg en soms populier werd gebruikt. Hoewel er in al deze
houtsoorten handel schijnt te zijn bedreven,
zal het vooral om plaatselijke houtwinning
qaan." Bij onze vondsten valt op dat 8 van
de 24 gebruiksvoorwerpen (de plankjes niet
meegeteld) van populierehout zijn, een
houtkeuze die elders slechts zelden wordt
aangetroffen. Voorts ontbreekt de es, een
houtsoort waarvan in Amsterdam destijds
ongeveer de helft van de gebruiksvoorwerpen is qemaakt." Mogelijk heeft dit te maken met het landschap in de omgeving van
Alkmaar, met destijds voorallaaggelegen
klei- en klei-op-veengebieden waar populieren, els en wilg goed gedijden.
Een aantal voorwerpen is gemaakt van grenen, het hout van de grove den. Deze
boomsoort kwam destijds niet in onze regio
voor - hij werd pas in de 18de eeuw hier
aangeplant - en het hout zal uit het
Oostzeegebied zijn aangevoerd.
Waarschijnlijk zijn uit noord-Duitsland ook
grenen en vurenhouten duigenbakjes geëxporteere= - de hierboven beschreven grenen zalfpotdeksel en deksel/bodem zouden
er gemaakt kunnen zijn.
Tenslotte moet de bukshouten kam uit 2B
nog worden vermeld. Buxus sempervirens
is een Mediterrane boomsoort, waarvan het
meest noordelijke natuurlijke voorkomen
zuid-Duitsland en noord-Frankrijk is.
Kammen van dit hout zijn al in de Romeinse
67

tijd naar onze streken verhandeld. Het harde, fijne hout is ook wel gebruikt voor lepels,
siersnijwerk en houtblokqravures." In de late Middeleeuwen werd de boomsoort ook
gekweekt in klooster- en siertuinen= zodat
het mogelijk is dat dergelijke kammen, destijds een massaprodukt. ook plaatselijk vervaardigd werden.

Geheel leren schoenen zijn tot in de 16de
eeuw meestal gemaakt volgens de 'rétourné-' oftewel 'omkeer-methode', dat wil
zeggen dat men ze binnenstebuiten in elkaar naaide en ze dan omkeerde, waardoor
de kwetsbare naden aan de binnenkant
kwamen. De schoenen uit de opgraving zijn
alle van rundleer dat is gebruikt met de stevige nerfzijde aan de buiten- en de zachte
vleeszijde aan de binnenkant Men had zowel lage schoenen, dat wil zeggen met de
bovenrand nog onder de enkel, als halfhoge
schoenen tot halverwege de enkel, en hoge
schoenen.
De gevonden schoenen en zolen hebben
meestal een enigszins afgeronde spitsneus.
De enige uitzondering zijn een zool van een
zeer spitse schoen (stortvondst; een 15deeeuws model), en een zool met opvallend
stompe neus, een model dat in de eerste
helft van de 16de eeuw populair was (een
vondst uit 1A!).
In de naad tussen de zool en het bovenleer
is steeds een extra strookje leer meegenaaid , de 'tussenrand '. Het strak aangehaalde stiksel kneep de tussenrand in de

Schoeisel
Bij het huisafval worden vaak resten van
schoeisel aangetroffen. In de grond van de
ophoging 1A (omstreeks 1500) en bij huisvuil in kelder 2/3F (ca 1550-1573) en in
beerput 4H (1573-1677) bevonden zich
schoenresten van eenvoudige alledaagse
modellen uit de late 15de tot en met de
17de eeuw.

Sp/itveterschoen
met zijnaad, uit
ophoging 1A (RM)

Het snijpatroon
van een sp/itveterschoen met zijnaad, uit ophoging
1A(PB)
Schaa/1:3

Tot het einde van de 19de eeuw, toen rubber zijn intrede deed, waren schoenen geheel van leer, of hadden eventueel een houten zool of een zoolvulling van kurk of vilt
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naad samen zodat de waterdichtheid verbeterde. Tot in de late Middeleeuwen hadden
schoenen slechts één dunne zool. Blijkbaar
liep men meestal nog op onverhard wegdek
en vormde slijtage geen probleem, evenmin
als het risico om op iets scherps te trappen.
De overgang op meerlagige zolen, al dan
niet met hout versterkt, wordt wel in verband gebracht met het aanbrengen van bestratingen in de steden." Een andere reden
kan de kwetsbaarheid van de zool naad zijn
geweest die zich immers direct bij het loopvlak bevond. Men ging er in de tweede helft
van de 15de eeuw toe over om van buitenaf
aan de tussenrand een tweede, bredere
buitenzool te naaien waardoor de binnenste
zoolnaad werd atqedekt." In de tweede
helft van de 16de eeuw ontwikkelde men
ook zooltypen met meerdere leerlagen,
soms in combinatie met hout, kurk of vilt,
vaak voorzien van een hak. Deze schoenen
zijn niet meer volgens de omkeer-methode
gemaakt.
Een andere laat -15de-eeuwse verandering
betrof het snijpatroon. Het bovenleer van de
middeleeuwse schoenen bestond meestal

uit één stuk leer dat van de neus doorliep
om de hiel heen, met slechts één zijnaad. Bij
de zijnaad werd een klein driehoekig zijtussenstuk ingezet voor een betere pasvorm
aan de binnenzijde van de voet. Dit snijpatroon is bij twee van de schoenen uit de ophoging nog toegepast (zie afb.) Aan het einde van de 15de eeuw ontstond echter het
snijpatroon dat we in onze tegenwoordige
schoenen nog kennen, namelijk met een
apart voorgedeelte en twee afzonderlijke
hielgedeelten, met een hielnaad en twee zijnaden." Dit patroon is in de meeste schoenen uit de opgraving toegepast.
Er waren uiteenlopende sluitingen, op de
wreef of aan de zijkant van de schoen, die
werden dichtgemaakt met banden, riempjes, rijgveters, splitveters, leren knopen of
gespen.
Van de aangetroffen schoenresten hadden
er vijf een sluiting met splitveters op de
wreef en één exemplaar (uit 2/3F) had een
merkwaardige vetersluiting met een riempje
aan de zijkant van de wreef. Splitveters zijn
gemaakt van een in de lengte ingesneden

Het snijpatroon
van een splitveterschoen met zij- en
hie/naden, uit bak
2/3F(PB)
Schaal 1 :3
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B

Het snijpatroon
van een lage instapschoen, oorspronkelijk met
een kurken of houten zool, uit bak
2/3F(PB)
Schaal 1.3
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Twee houten
klompzolen, uit
bak 2/3F en beerput 4H (RM)

Lijst van schoenmaten van aangetroffen schoenresten uit diverse
vondstcomplexen,

ca 1500-1675.

aantal
maat

strookje leer. Uit ophoging 1A komen drie
splitveter-schoenen, alledrie met een enkele
zoollaag. Twee ervan hebben een snijpatroon met slechts één zijnaad, de derde
heeft een hielnaad en zijnaden.
Voorts zijn er fragmenten van twee lage instapschoenen, zonder sluiting. De schoen
uit ophoging 1A had een met riet opgevulde
zool, van het andere exemplaar uit 2/3F ontbrak de zool.
In beerput 4H zijn twee verschillende, sterk
versleten houten zolen gevonden waarop
oorspronkelijk een leren voorblad was gespijkerd. Eén van beide 'muilen' heeft een
voetbed met bij de voorvoet een vreemde
dubbele uitholling. Het is waarschijnlijk orthopedisch aangepast vanwege een holvoet, een voetafwijking als gevolg van een te
hoog voetgewelf waardoor men de bal en
de opgetrokken tenen zwaar belast. Er is
ook nog een losgescheurd voorblad gevonden voor een muil die te oordelen naar de
naaigaten een leren zool (met een vulling
van vilt, kurk of hout?) had. De muilen zijn alledrie ongeveer van schoenmaat 39-41 .
Een vierde exemplaar van het stort had een
met leer beklede houten zool.
Wanneer we de schoenvondsten overzien,
valt op dat de schoenmaten nogal klein zijn.
Dit hangt samen met de geringere lichaamslengte van de mensen. Uit onderzoeken van begraafplaatsen elders blijkt de
gemiddelde lengte voor vrouwen in de 15de
tot begin 19de eeuw omstreeks 1.55 tot
1.60 m te zijn en voor mannen ca 1.661.72B8 Statistisch onderzoek van opgegraven schoeisel heeft aangetoond dat volwassen vrouwen (en jongemannen) in de
Middeleeuwen ongeveer schoenmaat 34-37
hadden en volwassen mannen maat 38-41 ,
heel soms groterB9 De maten van het
Alkmaarse schoeisel wijken dus niet af van
het normale beeld van de periode."

1 2 1 1 -
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Tinnen bekertje, uit
ophoging IA (RM)
Schaal 1 :2

1 1

r:-+J
Fragment van een
bronzen komfoortje, uit tonput 28
(WH) Schaal i. 2

Metalen voorwerpen
Van alle metalen huisraad, serviesgoed,
bouwonderdelen, hang- en sluitwerk dat
men vroeger had, wordt bij opgravingen
slechts weinig meer teruggevonden. Metaal
ging immers lang mee en door de lange omlooptijd werd er weinig weggegooid.
Afgedankt materiaal kon vervolgens door
corrosie vergaan, met name ijzer en koperplaatwerk.
Toch heeft de opgraving metaalvondsten
opgeleverd, waaronder enkele voorwerpen
uit ton put 2B (3de kwart 16de eeuw) en
beerput 4H (1ste-3de kwart 17de eeuw).
Diverse voorwerpen zijn met de metaaldetector pas gevonden in de stortheuvels
waar grote hoeveelheden grond waren uitgespreid. Dit materiaal zal hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de laat-1 5de-eeuwse ophoging 1A.
Slechts een paar vondsten zijn te rekenen
tot het gewone huisraad. In de vulling van
ton put 2B is een randfragment gevonden
van een bronzen komtoortie." De stortvondst van een tinnen bekertje is waarschijnlijk uit de ophoging 1A gekomen. Het
bekertje is niet gemerkt en kan op grond
van het model in de 15de eeuw worden gedateerd." Het zal toen nog een vrij kostbaar
artikel zijn geweest dat per ongeluk is verloren. In de 16de eeuw werd tin gemeengoed
en kon men ook in armere huishoudens wel
een tinnen bord of beker aantreffen. Men
noemt het wel 'armeluis-zilver' vanwege het
zilverige uiterlijk van gepoetst tin. Tinnen
borden, bekers en lepels imiteerden de vormen van het echte zilvergoed. Zo komt bij
lepels vanaf het begin van de 17de eeuw
onder de bak bij de steelaanzet een ribbel
voor, die kan worden herleid tot de bevestiging van de apart aangezette steel van zilveren lepels: Uit riool 5L komt de ovale bak
van een tinnen lepel, waarvan deze steelaanzet is afgewerkt met een zogenaamd
'dubbel lof' -motief. Dit model is dateerbaar
van begin 18de tot begin 19de eeuw93
Het lemmet van een mes, met een angel
voor het aanbrengen van het heft, is een
stortvondst. Van een ander mes is een
koperen heftbeschermer gevonden, een
plaatje dat de voorzijde van het heft beschermde tegen stoten tijdens het snijden.
Enkele alledaagse gebruiksvoorwerpen sluiten op deze categorie vondsten aan. In de
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vulling van put 2B bevond zich een loden
spinschijfje. Een tweede exemplaar van het
stort heeft hetzelfde kegelvormige model
dat van de 13de tot in de 17de eeuw onveranderd bleef.94 Het spinschijfje diende als
vlieggewicht voor een spinhoutje ofwel spindel. Voordat in de 16de eeuw het spinnewiel
zijn intrede deed, werd ruwe wol tot een
draad gesponnen met behulp van de spindel die met duim en wijsvinger als een tol
om zijn as draaiend werd gehouden. Het
spinnen van wol was vooral een huisnijverheid die als bijverdienste door de vrouw des
huizes werd bedreven. In de stad zijn spindels in de 17de eeuw vervangen door spinnewielen maar op het platteland kwamen ze
nog in de 19de eeuw voor."
In beerput 4H zijn 37 kopspelden gevonden,
gemaakt van getrokken koperdraad. De
ronde knop bestaat uit omwonden koperdraad. Dergelijke spelden zijn vanaf de 14de
eeuw al gemaakt, aanvankelijk van geïmporteerd draad maar in de 17de eeuw had
Amsterdam een eigen draadtrekkersnijverheid. In de tweede helft van de 18de eeuw
is het model vervangen door de speld met
een platte kop96
Bij de stortvondsten bevinden zich ook fragmenten van twee lakenloden. Deze merkloden zijn van de 13de tot de 18de eeuw op
textiel aangebracht door keurmeesters in de
lakenhal. Ze bestonden uit twee schijfjes
lood die met een stripje waren verbonden,
met in de ene schijf een gat en in de andere
een pin. Bij het dichtklappen drukte men de
pin door de stof en kneep het lood met een
tang samen waarna er een stempel op werd
afgedrukt. Men had merken voor de herkomst, kwaliteit en lengte van het doek en
voor de kwaliteit van de verf97 Helaas is het
ene lakenlood onleesbaar beschadigd en is
van het andere alleen de ongestempelde
rugzijde bewaard.
Een merkwaardige stortvondst is een loodstaafje met vierkante doorsnede dat bij een
ronde doorboring is gebroken. Het enige
object dat er op lijkt is het staafje van een
drukletter98
Er zijn twee munten 'opgepiept' van de
stortheuvel, een zilveren gulden met het
jaartal ..09 (1709) en een koperen duit uit de
17de of 18de eeuw waarvan alleen de rugzijde met opschrift ZELANDIA leesbaar is.
Een aantal metalen voorwerpen houdt verband met kleding. Om te beginnen bevin-

Bronzen gespje,
uit ophoging IA
(RM) Schaal 2: I
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Resten van een
honderiem(?) van
leer met koperbeslag, uit beerput
4H (JR) Schaal 2:3

den zich tussen de stortvondsten kleine
gespjes die gebruikt kunnen zijn voor het
met riempjes dichtmaken van kleding of
schoeisel. De gespen hebben alle een middenstijl, een onderdeel dat vanaf de 15de
eeuw werd aanqebracht.w Er zijn drie simpele rechthoekige exemplaren van een legering van lood en tin, en één rechthoekige
van koper. Een merkwaardige lood/tinnen
variant is voorzien van een langwerpige
baard. Net als bij de andere gespen ontbreekt de angel maar vertoont de middenstijl wel een slijtplek waar deze heeft gezeten. Een zesde gespje is van koper en heeft
een dubbel-uivormig model dat kan worden
gedateerd van de 15de tot de 17de

eeuw."?
Een geelkoperen ringetje met een binnendiameter van 21 mm, een stortvondst, kan
voor verschillende doeleinden zijn gebruikt,
bijvoorbeeld als vingerring, gespje of als
gordijnring. 101
In beerput 4H zijn de resten gevonden van
een riem met geelkoperen sierbeslag in de
vorm van twee sterren en een engelenkopje
in renaissance-stijl. Aan dit riempje waren
vier koperen belletjes bevestigd die bij de
conservering van het half vergane leer los
raakten. Mogelijk was het een honderiem?
Uit deze put komt ook een klein kledinghaakje met bijbehorend oogje van een model dat werd gebruikt voor het dichtmaken

van kragen en manchetten.i'" en 15 koperen nestels. Een nestel diende voor de afwerking van de uiteinden van strikken en
van textielveters in kleding. Hij bestond uit
een langwerpig, opgerold koperplaatje. Ze
zijn al bekend vanaf de 13de eeuw.103
Van de stortheuvel komt een schildvormig
tinnen speldje waarvan de naald is afgebroken. Het is niet duidelijk wat het voorstelt een wapenschild? Er is nog een fragment
van een ander tinnen voorwerpje bij gevonden, dat mogelijk ook een speldje is geweest.
Uit de vulling van tonput 2B kwam een groot
stuk van een pelgrimsinsigne gemaakt van
een lood-tin legering. Dergelijke insignes zijn
in bedevaartplaatsen vervaardigd als reissouvenirs en zijn voorzien van oogjes voor
de bevestiging aan een hoed of kleding. Ze
hebben een afbeelding die verwijst naar de
heilige of de gebeurtenis die de aanleiding
gaf tot pelgrimstochten naar de betreffende
plaats. Ons exemplaar vertoont drie vrouwen in lang kleed waarvan de hoofdpersoon
in het midden haar handen gevouwen heeft.
De beide anderen trekken ieder aan een
punt van een sjaal die om de hals van de
hoofdpersoon is geslagen. Het bovengedeelte met de hoofden ontbreekt. Het betreft de martelaarschap van de heilige

Cunera die aan het hof van de Friese koning
Radboud te Rhenen werd gewurgd door
diens jaloerse echtgenote en een dienares.
De aan haar gewijde kerk te Rhenen was
een bekende middeleeuwse bedevaartplaats. Op ons insigne staat onder de vrouwen een vrijwel onleesbaar randschrift, een
klavertje-drie (een mislukte '8'?) gevolgd
door .+ CUIN ... (laatste 3 letters onleesbaar), vermoedelijk 8TCUINERA. Het is een
bekend model dat omstreeks 1450-1 500
wordt gedateerd en waarvan tot dusverre
14 exemplaren bekend zijnW4

Tinnen pelgrimsInsigne van
St.Cunera uit
Rhenen, ca. 14501500. Uit tonput
2B(RM)
Schaal 2: 1

Tinnen sierspeldje,
star/vondst 15de,
16de eeuw (RM)
Schaal 2: 1
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Noten

28. Van der Peijl-KeteI1975,
29. Van der Peljl-KeteI1975,
afb.3.

1. R. Roedema is verantwoordelijk voor de bijdrage over
het glas, P. Bitter voor de overiqe paragrafen.
2 Gepubliceerd in: Clevis en Thljssen 1989, Clevis en
Kottman 1989, Clevis en Smit 1990, Clevis en Kley
1990, Kottman 1992 en 1993, Bartels e. a. 1993. Het
systeem wordt gehanteerd door de archeologische diensten van de gemeenten Zwolle, Kampen, Nijmegen,
Amersfoort en voor het projectonderzoek naar beerputten uit Dordrecht, Deventer en Nijmegen door de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek,
alsmede door een aantal amateur-archeologische
werkgroepen (o.a. in Hasselt en Arnhem).
3. Groeneweg 1992, 156.
4. Smit 1993; Ruempol en Van Dongen 1992, 18-19.
5. Brwïn 1979. Hij hanteert de eventuele aanwezigheid
van een schenklip niet expliciet als criterium.
6. Clevis en Kottman 1989, Clevis en Kley 1990; Clevis
en Smit 1990. Deze benaming geldt bij hen voor alle
kookpotten met schenkilp tegenover het oor en is niet
beperkt tot alleen de hoge 'kan-achtige' modellen.
7. Ruempol en Van Dongen 1992, 18.
8. Vergelijk het model r-dek-4 (C/evis en Smit 1990:
17d-18a). Dit type kwam ook eerder in de 17de eeuw
voor (Stoepker 1986, afb. 70:e. Dit deksel zou speciaal
dienen voor een doofpot waarin men as doofde vanwege de dubbele sluitrand. De hier besproken pot was echter inwendig geglazuurd en zal derhalve niet als doofpot
zijn gebruikt.

30. Van Dam 1982; Hurste.a. 1986, 117-125; Baart
1986b, Oost 1992.
31 Belonj8 1936; Cordfunke 1972 en 1978, 140.
32. Dit Italiaanse motief werd onder meer in Haarlem
gefmiteerd (Van Dam 1982).
33. Baart 1986b en 1990.
34. In het verleden is op een groot binnenterrein aan de
westzijde van de Sint Annastraat een grote hoeveelheid
misbaksels gevonden van wandtegels met tinglazuur,
voorzien van blauwe en paarse beschildering en te dateren in de 18de en begin 19de eeuw. Ongepubliceerd,
mededeling M. Corbié (SBAB, Alkmaar) en A. Lawant
(AWN, Heiloo).
35. Baart 1990, nr.40; C/evis en Srm: 1990, nr. 148; Van
den Akker 1993, nr. 187.
36. Clevis en Smit 1990 nr. 143 en Baart 1990 nrs, 6263 dateren uit de tweede helft van de 17de eeuw maar
het model staat nog in de traditie van de eerdere majolica-kommen (vgl. Clevis en Kottman 1989, 115).
37. Baart 1990, nr.85 (ca 1675-1700); Een exemplaar
uit Smeerenburg zou echter van voor ca 1660 dateren
(Hacquebord 1988, afb. 76).
38. Baart 1990, nr. 66, is geheel identiek.
39. Scholten 1993, 258. Een bord met dezelfde tekstregel 4 is gevonden in Groningen (Broekhuizen et al. 1994,
92-93) Hupperetz 1993 geeft een alternatief rijm, gebaseerd op gevonden exemplaren van borden met een
nummer en één regel: IDanekt God voor syn goedicheyt, 2 eer gy van den dis afscheit, 3 op dees u milde
gaven, 4 want niedt zoo seer de spijs, 5 als wel u zeegen
wijs, 6 ons voeden kan en laven.
40. Vlak naast de "n" lijkt de lus van een "I" aanwezig. Dit
doet sterk denken aan een spreukbord uit Breda met opschrift "5 niet wel en I is tee vreen" (Hupperetz 1993
afb. 1). Het bord is dan dus van een andere serie.
41. Met dank aan de heer H. E. Henkes die een eerste
versie van deze tekst van commentaar voorzag; en dank
aan J. Kottman voor de samenwerking bij het (verder)
ontwikkelen van de typologie waarvoor hij in vorige publikaties de basis heeft gelegd (zie de literatuurlijst).
42. Henkes en Stam 1993, 357.
43. Zie Henkes 1994, 170-178.

9. De term bord heeft in de typologie overigens een ruime betekenis. Zo zijn het schoteltje (kop-en-schotel) en
de bloempotschotel ook onder de borden gerangschikt
(vgl. C/evis 1993).
10. Een voorbeeld: op het schilderij 'De pannekoekebakkerij' van Pieter Aertsen uit 1560 (collectie museum
Boymans-van Beuningen te Rotterdam) worden pannekoeken op een on versierd rood aardewerken bord (r-bor6 ?) gepresenteerd.
11. Ruempol en Van Dongen 1992, 77-78.
12. Vergelijk Groeneweg 1992, 172.
13. In Bergen op Zoom bijvoorbeeld vanaf ca 1530
(Groeneweg 1992, 163-165).
14. Groeneweg 1992 nrs. 173-175 en 310-311.
15. Soortgelijke ronde vuurstolpen zijn ook gemaakt in
Bergen op Zoom (17de eeuw) en Leiden (1605-1622).
Zie Groeneweg 1992 nr 445 en Bitter 1992. Fragmenten
van dit model zijn bij Bitter 1992 afb.5:C abusievelijk als
kom geïnterpreteerd; er zijn ook fragmenten gevonden
van de "lobvoeten met luchtgaten".
16. In Leiden kwamen bijvoorbeeld in de 14de eeuw
kommen voor met een identiek model als de vuurstolpen
(Bitter 1986).
1 7. In de typologie wordt onderscheid gemaakt tussen
de vuurtest (code: vuu-; kenmerken: komvorm, ongeglazuurd, 3 pootjes, ronde of vierkante bak, steel of oor) en
de test (code: tes-; kenmerken: komvorm, geheel geglazuurd, standring of pootjes, vierkante bak, verticaal oor).
De functie van de test is onduidelijk. In principe kan een
test een identiek model hebben als een vuurtest, maar
zal dan vanwege de aanweZigheid van glazuur als test
worden gedetermineerd.
18. Ruempol en Van Dongen 1992, 26.
19 Stoepker 1986, 84; Ruempol en Van Dongen 1992,
16,27-31.
20. Bruijn 1992, 41, afb. 14 type 34.
21. Bruin 1993.
22. Plettenburg 1968, 46-73.
23. Hurst e.a. 1986, 184-190.
24. Hurst e.a. 1986,208-221
25. C/evis en Smit 1990, nr. 7; Hurst e.a 1986 nrs. 326327; Oost e.a. 1983, nr. 338.
26. Dit porselein werd gemaakt tot 1657, toen de export
door oorlogen tijdelijk gestaakt werd. Hartogh 1990, 3551; Van der Peijl-KeteI1982, 8-14
27. Identieke kopjes zijn gevonden in een scheepswrak
uit 1613 en staan bijvoorbeeld op een schilderij uit 161 7
(Van der Peijl-KeteI1975, 32 en 142-144). Zie voorde
borden Hartogh 1990, nr.4.
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274.
175 (1613); Jörg 1993,

44. Henkes en Stam 1993, 367-368, noemen een tweede techniek. Hierbij rolt men een verhit glas door glasscherven. Vervolgens wordt het nogmaals verhit om de
vastgekitte scherven met de wand te laten versmelten.
Deze methode resulteert in een glasoppervlak met een
rommelig aanzien. Als men de uitsteeksels van het glasoppervlak vergelijkt met eilandjes dan zijn de strookjes
tussen de eilandjes bij deze techniek onregelmatig van
vorm en breedte.
De 17de-eeuwse 'ijsglas'-bekers zijn echter anders gemaakt want de strookjes tussen de eilandjes zijn gelijkmatig van breedte doordat de vorm van ieder eilandje
precies past in de vorm van het eilandje ernaast (het resultaat van het breekpatroon).
45. Dit soort bekers wordt ook wellintwormbeker
genoemd.
46. Henkes 1994, 129- 136.
47. Henkes en Stam 1993, 368-370; Tait 1967
(Antwerpen); Baart 1986C (vierkante wafels 1593ca. 1625); Kottman 1990 nr. 202 (langgerekte wafels 17B)
en 1993A, 70 (vierkante 16B).
48. Henkes 1994, 157-161; Henkes en Stam 1993,
372-373; Schrijver 1980.
49. Henkes 1994, 141-144.
50. Henkes en Stam 1988, 290-210 en noot 30,
Kottman 1992, 214.
51. Henkes 1994, 211-222; Klein en Lloyd 1987, 91,
beelden een glas af gelijkend op die uit de put en gedateerd: 1584.
52. Wijnman 1983, 226.
53. Henkes 1993, 359.
54. Schrijver 1980, 143.
55. Henkes 1993, 365.
56. Rademacher 1933, Tafel 34; Baumgartner 1987,
11-12 en cat. nrs. 1-4.

57. Schrijver 1980, 90.
58. Kottman 1993A.
59. Schrijver 1980, 124.
60. Brongers 1977, 10-32; Duco 1987, 8-25.
61. Vgl. Duco 1987, respectievelijk nrs. 11-20 en nr. 6.
62. Vgl. Duco 1987, nrs. 24-25, 89-83; Duco 1993, nrs.
12-16.
63. Vgl. Duco 1987 nrs. 27-28 en 84-85; Duco 1993
nrs. 15-16 en 20-26.
64. Duco 1987, 51-56.
65. Duco 1987 nr. 429.
66. Duco 1987 nr. 602. Hij bespreekt de pijp niet maar
hij wordt afgebeeld samen met laat-18de-eeuwse pijpen.
67. Baart 1982; Casparie en Helfrich 1992. In historische bronnen IS echter vooral sprake van handel in hout
dat op vlotten werd aangevoerd over de Rijn en de Maas
of per schip uit het Oostzeegebied (vooral Pruisen). In
deze laatste handel had vanaf de 15de eeuw Holland,
met name Amsterdam, een zeer groot aandeel (Alberts
en Jansen 1964, 180-201,230-231,248-253).
68. Vandyke Price 1985, 11.
69. Casparie en Helfrich 1992: de bekervormige duigenbakjes van typen 4 en 5 hebben bodems met een diameter van 3 tot 5 cm. Duigenbakjes zijn altijd van naaldhout - wellicht zijn ze alle geii'nporteerd uit het
Oostzeegebied (zie ook Neugebauer 1975; Baart 1982).
70. Wellicht voor het colf-spel waarbij het de bedoeling
was in zo min mogelijk slagen een bal door middel van
een stok met verzwaard einde over bepaalde afstanden
te brengen. Een soortgelijk spel werd in de 17de eeuw
bedreven op speciaal daarvoor aangelegde maliebanen.
Een andere mogelijkheid is dat de bal werd gebruikt bij
het "klossen" waarbij de bal met de hand door een
poortje moest worden geworpen. Zie voorts Botermans,
Visser en Burrett 1991.
71. Een identiek maar incompleet karretje, eveneens uit
de 17de eeuw, is gevonden in Groningen (Casparie en
Helfrich 1992, 456).
72. De prent "Wat is zy vaardig I" in Jan Luiken, Des
Menschen Begin, Midden ende Einde, Amsterdam 1712.
73. Een metalen oog zou vermoedelijk direct in de bodemplaat worden vastgemaakt.
74. Botermans e.a. 1991,42-43, noemen dit spel timpen of pinkelen. Pluis 1979, 235-238, noemt het ook wel
tiepelen, tipstok of klinkaard. Tiepels zijn onder meer gevonden in Groningen (Carmiggelt e.a. 1987, afb.24;
Casparie 1988B afb. 60; Casparie en Helfrich 1992, 454).
75. Schelvis 1991 en 1992.
76. De houtsoorten zijn gedetermineerd door P. van Rijn
van de fa. Archeoplan uit Delft. De Latijnse namen voor
de hier beschreven houtsoorten zijn: Quercus sp. (eik),
Pinus silvestris (grove den), Acer campestre (Spaanse
aak), Fagus sylvatica (beuk), Alnus glutinosaJincana
(zwarte/grauwe els), Malus silvestris/Pyrus
communis/Crataegus
(appel/peer/meidoorn),
Populus
sp. (populier), Salix sp. (wilg), Buxus sempervirens (buksboom). De toevoeging "sp." betekent dat de species
(soort) niet onderscheiden kon worden aan de hand van
de houtcelstructuur.
77. Alberts en Janssen 1964, 187-201; Baart 1982; Van
Rijn 1992; Casparie en Lenting 1993.
78. Baart 1982; Bitter 1988; Casparie 1988B; Van Rijn
1992; Casparie en Lenting 1993; Vink 1993.
79. Populier is in zeer beperkte aantallen vertegenwoordigd in houtvondsten uit Amsterdam, Haithabu, Lund,
Groningen en Eindhoven (Baart 1982; Casparie 1990;
Van Rijn 1992) en ontbreekt bijvoorbeeld in Dorestad,
Zweins en Bourtange (Casparie en Swarts 1978;
Casparie 1988A; Casparie en Lenting 1993).
80. Neugebauer 1975; Casparie en Lenting 1992.
81. Baart 1982; Bitter 1988; Casparie 1988B.
84. Van Rijn 1992.
85. Goubitz 1983.
86. Van Driel-Murray 1981; Groenman-van Waateringe
en Krauwer 1987.
87. Baart e.a. 1977,69-91 (catnrs.7-12); LagerweyTimmer en De Koning 1980; Van Driel-Murray 1985;
Groenman-van Waateringe en Krauwer 1987.
88. Clevis en Constandse-Westermann
1992, 78-81.
89. Groenman-van Waatennge en Velt 1975;

Groenman-van Waateringe 1978B; vons-Comis 1982;
Groenman-van Waateringe en Krauwer 1987; Bitter
1988; Groenman-van Waateringe 1988; Arts 1992, 211213.
90. Dit geldt ook voor eerder gedane schoenvondsten
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Kinie Esser
Eli Gehasse

1

Onderzoek van
huisafval
HET ORGANISCH

MATERIAAL

Het grootste deel van de vondsten van een opgraving bestaat uit huisafval
dat is gedumpt in ophogingslagen, putten en kuilen. Dit materiaal biedt
mogelijkheden voor onderzoek naar bijvoorbeeld de leefomstandigheden in
vroeger tijd, voedselvoorziening, welstand, nijverheid en handel.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op onderzoek van biologisch vondstmateriaal, in het volgende hoofdstuk komt de interpretatie van de gevonden
voorwerpen aan de orde, met name die van keramiek en glaswerk.

Fruit en schelpen
van soorten, aangetroffen in beerput 4H: granaatappels, appels,
peren, pruimen,
gedroogde pruimen, vijgen, walnoten, kastanjes,
oesters, mosselen
(foto H.Krüse,
Delft)

De dierlijke en plantaardige resten uit stadskernopgravingen worden bestudeerd door
archeologen rnet speCifieke kennis van onder meer botmateriaal, schelpen, darmparasieten, haar, zaden en vruchten, hout en
stuifmeel (pollen). Hun onderzoek levert
waardevolle gegevens, bijvoorbeeld over
voedingsgewoonten, voedselvoorziening,
herkomst van voedselprodukten, welstand,
volksgezondheid, veeteelt- en landbouwmethoden en organische grondstoffen voor
de nijverheid.
Dergelijk onderzoek is voor de Late
Middeleeuwen en de perioden daarna nog
betrekkelijk nieuw. In Nederland is dit onderzoek pas in de jaren tachtig op gang gekomen en heeft inmiddels geleid tot een reeks
van publikaties. Wat Alkmaar betreft is
reeds in de zeventiger jaren botmateriaal uit
de 12de-14de eeuw onderzocht. 2 Dierlijke
en plantaardige resten uit latere tijden zijn
daarentegen in Alkmaar nog niet bekeken
zodat over deze perioden in dit opzicht vrijwel niets bekend is.
Tijdens de opgraving is uiteenlopend materiaal verzameld voor biologisch-archeologisch onderzoek. Uiteindelijk is de inhoud
van tien mestkuilen en twee beerputten geselecteerd voor analyse. De overige grondsporen waren niet scherp genoeg te dateren.

Oe mestkuilen
Tijdens de opgraving is de inhoud van tien
kuilen, daterend uit periode 1, geinterpreteerd als mest." De vraag rees of deze kuilen inderdaad mest bevatten en zo ja, van
welke dieren deze mest afkomstig is.
Hiertoe werden de botanische resten uit de
kuilen bekeken: zaden, vruchten, blad- en
stengeldelen, takjes, hout-, houtskool- en
schorsfragmenten .
Het planten spectrum wordt gedomineerd
door grasland- en oeversoorten (60%). Het
merendeel van de aangetroffen graslandsoorten heeft een voorkeur voor natte tot
vochtige, matige tot zeer voedselrijke bodems in enigszins instabiele milieus. Dit type
graslandvegetatie is zeer algemeen voor het
Nederlandse kustgebied. De meeste oeversoorten horen thuis in voedselrijke rietlanden zeggenvegetaties, zoals men ze aantreft
langs sloten die grenzen aan de graslanden
en op drassige plekken in de weilanden.
Ongeveer 23% van de zaden betreft akkeren tuinonkruiden. De echte graanakkeronkruiden, zoals bolderik, korenbloem, ruige
klaproos, zwaluwtong, knopherik, schapezuring en gewone spurrie, zijn alle kenmerkend voor wintergraanakkers. De soorten
van bos en struweel kunnen langs slootkanten en op de nabij gelegen strandwallen
hebben gestaan. De heidesoorten groeiden
mogelijk in de zure duinvalleien. Het aantal
met de mens te associëren zaden, dat wil
zeggen etensresten en huishoudelijk afval, is
relatief laag (10%).
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Naast de plantaardige resten bevatten de
kuilen haren, waarvan een deel nader is geanalyseerd. Voor zover determineerbaar blijken zij afkomstig te zijn van schaap (Ovis
capra) en vermoedelijk geit (Gapra hircus).
Kunnen we aan de plantenresten aflezen of
het daadwerkelijk om schape- of geitemest
gaat? Schapen en geiten hebben een verschillende voedselstrategie. Beide eten kruiden, bladeren en twijgen, maar schapen
eten daamaast ook grassen en geiten bast.
Er zijn weinig bladeren en twijgen gevonden,
maar dit betekent nog niet dat het geen
schape- of geitemest is. De uiteindelijke samenstelling van het voedsel wordt namelijk
ook bepaald door het lokale vegetatieaanbod . Het landschap in de omgeving van
Alkmaar zal destijds vooral uit weiden en
hooilanden hebben bestaan, hetgeen overeenkomt met het spectrum uit de mestkuilen.

Plantaardige resten uit de mestkuilen; de kUilen
zijn met monsternummers aangegeven (vergelijk de
bijlage)

Mestkuil
Soort

De dieren werden bijgevoerd met hooi. Dit
blijkt uit het voorkomen van soorten die de
dieren zelf -indien zij vrij rond kunnen grazen- zouden hebben laten staan. De blaartrekkende en scherpe boterbloem en de
waterpeper zijn in gedroogde vorm waarschijnlijk niet door de dieren herkend en met
de hooi gegeten. De grote hoeveelheid zaden vormt op zichzelf ook een aanwijzing
voor het eten van hooi. Op een grasland dat
regelmatig door loslopend vee wordt begraasd, krijgen planten namelijk maar weinig
kans in bloei te komen en zaad te vormen.
De akker- en tuinonkruiden en het consumptieafval zullen, tenminste ten dele, via
de mest in de kuilen terecht zijn gekomen
doordat de dieren ermee werden bijgevoerd. Er bevonden zich in de kuilen ook
grove stengeldelen van stro. Indien bijvoorbeeld met haver- of roggestro is bijgevoerd,
dan zal daar ongemerkt ook een aantal ak-
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Nederlandse
naam

Grasland op natte tot vochtige voedselarme bodem
Carex nigra
Carex panicea
Carex rostrata
Sphagnum cf. imbricatum
Sphagnum cf. papillosum

2
4
4
+

+

+

12
+

+

+

+

+

+

Zwarte zegge
Blauwe zegge
Snavelzegge
Hoogveenmos
Hoogveenmos

Grasland op natte tot vochtige matig voedselrijke bodem
Agrostis capillaris
Agrostis spec.
Bromus hordeaceus ssp. h.
Carex cf. ovalis
Carex sectie otrubae
Carex vulpina
Cirsium spec.
Drepanocladus aduncus
Eleocharis palustris
Epilobium palustre
Festuca rubra
Festuca spec.
Holcus lanatus
Juncus articulatus type
Juncus effusus type
Juncus gerardii
Juncus spec.
Paludella squarrosa
Picris hieracioides
Poa palustris
Poaceae
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex spec.
Trifolium cf. dubium
Trifolium spec.
Triglochin maritima

5
54
14

4

2

5
23

54
23

62

4

63

47
38

+

+

+

+

+

+

+

284

619

317
4

34

668

800

98

4

12

2

+

+

+

249

108

2

2

23

4

9
14

5

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

2772

1368

1582

100

1853

3215

882

757

2580

+

27
72

277
43

+

4
28
269

143

8

54
296
5
5

46

50

2

2

10
12
2
2

6

2
5

5
37

2

16

955

93

20
293

36

6

34

Gewoon struisgras
Struisgras
Zachte dravik
Hazezegge
Valse voszegge (sectie)
Voszegge
Vederdistel
Sikkelmos
Gewone waterbies
Moerasbasterdwederik
Rood zwenkgras
Zwenkgras
Gestreepte witbol
Zomprus (type)
Pitrus (type)
Zilte rus
Rus
Mos
Echt bitterkruid
Moerasbeemdgras
Grassenfamilie
Egelboterbloem
Kruipende boterbloem
Veldzuring
Zuring (bloemdek)
Kleine klaver
Klaver
Schorrezoutgras

Grasland op natte tot vochtige zeer voedselrijke bodem
Alopecurus
Alopecurus
Alopecurus

aequalis
geniculatus
pratensis

33

78

176
14

35
9

12

Rosse vossestaart
Geknikte vossestaart
Grote vossestaart

Mestkuil
Soort

Alopecurus spec.
Glyceria fluitans
Hordeum secalinum
Lamium album
Lamium album/purpureum
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis/trivialis
beemdgras
Polygonum hydropiper
Potentilla anserina
Ranunculus acris
Ranunculus sceleratus
boterbloem
Rorippa palustris
Rumex obtusifolius
cf. Potentilla reptans

74

75

76

77

78

79

80

81

82

86

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

5
5

14

2
16
13

12
10

24

9
9
284

4
263

20
2

5

28
9
9

560

128

6

10

95

2

2

20

5

62

Moeraskers
Ridderzuring
Vijfvingerkruid

2
4

90
201

81
34

4

4
97
28
4

5
27
5

6

9
2
18

122
+

12
+

27

9

9

169

25
+

2
66

2
42

4
14
10
2
14

18

15

2

4

18

7

12

2

36

2

2

8

10

14
2
4

2
40
+

8
7

34
2
2
6
2

10

2

4

2

Vossestaart
Mannagras
Veldgerst
Witte dovenetel
Witte of Paarse dovenetel
Engels raaigras
Timoteegras
Veld beemdgras of Ruw
Waterpeper
Zilverschoon
Scherpe boterbloem
Blaartrekkende

8

10

Voedselrijke oevers en aanspoelselgordels
9
5

Alisma plantago-aquatica
Ballota nigra
Carex riparia
Carex sectie acuta
Echinodorus ranunculoides
Hippuris vulgaris
Lythrum salicaria
Menyanthes trifoliata
Oenanthe aquatica
Phragmites australis
Phragmites australis
Ranunculus lingua
Ranunculus sectie batrachium
Ranunculus tripartitus
Rumex hydrolapathum
Ruppia maritima
Scirpus lacustris
Solanum dulcamara
Zannichellia palustris ssp. p.
cf. Berula ereeta

12

5

Nederlandse
naam

5

Grote waterweegbree
Ballote
Oeverzegge
Scherpe zegge (sectie)
Kleine waterweegbree
Lidsteng
Kattestaart
Waterdrieblad
Watertorkruid
Riet
Riet (stengel)
Grote boterbloem
Waterranonkel (sectie)
Driedelige waterranonkel
Waterzuring
Snavelruppia
Mattenbies
Bitterzoet
Zannichellia
Kleine watereppe

Akkers en tuinen
Agrostemma githago
Anthsrrus cotula
Atnplex hastata/patula
melde
Centaurea cyanus
Chenopodiaceae
Chenopodium album
Chenopodium rubrum
Elymus repens
Elymus repens/pycnanthus
Euphorbia helioscopia
Galeopsis tetrahit
Lamium purpureum
Linaria minor
Papaver argemone
Poa annua
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Polygonum spec.
Raphanus raphanistrum
Rumex acetoselIa
Silene noctiflora
Solanum nigrum
Spergula arvensis
Steil aria media
Thlaspi arvense
Trifolium cf. arvense
Urtica urens

4

20

5
10

2

8

5
22
18
5

16

5
9
38

6

2

26
30

21

14
8

235

34
12
6

88

2

6
4
2
43
14
10

281
4
4

18

17
19

9
14

9
23

2
56

9

32

15
6

18

64

10

40

8

4
2
2
2
5
7

10
20
34

6
9

3
4
4
5
5

9

5

34

11
2

20

5

38

11

24

5

12

20

7

Bolderik
Stinkende kamille
Spiesmelde of Uitstaande
Korenbloem
Ganzevoetfamilie
Melganzevoet
Rode ganzevoet
Kweek
Kweek of Strand kweek
Kroontjeskruid
Gewone hennepnetel
Paarse dovenetel
Kleine leeuwebek
Ruige klaproos
Straatgras
Varkensgras
Zwaluwtonq
Knopige duizendknoop
Duizendknoop
Knopherik
Schapezuring
Nachtkoekoeksbloem
Zwarte nachtschade
Gewone spurrie
Vogelmuur
Witte krodde
Hazepootje
Kleine brandnetel

Bos en struweel
Anthriscus

caucalis

5

Fijne kervel

79

Mestkuil
Soort

74

75

76

77

78

79

80

81

82

86

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Calamagrostis epigejos
Carex cf. elongata
Carex cf. remota
cf. Alnus spec.

Nederlandse
naam

26

Duinriet
Elzenzegge
Ijle zegge
Els

12

5

Heide
Calluna vulgaris
Erica tetralix

+

Struikhei (bloemdek)
Gewone dophei (blaadjes)

+
+

+

Menselijk afval
Anethum graveolens
Apium graveolens
Brassica nigra
Brassica rapa
Corylus avellana
Ficus ca rica
Hordeum spec.
Hordeum spec.
Humulus lupulus
Linum ussitatissimum
Panicum miliaceum
Reseda luteola
Vitis vinifera

2
11

33

6

2

4
2

2

4
+

50

4

4

4

43

26
1

4

5
9
3

19
2
2

18
2

Dille
Selderij
Zwarte mosterd
Raapzaad
Hazelnoot (dop)
Vijg
Gerst (verkoolde korrel)
Gerst (zaad)
Hop
Vlas
Pluimgierst
Wouw
Dmf

Niet ingedeeld
Apiaceae
Carex spec.
Cyperaceae
Ranunculus spec.

5
9

7
4

2

2
6

2
2

2

Schermbloemfamilie
Zegge
Cypergrassenfamilie
Boterbloem

Overige botanische resten
Houtskool
Hout/takjes/schors
Stroresten

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

keronkruiden tussen hebben gezeten.
Overigens werd stro behalve als voer ook
gebruikt als strooisel voor de stalvloer.
De soorten van bos en struweel kunnen
deels via het hooi en deels via het akker- of
tuinafval in de mest(kuilen) zijn beland.
Daar uitgestrekte heidevelden in de wijde
omgeving van Alkmaar ontbreken, is het
niet waarschijnlijk dat de aanwezige heidesoorten samenhangen met de begrazing
van heidevelden of met het gebruik van heideplaggen in de stal. Vermoedelijk zijn de
resten van struikhei en dophei afkomstig
van een bezem waarmee de stal of het huis
werd aangeveegd.
Waartoe hebben de kuilen gediend? De inhoud van de kuilen bestaat voor het grootste deel uit dierlijke mest, afkomstig van
schapen en vermoedelijk geiten. De dieren
hebben vers gras en hooi maar ook akker-,
tuin- en consumptieafval gegeten. De mest
is doelgericht verzameld en hiervoor moeten
de dieren zijn gestald. Mogelijk stond de stal
op het opgegraven perceel en brachten de
dieren hier de nacht door, zodat de mest
kon worden opgevangen om vervolgens in
de kuilen verzameld te worden. Mest was
sinds het eind van de 16de eeuw een gewild

80

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

artikel waarin ook handel werd gedreven.
Dit hield verband met de opkomst van de
intensieve land- en tuinbouw met name in
het Nederlandse kustqebied.'

Oe beerputten 4H en 40
Het opgegraven aardewerk geeft een indruk
van het serviesgoed dat men dagelijks gebruikte. Maar wat werd erin klaargemaakt,
wat werd eruit gegeten?
Om een beeld te krijgen van de voeding is
de inhoud van twee beerputten onderzocht.
Beerput 4H is gedateerd tussen 1574 en
1677. Het historisch onderzoek heeft uitgewezen dat in die periode het perceel achtereenvolgens werd bewoond door de welgestelde families Lievens, Van der Goes en
Ras. Beerput 40 dateert uit dezelfde periode. Hij bevond zich op het achterterrein en
hoorde mogelijk bij de bedrijfsruimten.
Omdat de plantaardige inhoud van de twee
putten niet wezenlijk blijkt te verschillen,
worden beide met betrekking tot dit aspect
gezamenlijk behandeld.
Behalve zaden, vruchten en andere delen
van de planten is ook stuifmeel (pollen) on-

Het leeghalen van
beerput 4H. De
vondstrijke beerlaag is geheel in
kunststof tonnen
geschept en naderhand op een
zeef gewassen.
Hierdoor is een
grote hoeveelheid
(ca 75 liter) zaden,
pitten, klein botmateriaal en dergelijke bewaard
als zeefmonster
(GMP)

derzocht. Het verschil in de dierlijke inhoud
is dermate groot dat een aparte bespreking
beter is.

Het zadenmateriaal
Wat de cultuurgewassen betreft, bestaan
de monsters voor het grootste deel uit
graanvellen (zemelen). Alleen rogge en tarwe zijn daadwerkelijk gevonden maar het
valt niet uit te sluiten dat ook andere graansoorten zijn gegeten. Boekweit en pluimgierst zullen als grutten of brei zijn genuttigd
want het gemis aan kleefstof maakt ze ongeschikt voor broodgraan.
De meeste akkeronkruiden zijn indicatief
voor zandig bouwland. De grote hoeveelheden graan die voor de voeding van een ste-

Resten van cultuurgewassen uit
de beerputten 4H
en 40

Soort

4H

4D

N

N

+++

+++

Nederlandse naam

Meelvruchten
Cerealia
Cerealia
Cerealia
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Oryza sativa
Panicum miliaceum
Secale cereale
Secale cereale
Secale cereale
Secale cerealefTriticum spec.
Triticurn spec.

+
+

graan (zemelen)
graan (korrels)
graan (pollen)
Boekweit (carpellen)
Boekweit (pollen)
Rijst
Pluimgierst
Rogge (zemelen)
Rogge (korrels)
Rogge (pollen)
Rogge of Tarwe (zemelen)
Tarwe (zemelen)

+

ErwtfT uinboon (pollen)

148
19

++
15

+

+

13
15

3
3

+

+
7
++

Peulvruchten
Pisum sativumNicia

faba

Fruit
Ficus carica
Fragaria vescalmoschata
Malus domestica
Malus domestica
Mespilus germanica
Morus nigra
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus avium/cerasus
Prunus domestica ssp. msititia
Prunus dulcis
Prunus persicaria
Punica granatum
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis/Cydonia
oblonga
Ribes rubrum
Ribes rubrum
Ribes spec.
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rubus sectie rubus
Vaccinium spec.
Vitis vinifera
Vitis vinifera
cf. Cydonia oblonga

3338
1761
+
53
255
23
79
744
144

436

152
1
2
2
11
7

31

+
37

22
183
47
194
137

10

+
>100

24
3

62

1
1

3

88
527
4

+

223

Vijg
Bosaardbei of Grote bosaardbei
Appel (endocarp)
Appel
Mispel
Zwarte moerbei
Zoete kers
Zure kers
Zoete of Zure kers (meer typen)
Kroosjespruim
Amandel
Perzik
Granaatappel
Peer
Peer ('bloembekertjes')
Peer of Kweepeer
Aalbes (epicarp)
Aalbes
Bes
Braam
Framboos
Braam
Bosbes
Druif
Druif (steeltjes)
Kweepeer (steen cellen)

81

Soort

4H

4D

N

N

Nederlandse naam

Noten
Castanea sativa
Corylus avellana
Corylus avellana
Juglans regia

5
++

94
44

15

+
++

+

119

2
3

9

+

Tamme kastanje
Hazelnoot (spermoderm)
Hazelnoot (dopfragmenten)
Walnoot

Groente, kruiden en specerijen
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
Brassica nigra
Cucumis spec.
Foeniculum vulgare
Pimpinella anisum
Piper nigrum
Syzygum aromaticum
Valerianella Iocusta

6

+

5
+

+

Dille
Echte kervel (pollen)
Zwarte mosterd
Komkommer of augurk of meloen
Venkel
Anijs (pollen)
Witte peper
Kruidnagel (pollen)
Gewone veldsla

Overig
Brassica spec.
Humulus lupulus

+

3

Kool (pollen)
Hop

Resten van wilde
planten uit de
beerputten 4H
en 40

Soort

4H

4D

N

N

++

186
6

Nederlandse naam

Akkeronkruiden
Agrostemma githago
Anthemis arvensis
Anthemis cotula
Artemisia spec.
Berteroa incana
Bromus hordeaceus/arvensis
Centaurea cyanus
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Cirsium arvense
Consolida regalis
Elymus repens
Euphorbia helioscopia
Galeopsis bifida/tetrahit
Galeopsis tetrahit
Hypochaeris glabra
Hypochaeris glabra/radicata
Lapsana communis
Myosotis arvensis
Papaver argemone
Poa annua
Polvqonurn aviculare
Polygonum aviculare type
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Polygonum rninus/rnito
Polygonum persicaria
Polygonum persicaria type
Ranunculus sardous
Raphanus raphanistrum
Rumex acetoselIa
Rumex acetoselIa ssp. angiocarpus
Setaria glauca
Silene pratensis
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Spergula arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens

82

22
14

+

6
10
77

305
+

176
1
20
10
14
4

342

3
3
17
3
10

10

6
3
3
9
16
+

6
49
3
17

23
215

+

7
12
21
7
14
1
21
14
17

22
135
3
3
11
38
3
16
6
9

Bolderik (fragmenten)
Valse kamille
Stinkende kamille
Alsem (pollen)
Grijskruid
Zachte dravik of Akkerdravik
Korenbloem
Korenbloem (pollen)
Melganzevoet
Akkerdistel
Wilde ridderspoor
Kweek
Kroontleskruid
Gespleten of Gewone hennepnetel
Gewone hennepnetel
Glad biggekruid
Glad of Gewoon biggekruid
Akkerkool
Middelst vergeet-mij-nietje
Ruige klaproos
Straatgras
Varkensgras
Varkensgras type (pollen)
Zwaluwtong
Knopige duizendknoop
Kleine of Zachte duizendknoop
Perzikkruid
Perzikkruid type (pollen)
Behaarde boterbloem
Knopherik
Schapezuring
Schapezuring
Zeegroene naaldaar
Avondkoekoeksbloem
Zwarte nachtschade
Akkermelkdistel
Gewone spurrie
Vogelmuur
Witte krodde
Kleine brandnetel

Soort
Valerianella rimosa
Viola arvensis
Viola tricolor

4H

40

N

N

Nederlandse

3

Geoorde veldsla
Akkerviooltje
Driekleurig viooltje

3
13

naam

Graslandsoorten
Cirsium spec.
Conium maculatum
Eleocharis palustris
Juncus spec.
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Lythrum saliearia
Medicago lupulina
Plantago lanceolata
Poaceae
Poa pratensis/trivialis
Prunel la vulgaris
Ranunculus acris/repens
Ranunculus flammula
Rhlnanthus spec.
Rhinanthus spec.
Rumex acetosa-type
Rumex obtusifolius
Silene cf. vulgaris

+

3

19
3

19
84
1
21

9
+
+

17
10
3
68

66
3
2
6
58
+

22
26
2

Vederdistel (pollen)
Gevlekte scheerling
Waterbies
Zegge
Beemdkroon
Margriet
Kattestaart
Hopklaver
Smalle weegbree (pollen)
Grassen (pollen)
Veldbeemdgras of Ruw beemdgras
Gewone brunei
Scherpe of Kruipende boterbloem
Egelboterbloem
Ratelaar
Ratelaar (pollen)
Veldzuring type
Ridderzuring
Blaassilene

Niet ingedeeld
Alnus spec.
Apiaceae
Asteraceae tub.
Asteraceae lig.
Chenopodiaceae
Corylus spec.
Cyperaceae
Dryopteris spec.
Ericaceae
Fabiaceae
Quercus spec.
Ranunculaceae
Sphagnum cf. imbricatum
Sphagnum spec.
Sphagnum spec.
Tilia platyphyllos

+

++

delijke populatie nodig zijn, maken het niet
aannemelijk dat al het graan lokaal is verbouwd. Weliswaar werd op de strandwallen
nog akkerbouw gepleegd maar het lokaal
beschikbare areaal zal niet toereikend zijn
geweest. Het meeste graan zal elders in
Nederland zijn verbouwd of vanuit het buitenland zijn qeïmporteerd. De kans is groot
dat in ieder geval rogge vanuit het
Oostzeegebied is aangevoerd. De rijst moet
afkomstig zijn uit het buitenland, waarschijnlijk uit de Povlakte in Italië.
Peulvruchten ontbreken veelal in vondstcomplexen omdat hun dunne zaadhuid
slecht conserveert. Uit het pollenonderzoek
blijkt dat in ieder geval erwt of tuinboon op
tafel is verschenen. Beide soorten kunnen
lokaal zijn verbouwd.
De putten bevatten een grote verscheidenheid aan fruit. De meeste soorten kunnen in
of rond de stad zijn gekweekt of in het wild
zijn verzameld, bijvoorbeeld de aardbeien,
bessen en bramen. Hoewel van oorsprong

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Els (pollen)
Schermbloemfamilie
(pollen)
(pollen)
Ganzevoetfamilie (pollen)
Hazelaar (pollen)
Zeggen (pollen)
Niervaren (pollen)
heidefamilie (pollen)
Vlinderbloemenfamilie (pollen)
Eik (pollen)
Ranonkelfamilie (pollen)
Hoogveenmos
Hoogveenmos
Hoogveenmos (pollen)
Zomerlinde

uitheems, kunnen ook amandel en perzik in
ons land zijn gekweekt. De pitten van de
kroosjespruimen vertonen een grote variatie
in vorm en afmeting. Vermoedelijk gaat het
om verschillende typen of rassen en wellicht
bevinden zich onder de pitten ook enkele
echte pruimen of kwetsen (Prunus domestica ssp. domestica) en kerspruimen (Prunus
cerasifera) Vijg en granaatappel zijn echte
importprodukten die zullen zijn aangevoerd
uit het Middellandse Zeegebied. De druif
kan in ons land groeien, doch de vruchtzetting is slecht. Een invoer als krent of rozijn
ligt meer voor de hand.
Van de drie gevonden notensoorten is er
één inheems: de hazelnoot. De twee andere, tamme kastanje en walnoot, kwamen
oorspronkelijk niet in onze streken voor
maar zijn vanaf de Romeinse Tijd aangeplant.
Van groenten wordt altijd maar weinig teruggevonden omdat de resten snel vergaan.
Twee soorten zijn in ieder geval gegeten:
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komkommer, augurk of meloen - het is niet
uit te maken welke soort - en veldsla.
Er zijn diverse soorten gevonden van kruiden en specerijen, de smaakmakers van het
voedsel. Oe specerijen peper en kruidnagel
zijn door de VOC-schepen vanuit ZuidoostAzië aangevoerd. Oe overige kruiden kunnen in de eigen tuin zijn gekweekt.
Koolzaden, vooral raapzaad en mosterd,
zijn sterk oliehoudend. Oe olie werd gebruikt
bij de voedselbereiding.
Hop wordt vooral gebruikt in de bierbrouwerij. Oe jonge scheuten werden ook wel
gegeten als groente. Daarnaast kon uit de
bittere geurstof uit de vrouwelijke bellen een
geneesmiddel worden bereid met een kalmerende en maagversterkende werking.
Van de wilde planten zijn de akkeronkruiden
samen met de gewassen van de velden geoogst en gedeeltelijk samen met het graan
bereid en gegeten. Illustratief voor dit laatste
zijn de gefragmenteerde zaden van bolderik,
korenbloem, zwaluwtong en knopige duizendknoop. Bolderik en schapezuring zijn
kenmerkende onkruidsoorten op roggeakkers.
Ook de meeste graslandsoorten kunnen op
de akkers hebben gegroeid en samen met
de gewassen zijn geoogst, bereid en gegeten. Een aanwijzing hiervoor is het voorkomen van een typische hooilandsoort als de
ratelaar die alleen op de akkers terecht
komt als deze worden bemest. Oe aanwezigheid van deze soort vormt daardoor een
aanwijzing voor potstalbemesting in het herkomstgebied van de qranen.?
Oe overige plantaardige resten bestaan uit
stengeldelen, blaadjes, takjes, hout en
houtskool. Oe meeste takjes en blaadjes zijn
afkomstig van veenmos. Dit mos is misschien als toiletpapier gebruikt.

Op het eerste gezicht lijkt konijn de meest
gegeten diersoort, maar schijn bedriegt.
Omdat deze kleine dieren in hun geheel
naar de keuken zijn gebracht, bevat de
beerput skeletelementen van alle lichaamsdelen. Tijdens het villen van konijnen blijven
de onderpoten van de voorpoten aan de
vacht zitten. Omdat deze onderpoten in de
beerput aanwezig zijn, lijkt het erop dat ongevilde konijnen zijn aangevoerd en thuis
geslacht. Onvolwassen konijnen zijn het
meest gegeten. Deze keuze doet vermoeden dat 'kotkonijnen' , dus qetokte konijnen
(zelf gefokt of gekocht), op het menu hebben gestaan Oe enige aanwijzing voor de
consumptie van echt wild geven de resten
van een haas.
Er zijn twee kadavers van honden in de put
gegooid. Beide zijn zeer jong gestorven,
nog geen drie maanden oud. Eén van deze
diertjes is een reu geweest. Oe welpen waren geen schoothondjes maar zouden, volwassen, het formaat van een jachthond
hebben gehad.
Gevogelte heeft regelmatig op het menu gestaan. Van kip en duif zijn vooral jonge
exemplaren gegeten. In de beerput bevindt
zich onder andere een incomplete jonge
haan (17 elementen) en een jonge duif (6
elementen). Duif en spreeuw werden destijds voor de consumptie gehouden; de eerste in een duivetil, de tweede in spreeuwepotten. Oe gevonden exemplaren waren
vermoedelijk bij de slager gekocht, aange-

Het botmateriaal
Beerput 4H leverde het meeste materiaal
op. Het aantal resten van de drie grote
vleesleveranciers -rund, schaap/geit en varken- is gering. Toch leveren ze, buiten het
soortenspectrum, nog aanvullende informatie.
Kwalitatief is goed vlees op tafel gezet. In de
keuken zijn voornamelijk de karkasdelen
verwerkt waar de beste stukken vlees aan
zitten, zoals kalfs- en lamsvlees. Er zijn fragmenten gevonden van de koppen van minstens twee zuiglammeren Oe schedels zijn
doorkliefd voor het verwijderen van de hersenen. Tussen de resten van schaap/geit
bevinden zich ribstukken en stukken van
een voor- en achterpoot (met resp. drie en
vijf bijeen horende elementen). Blijkbaar zijn
grote stukken vlees naar de keuken gebracht.
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Skeletdelen van
een jonge haan uit
beerput 4H (aangetroffen botten
zwart aangegeven)

Resten van zoogdieren uit de beerputten 4H en 40

4H

Soort
Bos tau rus
Ovis anes/Capra hircus
Ovis aries
Sus dornestleus
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Canis familiaris
groot zoogdier
middelgroot zoogdier
klein zoogdier
Mammalia
Totaal

4D

N

%

36
45
11
4
223
2
57

7,3
9,1
2,2
0,8
45,3
0,4

11
32
23
48

2,2
6,5
4,7
9,8

492

99,9

N

2

11,6

Nederlandse naam
Rund
Schaap/Geit
Schaap
Varken
Konijn
Haas
Hond

1
2

+

Zoogdieren;

inde!.

Resten van gevogelte uit de beerputten 4H en 40

4D

4H

Soort

N

%

Gallus gallus
Anser anser/domesticus
Columba livia
Anas crecca/Anas querquedula
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Spatuia clypeata
Anatini
Anatinae
Scolopax rusticola
Charadriidae
Sturnus vulgaris
Turdus meruia
Turdus spec.
Passer spec.

39
2
11
2
1
10
4
2
5
6
1
8
1

26,7
1,4

Aves

53

36,3

Totaal

146

100,0

N

Kip
Gans
Duif
Winter of Zomertaling
Smient
Wilde eend
Slobeend
Grondeleenden
Eenden
Houtsnip
Plevierachtigen
Spreeuw
Merel
Lijsterachtige
Mus

7,5
1,4
0,7
6,8
2,7
1,4
3,4
4,1
0,7
5,5
0,7
0,7

zien nagenoeg alle skeletelementen behoren tot de vleesdragende lichaamsdelen.
De eenden zijn daarentegen, gezien de aangetroffen schedels en onderpoten, thuis geslacht of geplukt. De gevonden slobeend is
een luxe consumptiesoort waarvan het
vlees smakelijker en malser is dan van de
andere soorten. De waterrijke omgeving van
Alkmaar bood alle mogelijkheden voor de
vangst in eendekooien.
Het overige gevogelte zal met netten zijn gevangen. Alle aangetroffen soorten komen in
de naaste omgeving van Alkmaar voor.
Naast gevogelte zijn ook eieren gegeten.
De zeevisserij was een bloeiende Hollandse

Nederlandse naam

2

Vogels; indet

bedrijfstak. Zij bracht vis op de markt die
was gevangen in de Nederlandse kustwateren en nabij de Oostzeelanden. De aangetroffen zeevissoorten komen alle in deze
wateren voor.
De meeste resten zijn van kabeljauwachtigen. Kabeljauwen schelvis zijn waarschijnlijk vers aangevoerd, gezien de aanwezigheid van elementen uit alle lichaamsdelen.
De consumptie van kabeljauwkop wijst niet
op armoe maar kan tot de delicatessen
hebben behoord. Een 16de-eeuws kookboek, geschreven voor de gegoede burgerij,
vermeldt er zelfs recepten van. Koolvis werd
zelden vers aangevoerd in verband met het
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Scharen van krabben,gevondenin
beerput 4H (foto
H. Krüse, Delft)
Resten van vis
uit de beerputten
4Hen4D

4H

4D

Soort

N

%

Gadus morhua
Melanogrammus aeglefinus
Merlangius merlangus
cf. Pollachius virens
Molva molva
Gadidae
Scophthalmus maximus
Scophthalmidae
Hippoglossus hippoglossus
Limanda Iimanda
Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
cf Pleuronectes/Platichthys
Pleuronectidae
Solea solea
Clupea harengus
Raja clavata
Rajidae
Anguilla anguilla
Salmo ct. sa lar
Abramis bjoerkna
Abramis brama
Cyprinus carpio
Rutilus rutilus
Cyprinidae
Perca fluviatilis
Percidae

25
58
9
1
1
27
5
3
4
2
8
5
13
11
1
17
1
1
30
1
2
2

4.5
10.4
1.6
0.2
0.2
4.8
0.9
0.5
0.7
04
14
0.9
2.3
1.9
0.2
3.0
02
0.2
54
0.2
04
04

1
9
24
4

0.2
1.6
4.3
0.7

Pisces

295

52.6

Totaal

560

100.1

snel teruglopen van de smaak, maar gerookt en gezouten. Het vlees van de leng is
stevig en vooral gebakken heel smakelijk. Bij
elkaar horende elementen van kabeljauwen
schelvis, maar ook van heilbot, illustreren
het verdelen van de vis in moten of de aankoop van vismoten.
Heilbot, tarbot en tong zijn platvissen met
een zeer fijne smaak. Bot, schol en schar
daarentegen zijn 'ordinaire' vissoorten. Het
ontbreken van kopskeletdelen wijst op de
aankoop van gedroogde of reeds schoongemaakte platvis.
Roggen werden toentertijd regelmatig gege-
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N

2

19

4

3

+

Nederlandse
Kabeljauw
Schelvis
Wijting
Koolvis
Leng
Kabeljauwachtigen
Tarbot
Tarbotachtigen
Heilbot
Schar
Bot
Schol
Schol/Bot
Scholachtigen
Tong
Haring
Stekelrog
Rogach!igen
Paling
Zalm
. Kolblei
Brasem
Karper
Blankvoorn
Karperachtigen
Baars
Baarsachtigen
Vissen; inde!

ten. De zalm is van elders aangevoerd.
Deze vis werd namelijk vooral op de grote rivieren gevangen.
De binnenvisserij bracht vis uit de naaste
omgeving op de markt. Karperachtigen zijn
alleen lekker als ze in helder water zijn gevangen. Baars wordt gerekend tot het
'neusje van de zalm' onder de zoetwatervissen.
De put bevat verschillende soorten weekdieren. De geconsumeerde soorten zijn
oester (Ostrea edulis), mossel (Mytilus
edulis) en waarschijnlijk ook alikruik (Littorina

naam

Beerput 40 verschilt behoorlijk van beerput
4H wat het botmateriaal betreft. Het overgrote deel van de dierlijke resten bestaat uit
mosselschelpen. De lengte van de kleppen
geeft geen indicatie voor de consumptie van
wilde of gekweekte mosselen.
De hoeveelheid botmateriaal in deze beerput is te gering voor een analyse. Het geeft
slechts aan welke soorten in ieder geval zijn
gegeten. Vermeldenswaard is alleen de karper. Het is een uitheemse vis die pas vanaf
de 13de eeuw in Nederland verschijnt.
Vanuit de kloosterlijke en adellijke visvijvers
is hij in de Nederlandse wateren terecht gekomen.
In de beerput zijn twee haren aangetroffen.
De ene is van een varken, de andere van
een mens. De varkenshaar kan aan een bezem of borstel hebben gezeten en via het
keukenafval in de beerput terecht zijn gekomen.
Eieren van zweep- en spoelwormen komen
ook in deze put voor.

Ruggewervels van
een kabeljauw,
destijds in moten
gehakt waardoor
de graten aan één
kant in de lengte
zijn afgesneden
(foto H Krüse,
Delft)

/ittorea). De strandschelp (Spisu/a spec.) kan
gegeten zijn maar de kans is groot dat deze
met de oesters of mosselen is meegekomen. Hetzelfde geldt voor een naald van
een zeeëgel (Echinoidea).
De meeste bolle kleppen van de oesters
hebben een lengte van 6-9 cm (82%). Deze
lengte komt overeen met de grootte van de
hedendaagse consumptie-oester. In het
wild kunnen oesters wel een lengte van 18
cm bereiken. Oesters zijn makkelijk te vervoeren en kunnen, wanneer ze met de bolle
kant naar beneden worden gelegd, lang
worden bewaard. Ze liggen dan in hun eigen vocht. De aanvoer geschiedde vanuit
Frankrijk, maar ook een Engelse herkomst is
mogelijk.
Opvallende vondsten zijn een pootfragment
van een zeekreeft, waarschijnlijk de
Europese (Homarus vu/gans) en twee
schaarfragmenten van de Noordzeekrab
(Caneer pagurus). De resten van dergelijke
dieren blijven zelden bewaard. De kreeft en
krab komen langs de hele Noordzeekust
voor en kunnen aan de Nederlandse kusten
zijn gevangen.
De beerput bevat een gering aantal eieren
van darmparasieten. De mens is de gastheer geweest van de zweepwormen
(Trichuris spec.) en spoelwormen (Ascaris
spec.). De eieren van de vislintworm
(Oiphy//obothrium fatum) komen waarschijnlijk uit de darmen van de gegeten vis, hoewel ook mensen geïnfecteerd kunnen raken
bij de consumptie van rauwe vis.

Samengevat geven de beide beerputten in
grote lijnen een overeenkomend botanisch
beeld. Beerput 4H levert echter meer en
luxere dierlijke consumptiesoorten dan 40.
Mogelijk hangt dit samen met een hogere
welstand van de gebruikers van deze beerput.
Beide putten bevatten zuivere beer. Dit blijkt
uit de grote hoeveelheid graanvellen (zemelen), het domineren van cultuurgewassen
ten opzichte van akkeronkruiden en graslandsoorten en uit de aanwezigheid van
menselijke darmparasieten.
Beerput 4H bevat daarnaast een behoorlijke
hoeveelheid dierlijke resten, voor het merendeel voedselafval. Dit afval bestaat uit maaltijdresten en keukenafval en wellicht enig
slachtafval. Tevens zijn twee hondekadavers
in de put gegooid. Beerput 40 heeft daarentegen slechts een geringe bijmenging met
voedselafval.

Noten
1. Het onderzoek is uitbesteed aan Archeoplan te Delft.
De resultaten zijn uitvoeriger beschreven in een in tem
rapport (Esser en Gehasse 1993). De auteurs willen
graag dank zeggen aan: H van Haaster voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens betreffende beerput
4H en voor zijn ondersteuning; C. O. Troostheide voor het
determineren van een pollenpreparaat uit beerput 40 en
M. Verhagen voor het mede determineren van het botmateriaal en de schelpen. De determinaties geschiedden
met behulp van de vergelijkingscollecties op het Albert
Egges van Giffen Instituut voor Pre- en Protohistorische
Archeologie (IPP) te Amsterdam en relevante literatuur.
2. C/ason 1972 en 1979; Clason en Brinkhuizen 1978.
3. Zie de bijlage met de beschrijving van de grondsparen. Hier is tevens de grondmonsternummering
te vinden.
4. Zie voorts Bieleman 1992, 48-49 en 68-76.
5. Van Haaster, in druk.
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Peter Bitter

Onderzoek van
huisafval
STATUS EN SERVIES

Door onderlinge vergelijking kan men uit de inhoud van kuilen en putten gegevens afleiden omtrent de leefomstandigheden in vroeger tijd.
Gebruiksvoorwerpen en diverse huisraad maar ook voedselresten geven inzicht in nijverheid, handel en de welstand van de bewoners. Voorwaarde is
wel dat de kuilen en putten goed gedateerd kunnen worden en dat ze voldoende geconserveerd materiaal bevatten. Enkele 17de-eeuwse vondstcomplexen uit de opgraving komen in aanmerking voor een nadere analyse
van de gevonden voorwerpen.

Rijkdom van huisafval
Het opgegraven huisafval kan worden beschouwd als een gedeelte van het destijds
aanwezige huisraad en kan een indruk geven van de welstand van de bewoners. Het
maken van een reconstructie van een huishouden heeft echter enkele belangrijke beperkingen. Het beeld is vertekend doordat
houten, leren en metalen voorwerpen in de
bodem slechter bewaard zijn gebleven dan
keramiek. Ook verschilde de gebruiksduur
van de voorwerpen waardoor die met een
kortere omlooptijd oververtegenwoordigd
zijn. Een metalen kookpot was bijvoorbeeld
veel minder breekbaar dan één van keramiek, terwijl hij bovendien nog gerepareerd
kon worden. Ook was de kans op breuk
door het gebruik verschillend - een grote
voorraadpot werd bijvoorbeeld minder verplaatst dan een kleine schenkkan. Verder
belandde niet alles wat kapot ging meteen
bij het huisafval - hout kon nog in de haard
worden opgestookt, een gebroken tinnen
lepel kon worden omgesmolten.
Toch kunnen de vondsten wel degelijk aanleiding geven tot gefundeerde uitspraken. 1
Een bepaalde mate van luxe kan bijvoorbeeld worden afgelezen aan de materiaalkeuze voor bepaalde voorwerpen, met name eet- en drinkservies. Uit boedelinventarissen en prijslijsten van handelstransacties
kan men de toenmalige waarde van bepaalde artikelen achterhalen. Hierbij blijkt een
scherpe datering van groot belang te zijn

omdat produkten van bijvoorbeeld tin, majolica, faience, porselein en glas alleen in
een vroege fase nog luxueus zijn om daarna
goedkoop gemeengoed te worden. Een andere invalshoek is het onderzoek naar bepaalde eet- en drinkgewoonten. Het biologisch onderzoek naar voedselpatronen is
hiervoor al besproken. Ook het gebruikte
servies kan hiervan een beeld geven, bijvoorbeeld het drinkgerei. Het drinken van
bier kwam bijvoorbeeld in alle lagen van de
bevolking voor, niet in de laatste plaats vanwege de slechte kwaliteit van het drinkwater, maar wijn die werd geïmporteerd uit
Duitsland, Frankrijk en Spanje was tot de
17de eeuw nog een luxe artikel. Op dezelfde manier is thee pas aan het eind van de
17de eeuw 'gepopulariseerd' en in de loop
van de 18de eeuw koffie, terwijl deze goederen eerder nog zeer prijzig waren.

Huisraad uit enkele
17de-eeuwse
vondstcomplexen
Beerput 4H bevatte onder meer een mengeling van gebruikt en ongebruikt aardewerk. Wat de ongebruikte voorwerpen betreft valt op dat het allemaal rood of wit gebakken potten zijn met een kleine ovenfout,
bijvoorbeeld een barst of een rand waar een
stuk van is afgebroken. Ze zijn desondanks
toch bruikbaar geweest. Waarschijnlijk was
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Verzameling kostbaar porselein en
glaswerk uit beerput 4H, uit het
huishouden van
Abraham Uevens
(RM)

het een partij tweede-keus handelswaar die
men toch probeerde te verkopen. Het merendeel van dit materiaal is in één keer in de
beerput geworpen want de potten zijn in
een kluit bij elkaar gevonden met daartussen een partij papkommen die zelfs nog op
elkaar gestapeld zijn aangetroffen. De beste
verklaring is dat deze partij in de put terecht
is gekomen bij de opheffing van het bedrijf
in 1620 of bij de wisselingen van eigenaar in
1626 en 1628. De misbaksels behoren tot
de produktie uit de eindfase van de pottenbakkerij.
De overige vondsten uit beerput 4H hebben
een uiteenlopende datering. De oudste
vondst is een incomplete steengoed kan,
gel'mporteerd uit Keulen rond het midden
van de 16de eeuw. Een aantal vondsten
kan kort na 1600 worden gedateerd: twee
pijpen, een deel van de glasvondsten en enkele kopjes en bordjes van kraakporselein.
Een deel van de majolicavondsten hoort ook
bij deze vroege fase. Dit vroege porselein en
glaswerk weerspiegelt de rijkdom van het
huishouden van Abraham Lievens. De kleine
porseleinen kopjes, in China voor sterke
drank gemaakt, werden hier gebruikt voor
thee, destijds zeer prijzig. Thee werd overigens zeer sterk gezet. Men kan aan deze
collectie huisraad nog het kostbare faïence
bord uit Liguria (Italië) toevoegen dat samen
met twee stuks glaswerk en wat gebruikt
rood en wit aardewerk is gevonden bij de
misbaksels in afvalkuil 41.
Het meeste van het gebruikte rode en witte
aardewerk uit 4H komt zo sterk overeen
met de produkten van de pottenbakkerij dat
het aan de eigen produktie van voor 1620
wordt toegeschreven. De hoge score van
eetkoppen van rood aardewerk is moeilijk te
verklaren - misschien bestond het huishou-
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den uit meer personen dan alleen het gezin
en was een deel van dit servies van huispersoneel afkomstig?
Een deel van de vondsten uit beerput 4H
kan in het tweede en derde kwart van de
17de eeuw worden gedateerd, met name
de vondsten van faïence, enkele stukken
porselein en de meeste pijpen. Enkele potten van rood en wit aardewerk kunnen ook
in deze periode worden geplaatst. Het vensterglas met de naam Susanne Rolwago is
gedateerd in 1667. Enkele kelkglazen zijn
ook pas vanaf omstreeks deze tijd te dateren. De welstand van de familie Ras (en wellicht toch ook van Van der Goes) blijkt vooral
uit het fraaie glaswerk 'à la façon de Venise'.
Bij de pijpen komt een aantal van de fijne
kwaliteit voor, hetgeen te verwachten is. Er
zijn echter ook een paar grove pijpen gevonden.
De beerput bevatte behalve servies ook een
scala aan andere gebruiksvoorwerpen zoals
een versleten heidebezem, houten stoppen
en zalfpotdekseltjes, schoeisel, houten
knoopkernen, nestels, kopspelden, houten
lepels, een klein boekje met leren kaft en
houten speelgoed zoals een bal, een timp,
een draaitolletje en een uniek houten karretje.
De vondsten uit beerput 4H zijn slechts ten
dele compleet teruggevonden. In het algemeen zijn de voorwerpen uit de vroegste
periode (vóór 1620) compleet. Blijkbaar
veegde men serviesgoed dat was gebroken, keurig op en wierp het vervolgens in de
beerput. De latere vondsten uit 4H zijn echter veelal fragmentarisch. Waarschijnlijk
heeft men de put in de laatste fase van het
gebruik gedeeltelijk geleegd, waarbij de bovenste vulling deels is afgegraven.
Beerput 4H raakte buiten gebruik in dezelf-

dat van beerput 4H. Het is niet bekend of
hier personeel woonde. In 1987 was aan de
Wageweg op het perceel van de voormalige
pottenbakkerij ook al een beerput gevonden. De enige vondsten kwamen uit de bovenlaag en dateren omstreeks het derde
kwart van de 17de eeuw." Hij was wellicht
de opvolger van beerput 40.

de tijd dat men kelder 4/5A als beerput in
gebruik nam. Waarschijnlijk gebeurde dit bij
de aankoop van grond van de oosterbuurman door Leonard Ras in 1677. Het toilet
werd toen verplaatst naar kelder 4/5A. De
vondsten uit 4/5A, een kleine hoeveelheid
weinig opvallend materiaal, zijn globaal te
dateren in het eind van de 17de tot in de
eerste helft van de 18de eeuw. Hij is vermoedelijk in 1735 buiten gebruik geraakt
toen riool 5L werd gebouwd. De meeste
voorwerpen waren incompleet, doordat een
deel van de kelder later is afgebroken en
verstoord.

Noten
1. Zie bijvoorbeeld Baart 1986A; Baart 1986B; Baart
e.a. 1987; Bitter 1988; Clevis en Kottman 1989, 52-59;
Clevis en Smit 1990, 163-168; Thijssen 1991,29-31;
een evaluatie geeft Carmiggelt 1993.
2. Hij was gedempt met dezelfde vuile zwarte grond die
ook in enkele kuilen met pottenbakkersafval was aangetroffen maar deze grond kan ook veel later in de beerput
zijn geschept. Zie voorts Alkmaars Bodemnieuws 1
(1988) nr. 1. De vondsten waren: een klein rood aardewerken steelpannetje, fragmenten van een blauw beschilderd faience bordje, de stam van een vleugelglas en
een slanke roemer op hoge wikkeldraadvoet met drie
rijen gladde braamnoppen (vgl. Clevis en Smit 1990,
gl-roe-3).

Beerput 40 lag op hetzelfde perceel als 4H
en stamde uit dezelfde tijd. De put bevatte
erg weinig materiaal maar in elk geval een
hoeveelheid misbaksels uit de late fase van
de pottenbakkerij. Een bodemfragment van
een wit faience bord is een aanwijzing dat
de put tot omstreeks het midden van de
17de eeuw is gebruikt. Het is niet duidelijk
waarom deze tweede put gemaakt is maar
wellicht hield hij verband met het bedrijfsgedeelte aan de Wageweg en is hij gebruikt
door werknemers van de pottenbakkerij en
daarna de zeepziederij. De put bevatte geen
voorwerpen die op enige welstand wijzen.
Dit kan het gevolg zijn van de geringe hoeveelheid vondsten maar ook de voedselresten duiden wellicht op een ander milieu dan
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Serviesgoed uit
vier beerputten.
Op de horizontale
as staan de materiaalsoorten, verticaal de modellen.
Ingevuld zijn de
aantallen op type
herkende exemplaren (al dan niet
compleet).

bakpan
grape
steelkom
bord/schotel
kom
papkom/kop
zoutschaal
drinkglas/kop
kan/fles
pot
olielamp
vuurtest/komfoor
pispot
deksel/stop
zalfpot/flesje
speelgoed
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Peter

Bitter'

Produkten van
de pottenbakkerij

Opgravingsfoto
van een dijk in de
Kraspolder bij
Oudorp, waarbij
een dik kleipakket
uit de 12de en
midden 13de
eeuw werd gevonden (PB)

Oe tien opgegraven vondstcomplexen met misbaksels kunnen in vier fasen
worden verdeeld. Het materiaal weerspiegelt een algemene ontwikkeling in
de 16de en vroege 1 7de eeuw.
Pottenbakkerij was een ambacht met sterke tradities omdat men geen abstracte kennis had van de natuur- en scheikundige principes. Er werd normaliter slechts op beperkte schaal geëxperimenteerd omdat mislukkingen
tot veel verlies van arbeidstijd of geld konden leiden. Veranderingen in de
produktie zijn derhalve al/een aangebracht als de omstandigheden de pottenbakkers tot aanpassingen en risico's noodzaakten. We kunnen bijvoorbeeld denken aan problemen met de grondstoffen, een veranderde vraag
op de markt, of de opkomst van nieuwe concurrerende produkten.
Het vondstmateriaal van de Wortelsteeg-opgraving maakt het mogelijk deze
aspecten nader te onderzoeken.

Oe grondstoffen
Dakpannen gebruikt als stapelhulpstukken in de
oven. Er zitten zowel rode als witte
aardewerkfragmenten aangebakken (PB)

Uit historisch onderzoek is bekend, dat veel
pottenbakkers zelf de klei dolven en bewerkten." Vers gedolven klei liet men eerst
'rijpen' om wortels en andere plantenresten
te laten verrotten. Men kon de klei verfijnen
door middel van flotteren: de klei werd dan
in grote bakken met water verdund, flink geroerd en dan bezonken. De grovere delen
zonken het eerst op de bodem, terwijl de fijnere deeltjes in de vloeistof bleven 'zweven'.
Door de vloeistof af te gieten of te scheppen
en dan te laten bezinken, kreeg men fijnere
klei. Deze methode is waarschijnlijk niet
door de Alkmaarse pottenbakker uitgevoerd, want soms komt in de wand van de
potten een enkel wit kiezelsteentje voor tot
wel 1 cm groot.
Ter verbetering van de eigenschappen kon
men aan de klei 'magering' toevoegen. Dit
kon uiteenlopend materiaal zijn, van zand en
schelpgruis tot gemalen bot of stro, dat
diende om de klei beter hanteerbaar te maken bij het draaien en om het barsten van
de klei te beperken bij het drogen en bakken. De Alkmaarse pottenbakker gebruikte
zeer fijn zand voor de witbakkende klei. De
klei moest flink doorkneed worden om de

massa homogeen te maken en om luchtbellen eruit te krijgen.
Vlak voor het uiteindelijk gebruik werd de
klei onder toevoeging van water met de
hand stevig gekneed om het vocht te verdelen en om de laatste luchtbellen eruit te krijgen.
Het rode aardewerk is gemaakt van ijzerhoudende klei, die onder zuurstofrijke omstandigheden bij het bakken in de oven
rood kleurde. Het is een mariene klei3 die bij
het bakken bleekrood kleurt, soms met gelige plekken. In de omgeving van Alkmaar
kwam destijds direct aan de oppervlakte
een dik pakket klei voor dat tijdens overstromingen in de 12de en 13de eeuw was afgezet en dat onder geologen bekend staat als
de 'Duinkerke-ill-afzettingen'. Deze klei was
voor een deel afgezet in brakke omstandigheden." Van deze klei is tegenwoordig weinig meer terug te vinden, vermoedelijk omdat zij op grote schaal is afgegraven ten behoeve van steen- en pottenbakkeriien."
Onder een oud dijklichaam in de Kraspolder
bij Oudorp bleek dit pakket nog onverstoord
aanwezig te ziin." De klei was er in laagjes
van 1-2 cm afgezet tot een pakket van meer
dan een halve meter dik. De laagjes zijn in
natuurlijke toestand afwisselend bleek- tot
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Twee gelijkvormi-

ge koppen van
rood en wit aardewerk, ongebruikte
exemplaren uit
beerput 4H (RM)

donkergrijs, mogelijk als gevolg van minieme variaties in het aandeel van ijzer en kalk
in de kleimineralen. De klei was overwegend
erg vet, slechts in sommige kleilaagjes vermengd met fijn zand.
Het materiaal van de potten doet hieraan
denken, met baksels waarin zeer fijn zand
voorkomt. 7 Een nadeel van dit kleipakket is,
dat de samenstelling niet overal constant is.
Dit zou de verklaring kunnen zijn voor de
brokkelige structuur van een deel van de
mislukte potten in afvalkuil 41. Het baksel
van deze potten is vlekkerig en vertoont een
web van kleine haarscheurtjes, ontstaan bij
het drogen van de potten voorafgaand aan
het bakken. Wellicht heeft de pottenbakker
hier een plek met wat mindere kwaliteit klei
getroffen.
Een opvallende component in de produktie
van onze pottenbakker is het wit gebakken
aardewerk, gemaakt van een ijzerarme kleisoort. Deze klei komt in het Nederlandse
kustgebied niet voor en moet van elders zijn
aangevoerd. We denken hierbij aan de
Tertiaire klei-afzettingen die aan de oppervlakte voorkomen in zuid-Limburg en zuidelijker langs de Maas, of langs de Rijn of in
midden-Duitsland. In historische bronnen is
over deze klei-aanvoer nauwelijks iets te vinden." Archeologisch staat echter vast dat er
al in de 14de eeuw een geregelde aanvoer
moet zijn geweest, omdat witbakkende klei
vanaf die tijd voorkomt als grondstof voor
decoraties op rood aardewerk. Af en toe
heeft men ook aardewerk geheel van deze
grondstof gebakken, getuige sporadische
vondsten uit de 14de tot de 16de eeuw uit
Bergen op Zoom, Den Bosch, Utrecht,
Leiden en Haarlem en blijkens historische
bronnen uit Antwerpen". Het Alkmaarse witte aardewerk blijkt te zijn gemagerd met fijn
zand, met een korrelgrootte van ca
0,25 rnrn.'? De magering is in Alkmaar toegevoegd, aangezien de zandfractie ontbreekt in de klei van de witte decoraties op
het rode aardewerk.
Door deze magering verkreeg de wit bakkende klei eigenschappen waardoor het bij
de verwerking sterk leek op de rood bakkende klei. Veel van de potten van wit bakkende
klei komen immers tot in de kleinste details
overeen met de rode: gelijke wanddikte,
evenveel ribbels op gedeelten van de pot,
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even dikke poten en stelen enz. Zelfs blijkt
witbakkend aardewerk steeds samen met
roodbakkend materiaal in de oven te zijn gebakken. Op diverse stapelhulpstukken (voor
het stapelen in de oven) komen rode naast
witte aanbaksels voor die dit aantonen.
Hoezeer de kleisoorten in eigenschappen
overeen kwamen, blijkt uit de vondst van
een kookpot van witbakkend aardewerk
met een goed aangehecht oor van rood
aardewerk. Ook is er een wit aardewerken
kop met rode oren.
Het meeste aardewerk is voorzien van loodglazuur. Dit is aangebracht als een dun kleipapje met onder meer gemalen lood erin,
dat bij het bakken in de oven versmolt tot
een glaslaagje op het oppervlak van de pot.
Gewoonlijk is het vrijwel kleurloos en rood
aardewerk wordt bij de glazuur alleen donkerder, wit aardewerk geel. Door een te hoge temperatuur of te weinig zuurstof bij het
bakken kan het donkerbruin of groenig verkleurd zijn. Het glazuur kon een groene kleur
krijgen door koperoxyde in het loodpapje te
mengen. Dit is alleen op witbakkende klei of
slib toegepast omdat het op een rode ondergrond weinig effect sorteerde.
In de 16de eeuw vond in het algemeen een
verandering plaats in het glazuur dat de pottenbakkers aanbrachten. Voorheen werd
spaarzaam geglazuurd, namelijk als deklaag
van versieringen of alleen op die plaatsen
waar men het eerst last kreeg van aanslag,
bijvoorbeeld op de bodem van de pot of
aan de buitenkant bij de schenklip. De nieuwe tendens om potten grotendeels of geheel te glazuren had mogelijk te maken met
een andere bereiding, maar hierover is weinig bekend. In onze pottenbakkerij was van
deze ontwikkeling weinig te merken: het
loodglazuur werd in de gehele periode tamelijk spaarzaam aangebracht. Wel valt op
dat het glazuur doorgaans bijzonder helder
en glanzend is: de potten blinken je tegemoet. Er is geen craquelé, kleine barstjes in
het glazuur, hetgeen toch regelmatig te bespeuren valt op het vroegere rode aardewerk.
Over de gebruikte brandstof is weinig bekend. Een vermelding van een turfschuur als
onderdeel van het bedrijfsterrein in 1610
wijst op het gebruik van turf als brandstot."

Randvariatie bij
hetzelfde type: pispot r-pis-5 (RR)

Randvariatie bij
hetzelfde type:
bakpan r-bak-4
(RR)

Het draaien van de
potten
Men kende destijds drie typen draaischijf.
Het eerste is de zogenaamde 'radschijf' , bestaande uit een liggend wagenwiel met een
draaiplateau erop. Het wiel werd met een
stok op gang gebracht en de pottenbakker
kon de pot vormen zo lang het wiel bleef
draaien, met afnemende snelheid. Om het
wiel weer op gang te brengen moest de
pottenbakker eerst de pot loslaten. De snelheid van deze schijf was laag in vergelijking
met de andere twee typen. Het tweede type
is de 'blokschijf' . Deze heeft een zwaar, conisch bovenstuk dat als draaitafel diende,
bevestigd op een spil die met de voeten
werd aangedreven door middel van een
schijf vlak boven de grond. De blokschijf en
radschijf zijn al bekend uit de 12de, respectievelijk 14de eeuw. In de 16de eeuw ontwikkelde men de 'schopschijf' (ook wel
'spilschijf' genoemd), bestaande uit een kleine schijf bovenop een verticale as, met
daaronder een tweede schijf of een hoepel
die met de voeten werd aangedreven door
de pottenbakker. De snelheid kon men aanpassen tijdens het werk en de schijf kon
naar behoeven langere tijd draaiende worden qehouden."
De ribbels op de buitenzijde van grapen en
pispotten zijn dermate strak dat ze met een
vrij hoge snelheid moeten zijn gemaakt. Dit
wijst op een blok- of een schopschijf. Op de
overige potten zijn geen herkenbare sporen
te vinden die op een specifiek type draaischijf duiden. Op plaatsen waar een kiezelsteentje in de klei zat is aan de draaisporen
te zien dat de schijf linksom draaide, 'tegen
de klok in'.

Een lastig probleem bij het maken van een
typologie is het vaststellen van de criteria:
waar liggen de grenzen van de typen en
welke variatie mag er binnen één type bestaan. Haast, vermoeidheid of een slecht
humeur kan immers zelfs bij één persoon en
op dezelfde dag tot variatie leiden. Dit typologisch probleem is opgelost door bij het
onderscheid in details uit te gaan van de
handelingen van de pottenbakker. Op die
manier krijgt men greep op de variatie die
destijds het onbedoeld gevolg was van onnauwkeurig werken door de pottenbakker.
Als voorbeeld kan men de rand van r-pis-5
nemen. In het laatste stadium heeft de vormer na het draaien van de schouder het
laatste kleirestant naar buiten gebogen en
simpel tot een rechte rand afgewerkt.
Afhankelijk van de hoeveelheid klei die bovenaan nog over was, is de rand wat korter
of langer, dikker of dunner geworden.
Zodoende is binnen de type-aanduiding rpis-5 enige randvariatie mogelijk.
Van een aantal voorwerpen zijn de handelingen van de pottenbakker tijdens het draaien
en afwerken van de pot gereconstrueerd.
Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van
bewerkingssporen .
Het zogenaamde 'platgoed', de bakpannen
en borden, heeft steeds een iets bolle bodem. Deze vorm is gunstiger dan een geheel platte bodem omdat er dan minder risico is op het barsten van het voorwerp als
gevolg van de krimp tijdens het bakken.
Krimp treedt vooral op in de lengte van de
wand. De verschillende richting van bodem
en zijwand geeft spanning op de knik waardoor de bodem eruit dreigt te scheuren.
Een iets bolle bodem kan de spanning tijdens het drogen of bakken opvangen door-
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Het vormen van
een bakpan door
Loe Jacobs: 1.de
bodemplak is op
een aardewerken
steun gelegd, een
opgebrachte kleirol wordt vastgedrukt; 2. uit de kleirol wordt de wand
gedraaid; 3. de
rand wordt naar
buiten omgeslagen; 4. draaien van
de rand met een
spatel; 5. de bovenkant van de
rand wordt afgeplat (r-bak-5),
6.bevestlging van
het oor; 7. het oor
wordt samengeknepen (RM)

dat hij tijdens het krimpen vlakker wordt getrokken. De bodems van bakpannen en
borden zijn volgens verschillende methoden
gemaakt.
De vervaardiging van een bakpan begon
met het pletten van een bolletje klei. Op de
draaischijf is een steunring gemonteerd die
is gemaakt van hout of van ongeglazuurd
aardewerk omdat natte klei hieraan niet
hecht -hiervoor kan ook een pot of een kom
zijn gebruikt. De kleiplak werd op de steunring gelegd en men sneed met draaiende
schijf de overhangende rand eraf. De zo gevormde bodemplaat is overal precies even
dik. Aan de vorm van de bodem is vaak nog
te zien waar de steunring heeft gezeten. De

bodem is namelijk langs de buitenrand nog
vlak en gaat dan met een vage knik over in
de uitzakking binnenin de steunring.
Vervolgens zette de pottenbakker een
worstvormige strook klei langs de buitenrand erop en draaide hiervan de wand van
de pan. De wand kon maar weinig naar buiten worden gebogen omdat deze anders
zou losscheuren van de bodem. De wanddikte en de detaillering van de rand zijn hierdoor vaak nogal grof uitgevallen. De naar
buiten gevouwen rand van r-bak-a is afgewerkt door er tijdens het draaien aan de buitenkant een werktuig tegen te zetten.
Vervolgens drukte men met de vingers een
schenklip in de rand en zette de steel eraan.
Het vormen van
een bord (r-bor-I)
door Loe Jacobs:
8.in een vormschotel wordt een
kleiplak gelegd en
afgesneden; 9. een
kleirol wordt opgezet; 10.de vlag van
het bord wordt
opgedraaid uit de
kleirol; 11.het naar
buiten buigen van
de vlag; 12.draaien van de rand
(RM)
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De platte steel is gemaakt van een plat gedrukte 'kleiworst' die op lengte is afgesneden. Met wrijvende bewegingen drukte de
pottenbakker de steel met de rechterhand
vast aan de rand terwijl de linkerhand de
binnenkant van de pan steunde. De steel
werd verder gemodelleerd door hem met de
hand samen te knijpen. Afhankelijk van de
kracht zijn zo de zijkanten van de steel in
min of meerdere mate naar binnen gebogen
of omgevouwen (steeltypen 1,2 of 3). Het
uiteinde is met de duim afgeplat. De ronde
steel is op de draaischijf gemaakt door een
slanke buis al draaiend samen te knijpen (type 4 en 5). De losgesneden buis is daarna
op dezelfde wijze gemonteerd. Na een eerste droogfase nam men de pan van de
schijf om aan de onderzijde de rafels en
kneedsporen van het aanzetten van de kleirol weg te snijden.
De borden zijn op geheel andere wijze gemaakt, namelijk met een vormschotel waarin men een iets dikkere kleiplak legde. Hij
werd in de vorm aangedrukt en dunner gemaakt door de klei met de vingers van binnen naar buiten te vegen -hierdoor heeft de
bodem naar buiten toe een grotere dikte.
Bij het type r-bor -1 is de vlag gemaakt door
middel van een opgezette kleirol die naar
buiten werd gebogen. Bij het aanzetpunt
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van de kleirol is een scherpe knik ontstaan
terwijl de vlag gebogen is.
Borden van het type r-bor-6 zijn daarentegen gemaakt zonder opgezette kleirol. De
kleiplak wreef men in de vormschotel naar
buiten toe uit totdat een dikke ribbel klei
langs de zijkant was ontstaan. Uit deze verdikte zijkant draaide de pottenbakker met
de lomer en de vingers een rand met 'hamerkop-profiel'. De rand steunde men hierbij aan de onderzijde met de vingerknokkels, hetgeen hier een herkenbare afdruk
heeft nagelaten. Het iets harder knijpen of
een geringe verplaatsing van de steunende
hand leidde tot variatie: het hamerkop-profiel van de lip kan hierdoor aan de onderkant
scherper zijn dan wel geheel afgeplat. 13 De
afplatting blijkt vooral bij de kleinere borden
voor te komen, waar de rand dunner werd
uitgevoerd. In de typologie zijn deze randprofielen onder één noemer gebracht.
Tenslotte wordt de platte vlag gevormd
door de bovenzijde met de lomer af te
schrapen.
De onderzijde van de borden is tenslotte na
een eerste droogfase in model gesneden.
De lobvoeten zijn gemaakt door eerst met
een scherp werktuig in de 'aardappelmesjes-handgreep' uit de bodem een richeltje
klei op te schrapen en daarop een halvemaanvormig stukje klei aan te brengen. Met

J.A. Hohmann,
'Pottenbakker Van
Loon te
Oosterhout',
aquarel. 1932
Met behulp van de
schopschijf draait
hij bloempotten
'van de mast'.
Collectie
Nederlands
Openlucht
Museum Amhem

de vingers werd dit aangedrukt en uitgesmeerd tot een schelpvormige voet; overtollige klei sneed men af.
Een andere techniek is het maken van lobvoeten door ze geheel met de vingers te
knijpen uit de bodem. Deze techniek is in
het rode aardewerk al toegepast vanaf ca
1200 maar is in de loop van de 16de eeuw
vervangen door de hierboven beschreven
werkwijze.
De holle bodem van r-bor-16 is gemaakt
door hem op de linkerhandpalm te leggen
en met de rechterhand aan de bovenzijde in
een enigszins draaiende beweging aan te
drukken. Dit is aan de onderzijde soms nog
te zien als een handpalmafdruk en aan de

bovenzijde als vingervegen langs de buitenrand van de spiegel.
Veel potvormen zijn 'van de mast' gedraaid.
Op de draaischijf werd een homp klei kegelvormig gemodelleerd en uit de punt van de
kegel draaide de pottenbakker achter elkaar
een aantal potten. In historische bronnen
noemt men zo'n hoeveelheid klei een
'worp' .14 Deze methode heeft het voordeel
dat men voor een aantal potten een hoeveelheid klei in één keer voorbereidt, hetgeen immers een bewerkelijk karwei is. Een
nadeel is dat de bodem zwakker is dan van
afzonderlijk gedraaide potten. De bodem
kan namelijk tijdens het vormen niet aangeHet vormen van
een bord (r-bor-6)
door Loe Jacobs:
13.het uitwrijven
van de kleiplak in
de vormschotel;
14.de opgewreven
klei wordt opgedraaid voor de
rand; 15-161 7. draaien van de
rand en de vlag;
18.aan de onderkant van het gedroogde bord
worden kleiresten
afgesneden (RM)

13

14

15

16

17

18
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drukt worden vanwege de mast eronder, in
tegenstelling tot de wand van de pot die tijdens het draaien wordt samengeknepen.
De niet-aangedrukte klei is minder coherent
en heeft eerder te lijden van barsten tijdens
het drogen en bakken." Bij de aangetroffen
misbaksels van de kop bijvoorbeeld is soms
de bodem gescheurd, een aanwijzing dat ze
van de mast zijn gedraaid. Om dit probleem
te beperken maakte men de bodem zo klein
mogelijk met een wijd uitlopende onderhelft
van de pot. Vermoedelijk zijn ook de kleinere grapen van de mast gedraaid. De grotere
grapen zijn elk uit een aparte klomp klei gedraaid."
De wand van de bovenhelft van de pot
maakte men dunner door een werktuig ertegen te houden bij een draaiende schijf. Dit
diende tevens om het draaislib te verwijderen, de modderige vingerafdrukken. Zo ontstonden scherpe 'draairibbels' van ca 1 cm
breed. 17 Het werktuig had een afgeronde
smalle punt omdat men bij een groter contactoppervlak de wand zou stuk trekken. De
groeven zijn dermate strak dat de draaischijf
vrij snel gedraaid moet hebben. Vooral op
de schouder van de wat grotere en dikwandiger grapen en pispotten is de wand sterk
verdund, van ca 7 naar ca 4 mmo Daarbij
zijn soms decoratieve ribbels op de schouder uitgespaard en is de buikknik scherp
geaccentueerd.
De kenmerkende kraagrand van r-gra-8 en 34 is met hetzelfde werktuig gevormd door
deze bij een draaiende schijf onder tegen de
hals te zetten en tegen de buitenkant van de
rand. Daarbij werd de rand met de linkerhand naar buiten gedrukt. Een iets grotere
druk aan de binnen- of buitenzijde leidde al
snel tot een wat wijder uitgebogen rand of
een scherpere kraag. De (onbedoelde) variatie die hiervan het gevolg is, is in de typologie samengebracht in één type-aanduiding.
Na het aanzetten van de oren sneed de potten bakker de pot met een draad los van de
mast, schraapte en sneed de bodem in model en zette de poten eraan.
Vrijwel al het rode aardewerk is onversierd,
met uitzondering van wat borden en koppen. Op de versieringen zelf kom ik terug bij
de bespreking van de geproduceerde potvormen.
Er zijn verschillende technieken te onderscheiden:
- het aanbrengen van een witte sliblaag,
vermoedelijk met een kwast, aan de binnenzijde van een bord, kom of pot. Dit werd
daama geel of groen geglazuurd.
- het met een kwast 'verven' van een ruwe
afbeelding met witte slib. Dit is alleen op de
spiegel van enkele borden waargenomen.
- het tekenen met lijntjes of stippen van witte klei als zogenaamde 'ringeloor-decora100

tie', een techniek die te vergelijken is met
het tekenen op gebak met behulp van een
slagroomspuit. In onze pottenbakkerij is dit
uitsluitend toegepast op borden en kommen. Bij het aanbrengen van de loodglazuur-pap, vóór het bakken van de pot, kon
men dit verlevendigen door met een penseel
groen kleurende glazuur op de ringeloordecoratie te schilderen.
- het aanbrengen van appliqué-figuren. Een
klompje klei werd in een mal gedaan en op
de pas gevormde pot afgedrukt. Deze techniek zijn we alleen bij vuurstolpen tegengekomen.
- het plastisch bewerken van delen van de
pot met vingerindrukken of met de spatel.
Dit komt vooral voor bij het witbakkende
aardewerk, waar oren zijn versierd met vingerindrukken, randen zijn ingedrukt tot een
golfpatroon, of ribbels op de pot met de
spatel zijn gekarteld.
Het glazuur is vervolgens op de potten aangebracht door ze in de pap te dompelen of
ermee te overgieten. Bij de grapen en pispotten is de pot zodanig gedompeld dat er
glazuur zit buiten op de schouder aan de
kant waar men de pot kan uitschenken. Bij
2-orige grapen is dit midden tussen de oren
gedaan, aan beide zijden.

Drogen en bakken
Alvorens de gevormde potten in de oven
gingen werden ze gedroogd. Als een pot
onvoldoende was gedroogd zou het vocht
in de klei in de oven versneld verdampen en
de pot zou als het ware 'ontploffen'. Het
drogen moest voorzichtig en geleidelijk gebeuren om krimpscheurtjes van de klei te
voorkomen.
Bij het drogen moest de hele buitenkant vrij
blijven. Potten met een standring werden op
hun kant gezet en niet gewoon rechtop omdat dan de damp onder de bodem zou worden opgesloten. Van gebakken, ongebruikte potten is de standring niet vlak maar nog
hobbelig van het aanknijpen van de ring,
omdat de pot er niet op heeft gestaan.
Het is niet bekend of er bij het drogen een
stapel-methode was, of dat men alles op
planken in stellingen had staan. In beerput
4H bevonden zich verscheidene ruw uit eikehout gekloofde vierkante plankjes, 15 tot
20 cm groot en ca 1,5 cm dik. Mogelijk hadden deze een functie bij het neerzetten van
de potten om ze te drogen. In 1987 is aan
de Wageweg bij de misbaksels ook vette
zwarte grond gevonden (asresten van de
ovens ?) met daarin stro of riet en houten
balkjes en planken van diverse afmetingen.
Misschien hoorden deze bij stellingen of
rekken."

Het vormen van
een grape door
LoeJacobs:
19.op
de schijf wordt een
cilinder gedraaid;
20.de buik wordt
gevormd; 21.het
vormen van de
rand; 22. de
schouder wordt
verdund door al
draaiend met een
spatel te schrapen; 23-24.draaien van de rand;
25. de pot wordt
losgesneden
waama de bodem

19

20 met de spatel in
vorm wordt gesneden en poten
en oren worden
toegevoegd (RM)

21

22

23

24

25
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Reconstructie van
een volgestapelde
oven (PB)

Men kende destijds twee basistypen voor
de oven. Bij een liggende oven bevond de
stookruimte zich vóór de bakruimte en de
schoorsteen erachter, zodat de hete lucht
min of meer horizontaal door de bakruimte
ging. De staande oven had ook de
stookruimte ervóór maar de hete lucht
stroomde verticaal door de bakruimte naar
openingen bovenin de koepel.
De liggende oven, die doorgaans een rechthoekig grondplan heeft, is in Nederland zeIden aangetroffen, namelijk als majolica-oven
in Deventer (1624-1637) en als pottenbakkersoven in Gennep (18de eeuw). De laatste
moet eigenlijk worden gerekend tot een
Nederrijnse traditie, want hij behoort bij een
categorie liggende ovens die in het Rijnland
werden gemaakt voor zowel steengoed als
aardewerk." Dit type oven kon zijn voorzien
van een grote zware schoorsteen, geplaatst
achter de ovenruimte.
Het middeleeuwse rode aardewerk in de
Lage Landen schijnt steeds in ronde, staande ovens te zijn gebakken. Welbekend is de
oven uit ca 1400 die in 1972 is gevonden in
Utrecht: een ronde gemetselde bakruimte
met ernaast een verdiept aangelegde stookplaats. De hete lucht kwam via de trekgang
onder in de oven en langs een rooster in de
bakruimte. Dit rooster werd gedragen door
een middenzuil." Resten van soortgelijke
ovens zijn gevonden in Haarlem (13de
eeuw), Den Bosch (15de eeuw) en Bergen
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op Zoom (vier ovens uit de 17de en 18de
eeuw)." Waarschijnlijk was de ronde fundering die in 1987 aan de Wageweg is waargenomen, met een diameter van 1,5 á 2
m,22afkomstig van een dergelijke oven.
Op de kaart van Alkmaar door C.Drebbel
uit 1597 is precies ter plekke van de pottenbakkerij aan de Wageweg een opvallend
grote schoorsteen getekend. Zou die iets
met een oven te maken hebben? Zo ja, dan
zou het een liggende oven moeten zijn geweest want de staande oven heeft geen
schoorsteen. Verder speculerend zou dit
(kunnen) betekenen dat de staande oven
wel eens vervangen zou kunnen zijn door de
liggende oven!
In alle vondstcomplexen met misbaksels zijn
bakstenen gevonden van oven-roosters.
Deze waren gemaakt van verschillende
soorten hergebruikte baksteen waarop
soms nog mortelresten zaten van eerder
gebruik als rnetselstene-i, De door de hitte
verbrokkelde stenen zijn overdekt met gelekt glazuur. Soms zijn scherven vastgekit
en soms zijn twee bakstenen aan elkaar
gekit. Het rooster was gemaakt van los gestapelde stenen, die dakpansgewijs gestapeld een boog vormden.
Bij het stapelen in de oven gebruikte de pottenbakker gesloopte bouwmaterialen als
hulpstukken. Potten die elkaar in de oven
raken zouden immers al gauw aan elkaar
vastbakken. Daarom werden stukgeslagen

dakpannen en daktegels, en fragmenten
daklei tussen de potten gedaan. Het grote
gewicht van al dit puin was blijkbaar geen
probleem. Bij de misbaksels komen zeer
weinig door het gewicht misvormde potten
voor, een aanwijzing dat de oven niet erg
hoog was.
Op grond van aanbaksels op deze stapelhuipstukken, beschadigingen op de potten
en de druipsporen van glazuur, krijgen we
een indruk van de methode van stapelen.
Bijna alles blijkt op zijn kant te zijn gezet, niet
alleen borden, koekepannen en kommen,
maar ook de meeste grapen en pispotten
die dan met het oor naar beneden stonden.
De allergrootste grapen zijn ondersteboven
geplaatst. Borden, koekepannen en kommen werden in rijen op hun kant neergezet,

met een tegel erop om ze op hun plaats te
houden. Op de stapelhulpstukken heeft dit
een reeks strookjes-vormige aanbaksels nagelaten. Soms is op de onderzijde van een
bord de afdruk zichtbaar van een ernaast
gebakken bord of kommetje, dat er tegenaan heeft gelegen. Bij de grotere grapen en
pispotten zijn soms aan de binnenzijde van
de schouder aanbaksels te zien. Hier heeft
men een kleiner potje half binnenin de grape
of pispot gezet die dan op zijn kant stond.
Wellicht is een deel van de koppen op deze
wijze geplaatst.
Het overgrote deel van de misbaksels is het
resultaat van scheuring van de pot. De potten zijn in de oven gebarsten, waarbij het
druipende glazuur veelal in de barst is gelopen en het breukvlak mee is geglazuurd.

Aanbaksels aan de
binnenzijde van
een grote grape,
veroorzaakt doordat in de oven
hierbinnen een
kop was geplaatst,
uit4H(RM)

1A

Overzichtstabel
van de typen stapelhulpstukken en
daarop aanwezige
aanbaksels (aantal
exemplaren).
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Andere fouten waren oververhitting en beschadigingen bij het leeghalen van de oven.
Dit laatste was het gevolg van het feit dat
het glazuur alles aan elkaar vastkitte. De
potten moesten voorzichtig worden losgebroken, waarbij kleine stukjes achterbleven.
Soms is hierbij een hele hap uit een rand gesprongen. Oververhitting komt bij de misbaksels weinig voor, een teken dat men de
temperatuur uitstekend beheerste.
Opvallend is dat deze fout vrijwel uitsluitend
voorkomt bij het platgoed. Waarschijnlijk
zette men het platgoed als eerste in de oven
omdat er dan nog een horizontaal grondvlak
is. Dit was nodig om de voorwerpen netjes
op een rij te kunnen plaatsen. Hoger in de
oven waren de ronde vormen minder ordelijk gestapeld. Omdat de hete lucht van onderen de oven instroomde werd het platgoed het sterkst verhit.
In geen van de afvalkuilen en putten zijn
scherven van 'biscuit' gevonden, ongeglazuurde halffabrikaten. Deze ontstaan wanneer een pottenbakker de potten eerst zonder glazuur bakt om de gelukte exemplaren
in een tweede aparte oven brand te glazuren. Het gaat dan om de afweging of de
brandstofkosten van een tweede oven brand
opwegen tegen de besparing aan lood op
de eventuele misbaksels. Blijkbaar werd in
onze pottenbakkerij steeds in één keer gebakken en geglazuurd.

Periodisering van het
po ttenbakkersafva/
Een groot deel van het vondstmateriaal is
zonder twijfel te herkennen als misbaksels
van de pottenbakkerij. Het gaat hier om het
rode en witte aardewerk dat herkenbare
ovenfouten vertoont of ongebruikt is, gezien
de afwezigheid van beroeting of slijtage van
de bodem. Een aparte groep is het materiaal waarvan noch een ovenfout noch evenHouten plankjes
uit beerput 4H,
mogelijk gebruikt
bij het drogen
(RM)
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tueel gebruik kan worden vastgesteld maar
dat wel samen met misbaksels is gevonden
- in de tabellen zijn deze opgenomen als
'mogelijke misbaksels'. Daarnaast is er een
groep rood en wit aardewerk met duidelijke
gebruikssporen - deze vondsten worden in
dit hoofdstuk nauwelijks besproken, ook al
kan men aannemen dat de bewoners van
de pottenbakkerij hun eigen produkten zuIlen hebben gebruikt.
De vondstcomplexen bevatten voornamelijk
volledig mislukt aardewerk dat om die reden
direct na het leeghalen van de oven is gedumpt, met uitzondering van de inhoud van
beerput 4H. De ongebruikte misbaksels uit
dit complex zijn voor een groot deel te beschouwen als tweede-keus handelswaar,
aardewerk mèt ovenfout maar nog wel te
gebruiken. Hiervóór is reeds beargumenteerd dat het zal gaan om een restant-voorraad die vermoedelijk bij het opheffen van
het bedrijf in de beerput is gedeponeerd. De
inhoud van de vondstcomplexen is wisselend van samenstelling, mede als gevolg
van verschillen in datering. Om de chronologische volgorde te bepalen staan ons drie
methoden ter beschikking.
De eerste is gebaseerd op de stratigrafie
(vergelijk de stratigrafische matrix in de bijlage). Op deze wijze kan echter slechts voor
een paar vondstcomplexen de relatieve
volgorde worden bepaald: 1A wordt door
alle andere vondstcomplexen doorgraven;
2B2 wordt opgevolgd door 40 én door 4H;
de sporen 2C, 3A en 3/4B volgen elkaar op.
De tweede methode is een datering op
grond van erbij gevonden scherp dateerbaar materiaal. Kuil 41moet bijvoorbeeld
vroeg 17de-eeuws zijn vanwege het gevonden glaswerk en Italiaanse faïence.
De derde methode wordt 'seriatie' genoemd. Bepaalde eenheden worden in een
chronologische volgorde geplaatst met behulp van onderscheiden aspecten. Binnen
een aspect kan een ontwikkeling in de tijd
optreden die gaat van vroege naar late typen. Door van alle aspecten de typen op

Bovenaanzicht van
een rood aardewerken bakpan
met bakscheuren,
uit4H(RM)

Van deze grape is
in de oven een
stuk uit de rand
gebroken en is het
breukvlak geglazuurd, uit 4H (RM)

Grape met bakscheur, uit 4H
(RM)

volgorde te zetten, ontstaat in principe een
verfijnde chronologische volqorde."
Wanneer we dit willen toepassen op ons
pottenbakkersafval moeten we eerst de aspecten en typen achterhalen die voor nadere datering in aanmerking komen. Dit doen
we door een vergelijking te maken tussen
vondstcomplexen waarvan de stratigrafische volgorde bekend is (zie hierboven).
Om te beginnen, in de vondstcomplexen 1A
en 2B2 komen alleen borden voor van rbor-1, blijkbaar een vroeg type, in tegenstelling tot r-bor-6 dat alleen in 40 en 4H is gevonden en blijkbaar laat is. Bij de bakpannen is een dergelijke opvolging te zien van
de typen r-bak-1 (die overigens alleen in 1A
voorkomt) en r-bak-2 door de typen r-bak-4
en r-bak-5. De stelen van typen 1 en 2 zijn
bovendien vervangen door steeltype 3.
Voorts zijn de witbakkende misbaksels alleen in 40 en 4H aangetroffen. Dat geldt
ook voor de typen r-gra-19, r-tes-4 en -5 en
r-pis-5. Bij de stapelhulpstukken valt verder
nog op dat in 1A en 2B2 daktegels zijn gebruikt en in de latere vondstcomplexen ook
golfpannen.
Soortgelijke verschillen zijn te constateren
wanneer we de stratigrafische reeks van
2C, 3A en 3/4B bekijken. In 2C bevindt zich
bijvoorbeeld geen witbakkend materiaal en
in de andere twee vondstcomplexen wel.
Ook blijkt de grape van type r-gra-35 kenmerkend te zijn voor de vroege fase, evenals vuurstolp r-vst-1.
Wanneer we op deze gegevens een seriatie
uitvoeren kunnen we vier fasen onderscheiden.
De eerste fase wordt vertegenwoordigd
door ophoging 1A. De misbaksels kunnen
worden vergeleken met de typen die voorkomen in een vondstcomplex met pottenbakkersafval van de Voord am. Het betreft
15de-eeuwse misbaksels en als stapelhulpstukken gebruikte daktegels die in 1988
door leden van de SBAB zijn aangetroffen in
een afvalkuil achter het pand Voord am 12.24
Diverse typen van de Voord am zijn ook in
vondstcomplex 1A gevonden. De inhoud
van de vroege vondstcomplexen 2B2 en 2C
komt grotendeels met elkaar overeen en
vertegenwoordigt de tweede fase, terwijl
3/4B, 40 en 4H tot één late fase kunnen
worden gerekend.
Opvallend is dat in 3A zowel borden van type r-bor-1 als van r-bor-6 voorkomen,
evenals bakpannen van de typen r-bak-2 én
r-bak-4 en stelen van type 2 én type 3. Uit
de seriatie komen ook andere argumenten
om 3A in een aparte tussenfase te plaatsen,
fase 3. Zo komt het vroegere type r-vst-1 er
nog in voor maar treffen we ook al witbakkende misbaksels aan en bij de stapelhulpstukken worden al golfpannen gebruikt.
De volgende stap is het inpassen van de
overige vondstcomplexen in deze seriatie.
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De inhoud van kuil 20 kan worden toegeschreven aan de fase van 2B2 en 2C, de
vondsten uit 2/3F horen bij dezelfde fase als
3A, en kuil 41hoort in de laatste fase.
Bij de bespreking van de grondsporen zijn al
dateringen gegeven aan deze fasen: ophoging 1A dateert vermoedelijk tussen 1493
en 1519, periode 2 begint rond 1550 en
wordt op een gegeven moment opgevolgd
door periode 3 die vóór 1573 is te dateren,
periode 4 dateert van vóór 1620. Het is mogelijk dat de produkten van periode 2 nog
van pottenbakker Sijmon Dirksz zijn en dat
periode 3 samenhangt met de ovemame
van het bedrijf door Hendrik Gerrits maar dit
is niet te bewijzen. Periode 4 omvat produkten van zowel Hendrik Gerrits als Abraham
Lievens. Het materiaal uit beerput 4H kan
aan de laatstgenoemde worden toegeschreven maar de andere drie vondstcomplexen van periode 4 kunnen daarvoor niet
scherp genoeg gedateerd worden.

Rood aardewerken
produkten
Uit het overzicht van de misbaksels blijkt dat
de produktie hoofdzakelijk beperkt was tot
eenvoudig keukengerei dat slechts zelden
en dan nog sober versierd is. Opvallend is
het geheel ontbreken van schenkgerei.
Blijkbaar was hierin de concurrentie van het
Duitse steengoed te sterk. In de pottenbakkerij zijn uiteenlopende vormen gemaakt
maar het merendeel bestond uit grapen en
bakpannen. In de perioden 2 en 3 zijn ze
globaal in gelijke hoeveelheden in het afval
vertegenwoordigd. In penode 4 lijkt het aandeel van roodbakkende grapen sterk te zijn
toegenomen maar dit wordt vooral veroorzaakt doordat de meeste bakpannen nu van
witbakkende klei zijn gemaakt.
Natuurlijk kan dit beeld vertroebeld zijn
doordat bepaalde produkten misschien
meer kans op mislukking hadden en daardoor in grotere aantallen in het afval voorkomen. Wanneer we de afdrukken op de stapelhulpstukken nader bekijken dan lijkt deze
vertekening wel mee te vallen. Er zijn drie
vondstcomplexen met een flinke hoeveelheid stapelhulpstukken. De aanbaksels kunnen worden onderscheiden in langwerpige
strookjes, nagelaten door vastgebakken
randen, en ovale plekken waar de wand van
een pot was aangebakken. Uit de reconstructie van de ovenstapeling kan worden
afgeleid dat de strookjes vooral zijn nagelaten door platgoed (bakpan, bord, deksel,
lekschaal) en de ovale vooral door de wand
van kom- en potvormige produkten. In 2/3F
is de verhouding tussen stroken- en ovale
aanbaksels 85 om 142 stapelhulpstukken
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(niet meegeteld 42 met zowel strookjes als
ovale aanbaksels), hetgeen ruwweg overeenkomt met de verhouding tussen platgoed en de kom- en potvormige produkten,
respectievelijk 32 om 39 (13 plus 26) exemplaren. Vondstcomplex 3A bevatte vooral
veel platgoed (met name bakpannen), hetgeen ook uit de aanbaksels op de stapelhulpstukken blijkt. In kuil 41sluit het grote
aantal rode grapen goed aan op het overwicht van de ovale rode aanbaksels. In deze
kuil is voorts een opvallend groot aantal
bakpannen van witbakkend aardewerk vertegenwoordigd, hetgeen aansluit op het
overwicht van witte strookjes-aanbaksels.

Rood aardewerken kop met wit
aanbaksel (mogelijk rand van een
witte kop), uit 4H
(RM)

Rood aardewerken kop met beschadigde rand als
gevolg van het losbreken uit de
oven, uit 4H (RM)

Rood aardewerken kop met haarscheuren in de bodem, uit 4H (RM)

Grape met in de
oven opengebarsten wand, uit 41
(RM)

De pottenbakkerij leverde verschillende typen grape. Sommige 15de-eeuwse modellen zijn nog tot in de 17de eeuw gemaakt,
zoals de r-gra-34. Het model r-gra-7 dat elders al vanaf de 14de eeuw blijkt te zijn gemaakt, liep nog door tot in periode 2 waarna
Hendrik Gerrits ermee ophield. Mogelijk
werd de functie van deze grote twee-orige
grapen nu definitief overgenomen door het
model r-gra-34. Er lijkt bij ons vondstmateriaal in het algemeen een tweedeling te zijn
tussen de grote twee-orige grapen en de
veel kleinere één-orige grapen zoals r-gra19 en -41 . Deze laatste worden ook wel als
'kookkan' omschreven en zouden speciaal
dienen voor het koken van vloeistoffen. Ze
komen zowel met als zonder schenklip
voor.
Van de bakpannen is het type r-bak-1, met
de ronde rand die (onder meer) bij de
Voordam is gemaakt. alleen aangetroffen in
laag 1A Het type is kenmerkend voor de
15de eeuw. Daarnaast kwam in de 15de
eeuw ook al de bakpan van het type r-bak-2
voor, met de van buitenaf aangedrukte ovale rand. Type r-bak-1 is in de eerste helft
van de 16de eeuw geheel vervangen door
pannen van type r-bak-2 die in periode 2
zijn gemaakt door Sijmon Dirksz en/of
Hendrik Gerrits. Hendrik ging echter in periode 3 over op bakpannen met een geheel
andere randtechniek waarbij met een werktuig een driehoekige of een vierkante rand is
gedraaid - de typen r-bak-4 en -5. Zijn zoon
en later ook zijn schoonzoon handhaafden
dit model. Een bakpan met een dunne vierkante lip (r-bak-8) is alleen gevonden als
misbaksel in 2B2 en 2/3F.
Niet alleen de randen maar ook de stelen
veranderden. Bij de Voordam zijn nog de typisch 15de-eeuwse, zeer platte en brede
stelen aangetroffen. Daarnaast is echter ook
het steeltype 2 al aanwezig dat bij onze pottenbakkerij alleen voorkomt in periode 2 en
3. Het is dan bevestigd aan bakpannen van
type r-bak-2. Gelijk met de overgang op rbak-4 wordt ook het nieuwe steeltype 3 ingevoerd.
De ontwikkeling van de steeltypen weerspiegelt een algemene trend die wellicht te
maken heeft met de invloed van Bergen op
Zoom. Bergen op Zoom en Utrecht waren in
het westelijk kustgebied destijds de enige
produktiecentra die massaal voor de export
produceerden, in tegenstelling tot de pottenbakkers in de andere steden die hoofdzakelijk werkten voor de plaatselijke markt."
Eén van de pispotten uit beerput 4D (r-pis11) kan bijvoorbeeld aan Bergen op Zoom
worden toeqeschreven." De produkten van
Bergen op Zoom werden op een gegeven
moment elders geïmiteerd. In dit verband
zeer interessant is een klacht uit 1649 van
de Alkmaarse schipper-koopman IJsbrandt

Claessen die geregeld Bergen op Zooms
aardewerk naar de markt in Alkmaar vervoerde, naar eigen zeggen net als zijn voorouders. Hij beklaagt zich bij de Raden van
Brabant over schade aan zijn afzet doordat
Alkmaarse pottenbakkers sinds kort potaarde uit Bergen op Zoom importeerden dat
'op 't fatsoen van t'Bergsche potwerk verwerckt, doch inderdaad soo goedt niet en
is' 27 Dit was geen ongewoon verschijnsel
want het gemeentebestuur van Bergen op
Zoom vaardigde tussen 1612 en 1670 verscheidene verordeningen uit om deze kleihandel te verbieden."
Terwijl men elders nog de traditionele platte
steel aanbracht op de bakpannen, introduceerden de pottenbakkers van Bergen op
Zoom al in de 15de eeuw de zwaluwstaartvormig geknepen steel. Dit type zou elders
pas in de 16de eeuw navolging krijgen, in
Alkmaar kan men type 3 hiertoe rekenen.
Een dergelijke invloed was er mogelijk ook
in de borden. In de Alkmaarse pottenbakkerij zijn borden met de platte rand van type rbor-6 pas in periode 3 vervaardigd. Dit geldt
waarschijnlijk ook voor diverse pottenbakkerijen elders, waar nog lange tijd in de
16de eeuw het type r-bor-1 domineerde."
De vroegste exemplaren van r-bor-6 zijn gevonden in Bergen op Zoom en dateren uit
de tweede helft van de 15de eeuw."
Behalve de rand veranderden in de 16de
eeuw ook de lobvoeten. De borden van de
Voordam hebben nog lobvoeten die geheel
uit de bodem zijn geknepen of geschraapt.
In onze opgraving zijn tenminste vanaf periode 2 uitsluitend lobvoeten gemaakt met
behulp van een opgezette strook klei.
De borden zijn, evenals de aangetroffen
kommen, koppen en ander rood aardewerk,
meestalonversierd. In periode 2 en 3 komt
nog wel op borden van type r-bor-1 versiering voor in een traditie die teruggaat op de
15de eeuw of eerder, namelijk geverfde figuren en patronen van ringeloor-boogjes. In
periode 4 bestaat de decoratie uitsluitend
uit het aanbrengen van een witte sliblaag
binnen in sommige borden, kommen en
potten, bij grote borden soms aangevuld
met wat simpele ringeloor-streepjes op de
vlag.
De kop is voorzien Vó.,l één of twee oren,
horizontaal of verticaal bevestigd. Het lichtelijk afgeronde 15de-eeuwse model (r-kop-1)
dat nog is gevonden bij de Voordam, krijgt
in de 16de eeuw een scherpere knik (r-kop2) en wordt in deze vorm nog in de 17de
eeuw vervaardigd. Daarnaast verscheen
een type met een lagere rand (r-kop-11). In
beerput 4H is een rijk versierd, ongebruikt
exemplaar gevonden waarop met ringeloortechniek een gekroond hart is afgebeeld
met het jaartal 1611, in de typerende stijl
van Noord-Hollands versierd aardewerk uit
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de 17de eeuw." Het zou een produkt van
Abraham Lievens kunnen zijn net als de andere ongebruikte koppen uit put 4H. Enige
twijfel is hier op zijn plaats, gezien de schamele decoratie van de andere produkten.
Behalve deze kop is er slechts één randfragment van een bord (r-bor-6, uit 4H) en
een randfragment van een ongewoon model kom (r-kom-?, uit 2/3F) met een dergelijke rijke versiering - van beide is het niet zeker of het misbaksels zijn.
In de 16de eeuw veranderden de pispotten
van model. In het algemeen maakte de holle
bodem plaats voor de stand ring en naast
het eerdere randtype met dekselgeul verscheen een nieuwe type, namelijk een uitgebogen rand met platte bovenzijde. Zo ontstond het type r-pis-5 dat net als de grapen
een scherpe buikknik heeft. De Alkmaarse
versie die werd gemaakt vanaf periode 3
heeft als specifiek kenmerk dat de platte
rand aan de binnenzijde van de hals geen
scherpe knik heeft maar afgerond is.
Natuurlijk valt niet uit te sluiten dat dit kenmerk ook wel door pottenbakkers elders is
toegepast.
De pottenbakkerij vervaardigde in de gehele
periode olielampen zowel van de typen met
één verticaal oor als de typen met twee horizontale ogen. Ook de varianten met of zonder opstaande lip lijken geen chronologische betekenis te hebben.
De vuurtesten verschijnen pas in periode 3.
Ze hebben alle een ronde bak (r-vuu-1 en 2). Er is een andere versie bekend met een
bak waarvan de wanden tot een vierkant
waren gedrukt zodat de test beter in een
stoof paste (r-tes)32 Wellicht is het vierkante
model pas na 1620 ontstaan.
Bij de vuurstolpen is de ronde klok van rvst-1 een opvallende verschijning. We komen hem niet meer tegen in periode 4 overigens zijn elders nog wel vroeg-17 deeeuwse exemplaren bekend." Van de eigenaardige platte versie (r-vst-2) zijn maar
twee fragmenten gevonden zodat de datering onzeker is (in elk geval in perioden 3 en
4).34
In beerput 4H zijn twee halfronde miniatuurvuurstolpen gevonden, ca 18 cm hoog en
zonder luchtgat (type r-vst-3; zie de catalogus). Ze kunnen kinderspeelgoed zijn geweest, maar ook is een andere verklaring
denkbaar, namelijk als monster ten behoeve
van vervaardiging op bestellinq." Ze vertonen geen slijtagesporen en zijn gevonden
tussen pottenbakkersafval In de decoratie
komt het wapen van Alkmaar voor (een toren), hetgeen de identificatie als een produkt
van onze pottenbakker zeer aannemelijk
maakt. Ze zijn gemaakt van rood bakkende
klei en versierd met gestempelde appliques
van wit bakkende klei. De appliques zijn geel
en groen geglazuurd, waardoor de vuurstolpen een bont aanzien hebben.
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In de collectie van het museum Boymansvan Beuningen te Rotterdam bevinden zich
twee soortgelijke vuurstolpen, afkomstig uit
Graft-Noordeinde en van onbekende herkomst." Ook bevindt zich een exemplaar in
een privé-collectie uit De RijpY Op deze
drie miniatuur-vuurstolpen komen onder
meer appliques voor van dezelfde matrijs als
de Wortelsteeg-exemplaren. Ze kunnen
derhalve aan deze pottenbakkerij worden
toegeschreven, waardoor het aantal hiervan
bekende appliques kan worden uitqebreid."
Bij het pottenbakkersafval aan de
WageweglWortelsteeg is in 1987 ook een
fragment gevonden van een vuurstolp van
witbakkende klei met groene glazuur met
soortgelijke appliques. Een toeschrijving aan
onze pottenbakkerij lijkt aannemelijk. In het
verleden zijn in de binnenstad wel vaker
fragmenten van dergelijke vuurstolpen gevonden, maar doordat er geen identieke
matrijzen zijn aan te wijzen is de toeschrijving niet geheel zeker39
De vuurstolpen zijn van eenzelfde model. De
achterplaat is steeds voorzien van snijwerk.
De beide fragmenten uit de Wortelsteeg
hebben identiek snijwerk, resulterend uit het
gebruik van hetzelfde patroon. Ook van
twee andere exemplaren lijkt de achterplaat
van eenzelfde patroon afkomstig te zijn Een
curieuze uitwerking is de combinatie van
snij- en kraswerk tot een vogelmotief. Bij
grote exemplaren is de zijrand van de achterplaat soms verdikt en versierd met vingerindrukken. De onderrand van de stolp is
zeer eenvoudig en vertoont twee ribbels aan
de buitenzijde.
Geen van de vuurstolpen vertoont versiering
in ringeloortechniek. Ze zijn daarentegen
overdadig voorzien van appliques, waarbij
hetzelfde stempel soms meermalen op een
voorwerp werd gehanteerd. Van sommige
motieven zijn stempels van verschillende
grootte gemaakt, bijvoorbeeld de Ieeuwekop met neusring en de toren. Op de afbeelding zien we een overzicht van met zekerheid aan Alkmaar toegeschreven stempels.
Uit de reacties op een oproep in het archeologisch tijdschrift Westerheem40 blijkt dat
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Detail van groen
geglazuurde wit
aardewerken grape met worstoren:
de poten zijn gemaakt van een
dubbelgevouwen
kleistrook (RM)

werkte stempels gebruikt, vergelijkbaar met
de stempels van Duits steengoed die door
edelsmeden werden vervaardigd.
Er zijn ook gestempelde vuurstolpen bekend van rood aardewerk dat is overdekt
met witte engobe en groen glazuur. Ze verschillen sterk van onze exemplaren, onder
meer doordat de appliques groter zijn44

Schaal 1 :2.
Appliques van gestempelde vuurstolpen van
Hendrik Gerrits of
Abraham Uevens
(RR)

Wit aardewerken
produkten
De lokale vervaardiging van witbakkend aardewerk hangt samen met de concurrentie
van qeïmporteerd wit aardewerk uit Keulen
en het nabijgelegen Frechen. Dit materiaal
werd al vanaf de 15de eeuw ingevoerd, zij
het in kleine aantallen, vermoedelijk als nevenprodukt naast het Keulse steengoed dat
van dezelfde klei is gebakken. Het wordt gekenmerkt door een fijn wit baksel (fijner dan
de Hollandse versie) en geheel eigen vormgeving en details. In de tweede helft van de
16de eeuw neemt de import van dit materiaal sterk toe."

Typische ronde
steel van een Wit
aardewerken bakpan, uit 4H (RM)

dergelijke vuurstolpen op verschillende
plaatsen in Noord- en Zuid-Holland zijn aangetroffen. Slechts één vondst kan hiervan
met grote waarschijnlijkheid aan Alkmaar
worden toegeschreven, namelijk een fragment uit Den Haag van rood aardewerk met
een appliqué van rode klei in de vorm van
een toren. Het torentje is niet identiek aan
dat op onze exemplaren maar lijkt er wel erg
veel Op.41Uit Harlingen, Enkhuizen, GraftNoordeinde, Graft-De Rijp, Beverwijk,
Haarlem, Den Haag en Rotterdam komen
fragmenten van zeer verwante exemplaren.
De toeschrijving aan Alkmaar is hiervoor wel
aannemelijk maar vanwege het ontbreken
van identieke stempels niet 100% zeker."
Er is ook een 17de-eeuws, rood aardewerken misbaksel van een gestempelde vuurstolp bekend uit Bergen op Zoom." De
Alkmaarse en de verwante vuurstolpen hebben nog tamelijk ruw gemodelleerde appliques waarin soms duidelijk de spatelindrukken zichtbaar zijn. Voor het Bergense exemplaar daarentegen heeft men zeer fijn be-

Stapelhulpstukken
Verschillende
soorten aanbaksels op ovenhulpstukken, vergeleken met typen
misbaksels (aantal
exemplaren).

2/3F

rode aanbaksels

3A

41

68
31
7
3

50
72
3
26
44

- strookjes
- ovale
- beide
rode én witte aanbaksels
witte strookjes-aanbaksels

85
142
42

Totaal aantal

269

109

195

2/3F

3A

41

67
3
35
1

24
17

Misbaksels
rood aardewerk

wit aardewerk

-

platgoed
komvorm
potvorm
overige

-

platgoed
komvorm
potvorm
overige

22
3
20
11

Detail van rood
aardewerken olielamp met witte
aanbaksels, uit 4H
(RM)

102

3
34
1
2
3
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Vanaf de 15de eeuw komt men bij het
vondstmateriaal ook wit aardewerk tegen
met een typisch west-Nederlandse vormgeving.46 Inmiddels is er een handvol vondsten
bekend van pottenbakkerijen waar dergelijk
wit aardewerk als neven produkt naast het
rode is vervaardigd 47 Het komt dermate regelmatig voor dat het een meer dan incidenteel verschijnsel moet zijn geweest.
Waarschijnlijk is deze wit aardewerk-produktie een bewuste reactie op de concurrentie vanuit Keulen en Frechen.
Het witbakkend aardewerk uit onze pottenbakkerij bestaat grotendeels uit typen die
identiek zijn aan roodbakkende typen. Het
materiaal onderscheidt zich van het witte
Duitse import-aardewerk door de fijne zandmagering en door typisch Hollandse details
zoals de worstoren -in Duitse pottenbakkerijen werden uitsluitend lintoren toeçepast."
Er zijn echter in beerput 4H ook produkten
gevonden die sterk afwijken van de
Hollandse. Bij de bakpannen vallen bijvoorbeeld de holle stelen op. Identieke stelen
worden aangetroffen bij wit aardewerk uit

1500
Overzicht van geproduceerd aardewerk: kookgerei.
Ingevuld zijn de
aantallen zekere
misbaksels, tussen
haakjes de mogelijke misbaksels
(PB)
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Frecherr'" maar ook bij wit aardewerk dat is
gemaakt in noord-Duitse pottenbakkerijen
van Lüneburg en in het Reinhardswald50
Wanneer we echter ook de andere uitheemse details erbij betrekken, dan blijken de
noord-Duitse produkten toch totaal verschillend te zijn in vormgeving en details. Ook
andere details wijzen op connecties met
Frechen. Van de hengsel pot (w-pot-3) is het
hengsel decoratief afgewerkt met gelijkmatige vingerknepen. Een dergelijk motief kan
gewoon wijdverbreid zijn maar het valt in dit
verband op dat dit met name in Frechen
een geliefde afwerking is van henqsels.?'
Hengsels met een dergelijke versiering zijn
overigens ook gevonden in rood bakken versie (drie exemplaren in beerput 4H, pottype
verder niet te reconstrueren). De voorliefde
voor versiering door vingerknepen treffen
we ook aan op de oren van een kom en bij
de merkwaardige golfranden van enkele
diepe kommen en een pot waarvan de oorsprong niet bekend is (w-kom-7, w-pot-4)
Eén van de grapen van w-gra-30 is mogelijk
ook van deze buitenlandse medewerker (zie
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Overzicht van geproduceerd aarde-.
werk: bereiding/tafelservies. Ingevuld
zijn de aantallen
zekere misbaksels,
tussen haakjes de
mogelijke misbaksels (PB)
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de catalogus). In tegenstelling tot de gangbare randtechniek is de kraagrand hier bereikt door eerst een rand simpel uit te buigen en daarna langs de buitenkant een
strookje klei aan te brengen. Het resultaat is
een onhandige imitatie van de Hollandse
randvorm en het wekt zelfs verbazing dat dit
produkt toch is geslaagd. Immers, een zo
aangebrachte kleistrook zal gauw de neiging hebben om bij het bakken los te
scheuren door verschillen in de klei-krimp.
Tenslotte bevinden zich tussen de gebruikte
grapen twee wit aardewerken exemplaren
met een typisch Keuls/Frechener manier om
poten aan te brengen (zie de catalogus bij
w-gra-7). De poten zijn gemaakt door een
smalle strook klei aan te brengen en deze
naar buiten toe dubbel te vouwen. De randtypen lijken sterk verwant aan de Hollandse
en ze hebben worstoren, zodat ze waarschijnlijk tot de eigen produkten behoren.
AI met al lijkt er tijdelijk in de pottenbakkerij
een buitenlander te hebben meegewerkt die
uit Frechen afkomstig zou kunnen zijn.
Mogelijk probeerde Abraham Lievens op
deze wijze meer getrouwe imitaties van het
geïmporteerde Frechener aardewerk op de
markt te brengen. Zijn handelwijze is dan te

vergelijken met de Enkhuizer koopman die
ongeveer in dezelfde periode pottenbakkers
uit noord-Duitsland in dienst nam om aardewerk te vervaardigen in Werra-stijl.52
Overigens zijn holle stelen van type 4 reeds
aangetroffen in kuil 3A. Uit dezelfde periode
is het randfragment van een rood aardewerken kom die is afgewerkt met een dubbel
samengeknepen golfrand (r-kom-?, uit
2/3F). We bespraken deze kom hierboven al
in verband met de ringeloorversiering in
Noord-Hollandse stijl. Het model is verder
niet bekend in het Hollandse rode aardewerk maar blijkt met een identieke vorm en
randafwerking gemaakt te zijn in Frechen
maar dan van wit aardewerk." Mogelijk
hadden Hendrik of Gerrit eerder ook een
Frechener medewerker in dienst.

111

1500

Overzicht van geproduceerd aardewerk: overige
functies. Ingevuld
zijn de aantallen
zekere misbaksels,
tussen haakjes de
mogelijke misbaksels (PB)
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Noten
7. Dit hoofdstuk is mede tot stand gekomen dankzij Loe
Jacabs van het Instituut voor Aardewerk Technologie
van de Rijksuniversiteit van Leiden die het materiaal met
een 'pottenbakkersoog'
heeft bekeken. Met dank voor
de deskundige opmerkingen.
2. De Kleyn 7986, hst.l.
3. Met dank aan J. M. Baart van de Afdeling Archeologie,
Dienst Openbare Werken van de gemeente Amsterdam,
die de kleisoort heeft bekeken (schriftelijke mededeling
29/9/93).
4. Westerhoffe.a. 7984.
5. Er is weinig bekend omtrent de steenbakkerij bij
Alkmaar. Wel waren er kalkovens bij de Hoevervaart, aan
het Zeglis en in Overdie (Fasel z.]. Kroniek, 7662, 7679,
7720, 7753, 7805). De eerstgenoemde waren herbouwd
na het Beleg van 7573. Vaak zijn steenbakkerijen gevestigd in de nabije omgeving van kalkbranderijen.
6. Hier vond in 7992 een nog ongepubliceerde opgraving plaats door de Afdeling Monumentenzorg en
Archeologie van de gemeente Alkmaar.
7. Met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn zandkorrels tot ca 0,25 mm (meting L.Jacobs, Instituut voor
Aardewerk Technologie, Rijksuniversiteit Leiden).
8. De Kleyn 7986 (blz. 34) meldt datin de 78de en 79de
eeuw witte klei massaal werd geimporteerd uit Frechen.
9 Groeneweg 7992, 727; Janssen 7988, 57-59; Bruijn
7979; Bitter 7988; Numan 7987 afb. 7 7.
7O. Zandkorrels kleiner dan 0,25 mm lijken afwezig, een
aanwijzing dat het zand niet van nature in de klei aanwezig was Vgl. Van Wageningen 7988 hst 3-4. Deze zandmagering zou een typisch kenmerk van het Hollandse
witte aardewerk kunnen zijn. Het Duitse en Maaslandse
witbakkende aardewerk is doorgaans fijner van samenstel/ing.
77. Zie de bijdrage van w.J. van den Berg in dit boek.
72. Mars 7997, 50-52; De Kleyn 7986,23-29; Van der
Leeuw 7976 en 7979.
73. Er IS zelfs een exemplaar van r-bor-6 waarvan de
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rand aan de ene kant een "volledige hamerkop"-profiel
heeft met een duidelijke richel aan de onderzijde, met
aan de andere kant van de rand een gladde onderzijde
("afgeplatte onderzijde'j.
74. Bruijn 7979,705-708;
DeKleyn 7986, 27-23
75. In samengeknepen klei zijn de plaat-vormige kleideeltjes parallel gedrukt waardoor ze een sterker verband hebben. Bij niet -aangedrukte klei zijn de kleiplaatjes
uiteenlopend gericht en is de klei losser.
76. In een vroeg- 7 7de-eeuwse pottenbakkenj te Leiden
werden de allergrootste grapen zelfs in twee gedeelten
gedraaid, eerst de onderhelft en daama vanaf een opgezette kleirol de bovenhelft en rand (Bitter 7992). Dit is niet
het geval bij de Alkmaarse grapen, die ook een minder
scherpe en lichtelijk afgeronde buikknik hebben.
7 7. Deze zijn duidelijk te onderscheiden van de minder
scherpe, spiraalvormig oplopende ribbels die achterblijven door het met de vingers draaien van de wand.
78. Mondelinge mededeling R. Roedema. Zie voorts
Alkmaars Bodemnieuws 7 (7988). Het hout is destijds
niet bewaard gebleven.
79. Bruijn 7979; Mars 7997, 65-77.
20. Bruijn 7979, 43-46.
27. Schimmer 7979 (inmiddels is meer bekend over het
hoogversierde rode aardewerk en de toen gegeven datering in de 74de eeuw is te laat) en Groeneweg 7992,
737 -7 37. De ovenvondst in Den Bosch is ongepubliceerd (mondelinge mededeling HL Janssen). Het
Bergen op Zoomse model heeft een luchtsleuf die doorloopt door de middenzuil heen, in tegenstelling tot de
massieve zuil van de andere ovens.
22. Alkmaars Bodemnieuws 7 (7988).
23. De Amerikaanse archeoloog Ford ontwikkelde een
verder gaande methode waarbij ook statistisch onderzoek werd gedaan naar de aantallen. Uitgangspunt is dat
een nieuw type aanvankelijk zeldzaam is, dan in grote
aantallen voorkomt en vervolgens geleidelijk in aantal terugloopt alvorens te verdwijnen (Ford 7962). De typen
van het vondstmateriaal uit de Wortelsteeg hebben echter niet de vereiste grote aantallen exemplaren om dergelijke berekeningen te kunnen maken.

24 Roedema en Bruin 1992, 22-25.
25. Van Wageningen 1988.
26. Vergelijk de typische randvorm en bolle buik met:
Groeneweg 1992 nrs. 173-175 en 310-313. Het baksel
is geligbruin van kleur en wijkt af van het overige rode
aardewerk van de Wortels teeg.
27. Gemeente-archief Bergen op Zoom, notarieel archief inv.nr. 73. Met dank aan Gerrit Groeneweg die mij
op de akte attendeerde.
28. Groeneweg 1992,129-121.
29. In het Leidse kasteel Steneveit komt in afval van vóór
1572 alleen r-bor-t voor (Bitter 1990 type 31a) en bij
Leids pottenbakkersafval uit 1605-1622 alleen r-bor-6
(Bitter 1992). In Deventer en Kampen komt r-bor-t nog
in de 16de eeuw voor en verschijnt r-bor-6 omstreeks
1600 (Clevis en Kottman 1989, 93; Clevis en Smit 1990
nrs. 39-32). Uit een scheepswrak dat na 1561 is gezonken komt nog een r-bor-t (Reinders e.a. 1980, bijl. 13).
Het type r-bor-6 wordt voomamelijk gevonden in een
context uit eind 16de of eerste helft 1 7de eeuw (Clevis
en Sarfatij 1982; Thijssen 1991; Hacquebord 1988;
Hacquebord en Vlierman 1991, Oe Bodt 1991).
30. Groeneweg 1992, nrs. 142-145.
31. Hurste.a. 1975.
32. Clevis en Kottman 1989, 111; Clevis en Smit 1990,
nrs. 104-105.
33. Identieke vuurstolpen zijn bijvoorbeeld gemaakt door
een Leidse pottenbakker tussen 1605 en 1622 (Bitter
1992 - destijds niet herkend en aangezien voor de rand
van een kom (afb. 5:C) - ook zijn de lobvoeten met luchtgaten gevonden).
34. Bij de opgraving van de boerderij Zeglis 251 In de
Boekeierpolder ten zuiden van Alkmaar In november
1992 werd een identiek exemplaar gevonden met Inwendig beroeting en slijtage op de rand. Het is voorzien van
een worstoor.
35. Bruin 1991.
36. Collectie HJ.E. van Beuningen, inv, nrs. F793 en
FI 722. We zijn mevr. A. van Dongen van museum
Boymans-van Beuningen erkentelijk voor het ter beschikking stellen van documentatie en foto's, en voor het in
bruikleen geven van de voorwerpen ten behoeve van tekenwerk.
37. Met dank aan de eigenaar, mevr. R. Terpstra, voor
het tijdelijk in bruikleen geven ten behoeve van tekenwerk.
38. Het kopiëren van de matrijs door een andere pottenbakker kan worden uitgesloten, omdat van de eenmaal
geglazuurde positieve afdruk geen nieuwe scherpe negatieve matrijs kan worden gemaakt.
39. Fragmenten zijn afkomstig uit: pottenbakkersafval
van opgraving Wageweg 1987 (XVIIA), beerput uit de
Voordam (XVII), afvalkuil uit de Vrouwenstraat (XVIIbe),
beerput uit de Keizerstraat (XVII).
40. Bitter en Roedema 1992.
41. Oen Haag, opgraving Bierstraat 1992,
Hoofdafdeling Archeologie van de Dienst Stads beheer;
inventarisnr. BIR92:32.59. Uit hetzelfde grondspaar
kwam ook een fragment met een geel geglazuurde rozet
van witte klei - hiervan is een herkomst uit Alkmaar onzeker. Met dank aan M. van Veen, archeologe van de
Hoofdafdeling.
42. Aan Alkmaar verwante, maar niet met zekerheid toe
te schrijven gestempelde vuurstolpen zijn gevonden in:
- Harlingen: Gemeentemuseum Het Hannemahuis, in
vaste expositie. Eigen waarneming.
- Enkhuizen: privé-collectie, zie Hijmersma 1977 afb. c,
groen geglazuurd wit aardewerk met rozetten en dubbelkoppige adelaar. Met dank aan H. van Gangelen,
Groningen.

- Haarlem, opgraving Grote Markt 15 (1978):
Gemeentelijke Archeologische Dienst, zie Bottelier 1990,
34-35; rood aardewerken fragment met geel geglazuurde appliqué van krijgsman met hoorn en speer.
- Haarlem: collectie Busé - toeschrijving is dubieus vanwege de vroege datering' 1577' op een wit gebakken en
groen geglazuurd stolpfragment. Met dank aan dhr.
Busé.
- Oen Haag, Noordeinde: collectie J. Welemans; groen
geglazuurd wit aardewerk met buste van Keizer Karel V
in medaillon. Met dank aan dhr. Welemans.
- Rotterdam: collectie M. Van Limburg Stirum,
Rotterdam; rood aardewerk met twee klimmende leeuwstempels en een dubbelkoppige adelaar. Met dank aan
M. van Limburg Stirum.
43. Groeneweg 1992, nr.446. Collectie F. van den
Bosch, Bergen op Zoom. Met dank aan G. Groeneweg
voor de toegezonden foto 's,
44. Rood aardewerken vuurstolpen met witte engobe
en groene glazuur zijn gevonden in:
- Amsterdam: collectie M. van Limburg Stirum,
Rotterdam; gestempeld met een fraai medaillon van
Adam en Eva met boom en slang. Met dank aan M. van
Limburg Stirum.
- Noord-Holland, exacte vindplaats onbekend: collectie
H van Gangelen, Groningen; gestempeld met een dubbelkoppige adelaar. Met dank aan H. van Gangelen.
- Groningen, Martinikerkhof: gestempeld met rozetten en
leeuwenkoppen (zie Schoneveld 1990, 257).
45. Van Wageningen 1988, 127- 128; Clevis en Kottman
1989,29; Hurst e.a. 1986,227.
46. Zie bijvoorbeeld Tilburg (Stoepker 1986, 94).
47. Antwerpen, Bergen op Zoom (Groeneweg 1992,
121), Oen Bosch (Janssen 1988, 57-59), Utrecht (Bruijn
1979), Leiden (Bitter 1988), Haarlem (Numan 1987
afb. 11) en Delft (mondelinge mededeling E. Bult, stadsarcheoloog van Delft).
48. Bitter 1993B.
49. Zie bijvoorbeeld Jürgens en Kleine 1988, Tafel 1Oa;
Gaimster 1988 Abb. 5.
50 Laux 1982, Abb.3 Farm B, Leinweber 1982, nrs.
239, 232 en 237
51. Vergelijk Jürgens en Klein 1988, TafellOarechtsonder.
52. Bruijn 1992.
53. Zie voor identieke modellen: Jürgens en Klein 1988,
Tafel10a linksboven; Gaimster 1988, Abb. 5: 1.

- Graft-Noordeinde: Rijksmuseum Amsterdam, in vaste
expositie; rood aardewerk met gele en groene appliques
met diverse afbeeldingen. Met dank aan H Bos,
Alkmaar.
- Graft-Oe Rijp: Museum "Het houten huis", Oe Rijp, in
vaste expositie; rood aardewerk met gele en groene appliques met diverse afbeeldingen. Eigen waarneming.
- Beverwijk: collectie A. W. N. -werkgroep Beverwijk;
groen geglazuurd wit aardewerk. Met dank aan R. van
Gulik, Beverwijk.
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Peter Bitter

Conclusie

Het archeologisch onderzoek, krap twee weken veldwerk gevolgd door honderden mensuren aan uitwerking, heeft grotendeels beantwoord aan de
doelstellingen. Het resultaat is een geschiedenis die zich concentreert rond
het pottenbakkersbedrijf van de familie met de toenaam Properpotje.
Wanneer we het totaal aan gegevens omtrent het opgegraven terrein overzien, valt op dat het historisch en het archeologisch onderzoek elkaar sterk
kunnen aanvullen, ook voor de bewoningsgeschiedenis van de 16de en
17de eeuw.
Historisch onderzoek en archeologie hebben elk een eigen type bronnen met andere
onderzoeksmethoden en -resultaten. Allerlei
informatie over de bewoners, zoals jaartallen en namen, familierelaties, overige bezittingen en bronnen van inkomsten, kan alleen in historische bronnen worden gevonden. Ook de archeologie levert unieke gegevens op, bijvoorbeeld over de aard van de
produkten van de pottenbakkerij en de veranderingen daarin. Zo worden wederzijds
leemten ingevuld en het verhaal wordt verlevendigd.
Daamaast zijn er duidelijke raakvlakken, bijvoorbeeld wanneer men poogt huizen, bewoners en bedrijven te lokaliseren op de
kaart. De ligging van het bedrijfsgedeelte
van de pottenbakkerij was bekend sinds de
waameming van de resten van de oven aan
de Wageweg in 1987. Het woongedeelte
werd pas met zekerheid geduid op grond
van de geschreven bronnen, aan het Luttik
Oudorp in het derde pand ten westen van
de Wortelsteeg. Uit de beerput van het huis
is onder meer een partij ongebruikte tweede-keus produkten opgegraven, waarschijnlijk opgeruimd na het opheffen van het
bedrijf in 1620.
Een ander aspect waar beide onderzoeksrichtingen elkaar ontmoeten, is de sociale
positie van de bewoners. De hiervoor genoemde beerput bevatte bijvoorbeeld ook
allerlei gebruikt serviesgoed en ander huisraad. De pottenbakker blijkt destijds zeer
kostbaar servies in huis te hebben gehad

waaronder kraakporselein en fraai glaswerk.
De familie Properpotje blijkt ook volgens historische bronnen in goede doen te zijn geweest. Indicaties hiervoor zijn belastingheffingen die uitgaan van een aanzienlijk financieel vermogen, testamenten waarin
geld, goud, zilver, grond en andere bezittingen vermeld worden, alsmede de hoge
waarde van het huis volgens belastingheffingen op grond van de huurwaarde. Dit laatste, nog bevestigd door bedragen die in
verkooptransacties ervoor worden neergeteld, kon helaas niet archeologisch worden
geverifieerd, aangezien latere bouwactiviteiten alle oude funderingen hadden opgeruimd. De sociale positie blijkt ook uit de huwelijken in betere kringen. Eén van de zaken
die hier opvalt is dat de sociale toplaag zich
niet beperkt tot Alkmaar maar een netwerk
van zaken- en familierelaties heeft dat zich
over verscheidene Hollandse steden uitstrekt.
Ook bij de zeepzieders lijken zaken- en familierelaties nauw verband te houden. Bij
wisselingen van eigenaar van het bedrijf zijn
de partijen herhaaldelijk verwanten, bij het
afsluiten van huwelijken lijken beroepsgroepen elkaar op te zoeken. Overigens komen
we ook huwelijken tegen waarbij de partijen
dicht bij elkaar in de buurt wonen, zoals in
het geval van pottenbakker Hendrik Gerritsz
en zijn buurvrouw Trijn Bontemantel, of
Gerrit Hendriksz en Dieuwer Jans.
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De grondsporen en vondsten van de opgraving zijn bij de uitwerking uitgesplitst tot een
zevental bewoningsperioden. Deze zijn vrij
scherp te dateren doordat archeologische
grondsporen konden worden verbonden
met schriftelijke bronnen.
De ophoging is onderzocht in een diepe
profielsleuf. Het gehele terrein was in één fase aangeplempt uit het Voormeer. Het
vondstmateriaal hieruit dateert globaal uit de
tweede helft van de 15de of begin 16de
eeuw. Hierop sluiten de historische gegevens aan - de eerste huizenbouw langs de
gracht en de Wortelsteeg moet tussen 1493
en 1519 hebben plaats gevonden.
Het achterterrein tot aan de vesten bleef
aanvankelijk onbebouwd en had mogelijk
een agrarische bestemming. De opgegraven diepe kuilen gevuld met schape-/geitemest hoorden vermoedelijk bij een stal aan
de westzijde van het opgravingsterrein. Het
is denkbaar dat de dieren in dit achterliggend gebied werden geweid maar dit is niet
aantoonbaar. Ze werden gestald voor de
mestopvang en bijgevoerd met hooi. De
mest werd wellicht doelgericht verzameld
voor de verkoop aan boeren in de intensieve
akker- en tuinbouw die destijds sterk in opkomst was.
De meeste funderingen waren zeer ondiep
en veel was dan ook door de talrijke bouwactiviteiten in de loop der tijd verstoord, met
name aan de zuidkant langs het Luttik
Oudorp. Het best bewaarde gedeelte is
aangetroffen langs de Wortelsteeg. Een
vroeg-16de-eeuws huis, onderverdeeld in
vijf even grote ruimten, blijkt volgens historische bronnen tegelijkertijd vier eigenaars
annex bewoners te hebben gehad die elk
een 'kamer' hadden. Onbeantwoord is de
vraag wie dit huis heeft gebouwd - een
vroege variant van projectontwikkeling? Het
huis is na het Beleg van 1573 grotendeels
herbouwd, met uitzondering van de zuidelijke kamer. Deze was inmiddels bij het hoekhuis gevoegd als een soort achteraanbouw.
Ruim drie eeuwen lang was op het terrein
een zeepziederij gevestigd. Dit heeft in de
bodem relatief weinig resten nagelaten, behalve de diverse laat-19de-eeuwse fabrieksen kantoorruimten die in 1991 nog aanwezig waren en enkele diepe kelders die in
1987 op de hoek met de Wageweg zijn ontdekt. Aan het Luttik Ou dorp is een deel van
de funderingen gevonden van een groot
huis, met aan de west- en noordzijde een
royaal uitgemeten riool. De vondsten uit het
riool dateren globaal vanaf het midden van
de 18de eeuw. Deze constructies zijn toegeschreven aan zeepzieder Daniel Ras die
in 1735 zijn oude huis door aankoop verenigde met dat van de oosterburen. Hoewel
in historische bronnen alleen blijkt dat hij zo
een dubbelhuis creëerde, duiden de gevonden funderingen erop dat hij een (tenminste
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gedeeltelijke) nieuwbouw liet neerzetten.
Van de huizen die voordien aan de gracht
stonden, waaronder de pottenbakkerswoning, was helaas niets meer bewaard.
De vele afvalresten van de pottenbakkerij,
van midden 16de eeuw tot 1620, zijn de belangrijkste vondsten. Het merendeel is nagelaten door de pottenbakkersfamilie
Properpotje. Een uitgebreide studie van dit
afval heeft nieuwe inzichten in de produktie
van dit bedrijf opgeleverd.
In de late Middeleeuwen werd van rood bakkende klei uiteenlopend serviesgoed gemaakt. De vraag naar deze produkten daalde in de loop van de 16de en 17de eeuw
sterk als gevolg van de opkomende concurrentie van uiteenlopende keramieksoorten,
glas, zilver en tin. Hierop is op verschillende
wijze gereageerd door de plaatselijke pottenbakkers. In het algemeen werd de markt
voor schenkgerei al vroeg prijs gegeven aan
het Duitse steengoed en aan glaswerk kannen werden bijvoorbeeld al rond 1550
niet meer in onze pottenbakkerij gemaakt.
Sommige pottenbakkers ontwikkelden als
reactie op met name het fraaie maiolica tafelservies een zeer levendige tekenstijl in ringeloortechniek, met name in Noord-Holland
tussen ca 1575 en 1675. Tot dusverre is
van dit materiaal nog geen produktiecentrum bekend - Alkmaar komt weliswaar in
aanmerking maar dit is nog niet aangetoond. Uit de opgraving komen een paar
fragmenten van dit versierde rode aardewerk maar deze behoren zeker niet tot de
normale produktie van onze pottenbakkerij.
Gerrit Hendriks legde zich daarentegen juist
toe op zeer eenvoudig, onversierd aardewerk en gaf daarmee de markt voor het
meer luxe aardewerk prijs. Waren bijvoorbeeld de borden tot ca 1575 nog versierd
met de traditionele ringeloor-boogjes of met
geverfde figuren, nadien trad een versobering in en zijn ze hooguit voorzien van een
geel- of groengeglazuurde sliblaag. Ook de
ongeglazuurde ronde vuurstolpen en de vrijhangende olielampen, geschikt voor huizen
met brandbare houten muren, waren doelgericht voor de goedkope markt bestemd.
Toch had het rode aardewerk ook hier een
geduchte concurrent, namelijk wit aardewerk afkomstig uit Frechen, bij Keulen.
Gerrit Hendriksz en Abraham Lievensz bonden de strijd aan door middel van imitatie.
De benodigde kleisoort werd geïmporteerd,
vermoedelijk per schip vanuit het Rijnland,
en men slaagde erin een soortgelijk produkt
te vervaardigen, zij het met overwegend typisch (noord-)Hollandse vormgeving. Zelfs
lijkt het erop dat men een buitenlandse
werknemer in het bedrijf had aangetrokken,
want een aantal produkten vertoont de persoonlijke kenmerken van een Duitse draaier
(uit Frechen?). Men zal hierin aanvankelijk

wel flink geëxperimenteerd hebben, want de
Hollanders gebruikten geheel andere ovens
en andere brandstof. Men zag echter toch
kans om de klei zodanig te bereiden dat
rood- en wit bakkend tegelijkertijd samen in
de oven gebakken werden. Een dergelijk
experiment past in de context van de ondernemer-pottenbakker die zich een financieel
risico kon veroorloven. Een mislukte ovenbrand betekende immers verlies aan arbeid
(kleibereiding, draaien van de potten, drogen) en van investeringen in klei, grondstoffen voor het glazuur en brandstof.
Overigens hoorde ook de produktie van het
witte aardewerk, een iets duurdere kwaliteit
serviesgoed dan het rode, bij een marktstrategie gericht op de minder welgestelde huishoudens. Eén van de belangrijkste witbakkende produkten was immers de bakpan.
Een fraaiere bakpan had alleen zin wanneer
de doelgroep de eenvoudige bevolking was,
waar men het eten in de pannen op tafel
zette in plaats van in apart tafelservies.
We hebben met deze onderzoeken een
beeld gekregen van een pottenbakkerij uit
de periode van ca 1550 tot 1620. Het is
moeilijk te zeggen of deze representatief is
voor de andere (volgens historische bronnen tientallen!) Alkmaarse pottenbakkerijen
uit deze periode. Het feit dat men elkaars
produkten in het algemeen nauwgezet navolgde doet dit overigens wel vermoeden.
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Truus van der Pal
Rob Roedema

Catalogus van
keramiek en glas

Voor de vondsten van keramiek en glaswerk is een typologie opgesteld die
in hoofdlijnen besproken wordt bij de beschrijving van de vondsten en in het
hoofdstuk over de pottenbakkerij. In de catalogus worden de typen meer in
detail omschreven en afzonderlijk afgebeeld.
Oe catalogus omvat een selectie van het gevonden aardewerk en glaswerk
aangezien van bepaalde typen grote aantallen vrijwel identieke exemplaren
opgegraven zijn. Bij het rode aardewerk is zoveel mogelijk het pottenbakkersafval geselecteerd.
De
1a
1b
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

toelichting is als volgt opgebouwd:
inventarisnummer
publikatiecode
code van type
datering van het voorwerp
maten
beschrijving
baksel
oppervlakte behandeling
beschrijving van de decoratie
ovenfouten/gebruikssporen
bodem
oor/steel
diversen
functie/naam
produktiecentrum
literatuur

De code van het type begint met de eerste
letter(s) van het baksel. Voor Alkmaar hebben we:
r rood aardewerk
w wit aardewerk
s2 steengoed met oppervlakte-behandeling
p porselein
m majolica
i
Italiaanse faience
f
faience uit de Nederlanden
Voor de hoofdvorm worden doorgaans de
eerste drie letters van de benaming gebruikt
(afwijkingen hiervan staan tussen haakjes).
We onderscheiden: bakpan, bloempot,
bord, deksel, grape, kan, komfoor (kmf),
kom, eetkop (kop), olielamp, papkom, pis-

pot, plooischotel, poppegoed, voorraad pot
(pot), steelkom (stk), vuurtest (tes), vuurstolp
(vst), vogeldrinkbakje, zalfpot, zoutschaal.
Specifieke details zijn benoemd met het
typenummer. Deze details worden in de
toelichting vermeld (punt 4b).
Soms is met een letter nog een nadere onderverdeling gemaakt. Bij de bakpan betekenen a of b respectievelijk zonder of met
poten, bij de grapen betekenen a, b en c
resp. met één of twee oren, of met een
steel. Deze aanvullende gegevens worden
onder punt 6 vermeld.
Dateringen worden gegeven met een cijfer
voor de eeuw, een hoofdletter voor de halve
eeuw (A, B = resp. eerste of tweede helft) en
kleine letters voor kwarteeuwen (a, b, c, d =
resp. 1ste, 2de, 3de of 4de kwart).
Bij de maten worden van het potlichaam de
maximale uitwendige diameter(s) en de
hoogte gegeven, met weglating van toevoegingen zoals oren, stelen, standring of pootjes.
De voorwerpen van keramiek zijn alle afgebeeld op schaal 1:4, en het glaswerk op
schaal 1:2, tenzij anders vermeld. De meeste zijn archeologisch gezien compleet, dat
wil zeggen dat er een volledig profiel aanwezig is. Incomplete exemplaren zijn in de tekening aangevuld met stippellijnen.
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Rood aardewerk

2
91WOR-3
4H
r-asl?-?
16d-17a
34/12,5/6,5
langwerpige diepe bak, 3 poten,
ongeglazuurd, een oor of steel aan
de korte zijde
5a rood
5b ongeglazuurd
5c
5d ongebruikt
6a
6b horizontaal worstoor
6c
7 aslade voor fornuis?
8 Alkmaar
9 Bruin 1993
la
tb
2
3
4a
4b
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3

la
tb
2
3
4a

91WOR-25
IA
r-eek-te
15d-16a
27/..

la
tb
2
3
4a

4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

ronde rand
rood
loodglazuur inwendig

4b ronde rand, aan buitenzijde afgeplat
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d misbaksel, barsten en glazuur op
breuk
6a
6b steel ontbreekt
6c randfragment
7 bakpan
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

oververhit misbaksel
steel ontbreekt
randfragment
bakpan
Alkmaar
Clevis en Kottman 1989

91WOR-42
stort
r-bak-2a
15-16

J.

\

~
I

4
la
lb
2
3
4a

91WOR-48
IA
r-bak-3a
15d-16a
27/..

4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7

kraagrand
rood
loodglazuur inwendig
beroet
steel ontbreekt
randfragment
bakpan

8
9

6

5

Clevis en Kottman

1989

la
lb
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d

91WOR-3
4H
r-bak-4a
168-17a
22,5/5
driehoekige rand
rood
loodglazuur inwendig
ongebruikt, geen zichtbare ovenfout, rode aanbaksels, groene
glazuurvlek op lip

6a
6b sterk samengeknepen steel (type
3)
6c schenklip 45° ten opzichte van
steel
7 bakpan
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a
4b
5a
5b

7
91WOR-3
4H
r-bak-5a
168-17a
19/4,5
vierkante rand
rood
loodglazuur inwendig, witte aanbaksels op rand en onderop bodem

5c
5d gebarsten misbaksel
6a
6b sterk samengeknepen steel (type
3)
6c schenklip 45° ten opzichte van
steel
7 bakpan
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a

91WOR-22
40
r-bak-5a
168-17a
18,5/..

4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b

vierkante rand
rood
loodglazuur inwendig
ongebruikt

sterk samengeknepen steel (type
3)
6c randfragment
7 bakpan
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989
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8
la
tb
2
3
4a

91WOR-59
282
r-bak-Be
16c
24/..

4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
S

kleine vierkante rand
rood
loodglazuur inwendig

9

10

11

la 91WOR-23

la 91WOR-71
Ib 3A
2 r-bak-lOa
3 16c
4a 35/.

la
tb
2
3
4a

91WOR-65
41
r-bek-?
168-17A
9/2

4b grove kraagrand door opgebrachte kleistrip
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d oververhit misbaksel
6a
6b steel ontbreekt
6c randfragment
7 bakpan
S Alkmaar

4b
5a
5b
5c
5d

kraagrand (vergelijk r-bak-4)
rood
loodglazuur bovenzijde

tb 2/3F
2 r-bak-9a
3 16c
4a ../..
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
S

oververhit misbaksel
steel ontbreekt
randfragment
bakpan
Alkmaar

9

9

uitgebogen rand met dekselgeul
rood
loodglazuur inwendig
beroet
steel ontbreekt
randfragment
bakpan

9

122

gebruik niet determineerbaar,
zijde iets beroet

één

6a
6b steel ontbreekt
6c schenklip 45° ten opzichte van
steel
7 bakpan,poppegoed
S
9

\
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12
la
Ib
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9
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13
91WOR-71
3A
r-bor-1
16
28,5/ ..
uitgebogen vlag, van
gedrukte rand
rood
witte klei, loodglazuur
ringeloor-boogjes op
oververhit misbaksel,
bakken aanslag

randfragment
bord
Alkmaar
Clevis en Kottman

buiten aan-

bovenzijde
vlag
met aange-

la
Ib
2
3
4a
4b
5a
5b
5c

91WOR-25

IA
r-bor-t
15d-16

J.
uitgebogen vlag, van buiten aangedrukte rand
rood
witte klei, loodglazuur bovenzijde
geverfd, omcirkelde (incomplete)
figuur
onderzijde beroet
bodem incompleet

5d
6a
6b
6c randfragment
7 bord

8
1989

9

Clevis en Kottman

1989

la
Ib
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d

15
91WOR-71
3A
r-bor-6
16c
31,5/4
platte vlag, van buiten aangedrukte rand
rood
witte klei, loodglazuur bovenzijde
dubbele boogjes-krans op spiegel
ongebruikt (geen slijtage of krassen)
lobvoeten

la
tb
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d

91WOR-3
4H
r-bor-6
16d-17A
20/3,5
platte vlag, van buiten aangedrukterand
rood
0odglazuurbovenzijde
on versierd
ongebruikt (geen slijtage of krassen)
3 lobvoeten

6a
6b
6c randfragment
7 bord
8 Alkmaar

6a
6b
6c
7 bord
8 Alkmaar

9

9

123
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16

17

91WOR-20
40
r-bor-e
16d-17A
29,5/5
platte vlag, van buiten aangedrukterand
5a rood

la
Ib
2
3
4a

4b holle bodem ("zie/'), platte vlag,
van buiten aangedrukte rand
5a rood

5b
5c
5d
6a
6b
6c
7

5b
5c
5d
6a
6b
6c
7

la
tb
2
3
4a
4b

witte kk», loodglazuur bovenzijde
witte engobe op spiegel
lobvoeten gesleten
3 lobvoeten
half bewaard
bord

8
9

8
9

18
91WOR-3
4H
r-bor-t G
16d-17a
28,5/4

loodglazuur bovenzijde
on versierd
gesleten
holle bodem

bord

la
Ib
2
3
4a

19
91WOR-66
3/48
r-gra-5a
16d-17a
11,5/ ..

4b knik op buik, naar buiten geknikte
afgeronde rand met dekselgeul
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d oververhit misbaksel
6a bodem ontbreekt
6b één worstoor
6c randfragment
7 grape
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989 (14d15c(?))

la 91WOR-29
tb 2/3F
2 r-gra-8
3 16c
4a 17,5/..
4b afgeronde buikknik, kraagrand
met dekselgeul
5a rood
5b loodglazuur Inwendig en buiten
tussen oren
5c
5d beroet
6a
6b waarschijnlijk ontbreekt één van
beide worstoren
6c randfragment, onder de glazuur
klontjes witte en rode klei
7 grape

8
9

124

Clevis en Kottman
enSmit 1990

1989; Clevis
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20

21

22

91WOR-3
4H
r-gra-19a
16B-17A
15,5/13
met ribbel aangegeven scherpe
buikknik, ribbel op halsaanzet, uitgebogen afgeronde rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig en uitwendig onder schenklip
5c
5d ongebruikt, rode aanbaksels, deel
van rand afgebroken, haarscheurtjes in bodem
6a
6b één worstoor
6c schenklip tegenover worstoor
7 grape
8 Alkmaar
9 Clevis en Smit 1990 (zonder
schenklip)

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
r-gra-29a
16d-17A
14/11,5
met ribbel aangegeven buikkmk,
ribbel op schouder, uitgebogen
afgeronde rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder onder schenklip
5c
5d ongebrUikt, grof aanbaksel op
buik, pootje deels afgebroken
6a
6b één worstoor
6c
7 grape
8 Alkmaar

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

23

5d
6a
6b één /intoor
6c schenk/ip tegenover oor
7 grape

91WOR-3
4H
r-gra-31a
16d-17A
12,5/11,5
afgeronde buikknik, uitgerekte
kraagrand
5a rood
5b loodglazuur over hele pot
5c
5d ongebruikt? (secundaire beschadiging 2 poten)
6a
6b één worstoor
6c geribde schouder, schenk/ip
tegenover oor
7 grape

8

8

5a
5b
5c

9

91WOR-3
4H
r-gra-30a
17bc
12,5/11,5
bolle buik met wijde halsopening,
kraagrand met dekselgeul
rood
geheelloodglazuur,
inwendig met
koperoxide
inwendig witte s/iblaag groen geglazuurd
poten gesleten

Clevis en Kottman 1989 (r-kan-3)

la
lb
2
3
4a
4b

9

Groeneweg

9

125

1992 nrs. 415 en 440

-0-

24

25

91WOR-3
4H
r-gra-32b
17bc
12/8,5
afgeronde wijde pot, nbbel op
schouder, kraagrand met dekseIgeul
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tussen oren
5c
5d beroet
6a
6b 2 lintoren
6c
7 grape

la
tb
2
3
4a

la
tb
2
3
4a
4b

8
9

126

26
91WOR-57
2/3E
r-gra-33a
16c
13/11

4b met ribbel aangegeven buikknik,
iets uitgebogen afgeronde rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder onder schenkHp
5c
5d gesleten poten, beroet, bakscheur in schouder
6a
6b één worstoor
6c schenkHp tegenover oor
7 grape
8 Alkmaar?
9 vergelijk r-gra-19

91WOR-3
4H
r-gra-34b
16B-17A
20,5/15,5
met ribbel aangegeven buikknik,
ribbel op schouder, kraagrand
met dekselgeul
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tussen oren
5c
5d misbaksel met veel bakscheuren,
binnenin bij oor rode aanbaksels
6a
6b 2 worstoren
6c
7 grape
8 Alkmaar
9
la
tb
2
3
4a
4b
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27

28

91WOR-3
4H
r-gra-34b
16B-17A
19,5/17
met ribbel aangegeven buikknik,
ribbel op schouder, kraagrand
met dekselgeul
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tussen oren
5c
5d poten gesleten, niet beroet, bakscheur in rand, binnenin bij oor rode aanbaksels
6a
6b 2 worstoren
6c
7 grape
8 Alkmaar

la
lb
2
3
4a

la
lb
2
3
4a
4b

9

91WOR-44
stort
r-gra-35
15-17A
26,5/..

4b afgeronde buikknik, rand van boven aangedrukt tot lip
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d beroet
6a
6b één van beide worstoren ontbreekt
6c randfragment
7 grape

8
9

29

30

91WOR-3
4H
r-gra-36b
16d-17c
19,5/17,5
afgeronde bu«, wijde halsopening, uitgebogen afgeronde rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig en uitwendig tussen de oren
5c
5d poten gesleten, niet beroet, misbaksel met bakscheur in rand, rode aanbaksels, aan binnenzijde bij
oor rode aanbaksels
6a
6b 2 worstoren
6c
7 grape
8 waarschijnlijk Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
r-gra-37b
17bc
16/10
wijd model, afgeronde buikknik,
uitgebogen afgeronde rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tussen oren
5c
5d beroet en poten gesleten
6a
6b 2 worstoren
6c
7 grape

8
9
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31

32

7a 97WOR-22
7b 40
2 r-gra-47a
3 768-77A
4a 73/ ..
4b hoog potlichaam, scherpe buikknik, iets uitgebogen afgeronde
rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c ribbel op buikknik en 2 ribbels op
schouder
5d ongebruikt (niet beroet)
6a
6b één worstoor
6c randfragment
7 grape
8 Alkmaar
9 Clevis en Smit 7990

7a
7b
2
3
4a

128

97WOR-22
40
r-gra-47a
768-77A
8,5/8

4b hoog potlichaam, scherpe buikknik, iets uitgebogen afgeronde
rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tegenover oor
5c ribbel op buikkmk en 2 ribbels op
schouder
5d ongebruikt
6a
6b één worstoor
6c
7 grape
8 Alkmaar
9 Clevis en Smit 7990

33

34

7a 97WOR-3
7b 4H
2 r-kmf-?
3 76d-77a
4a 23/..

7a 97WOR-85
7b 2C
2 r-kom-6
3 76c
4a ../..

4b scherpe knik halsaanzet, ribbel op
hals, van boven aangedrukte
rand, 3 poten, 3 nokken (model
als poten)
5a rood
5b ongeglazuurd
5c
5d ongebruikt (niet beroet of gesleten)
6a bodem ontbreekt
6b
6c randfragment met een nok
7 komfoor
8 Alkmaar
9

4b wijde ronde kom met geribde
kraagrand
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

misbaksel met glazuur op breuk
bodem ontbreekt (standring)
beide horizontale oren ontbreken
randfragment
kom
Alkmaar
Clevis en Kottman 7989

35
la
lb
2
3
4a

36
91WOR-59
282
r-kom-?
16c
../..

4b wijde ronde kom met gladde
kraagrand
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d gebrUik niet te determineren
6a bodem ontbreekt (standring)
6b aanzet van één van de twee
worstoren
6c randfragment
7 kom

8
9

la
lb
2
3
4a
4b

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

91WOR-29
2/3F
r-kom-?
16c
31/.
diepe bolle kom, sterk uitgebogen
verdikte rand die met vingerindrukken is gegolfd
rood
witte klei, loodglazuur bovenzijde
ringeloorversiering krullen en
streepjes
ongebruikt? (geen krassen of
slijtage)
bodem ontbreekt (standring?)
waarschijnlijk geen oren gehad
randfragment
kom
Alkmaar?
model vergelijk Gaimster 1988,
Abb.5:1 (Frechen), decoratie vergelijk Hurst e.a. 1975, nr.22

37

38

91WOR-3
4H
r-kop-2
16c-17c
13/6,5
scherpe knik, iets uitgebogen
hals, standring, afgeronde rand
(diverse oorvormen)
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d ongebruikt, kleine bakscheur
middenin bodem
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 kop (eetkop)
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
r-kop-2
16c-17c
13,5/7,5
scherpe knik, iets uitgebogen
hals, standring, afgeronde rand
(diverse oorvormen)
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d ongebruikt, stuk van rand
afgebroken
6a
6b één verticaal en één horizontaal
worstoor
6c
7 kop (eetkop)
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989
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39

40

91WOR-3
4H
r-kop-2
16c-17c
13,5/6,5
scherpe knik, iets uitgebogen
hals, standring, afgeronde rand
(diverse oorvormen)
5a rood
5b loodglazuur inwendig en buitenop
hals
5c
5d ongebruikt, pukkelige glazuur
6a
6b één horizontaal worstoor
6c
7 kop (eetkap)
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

130

5a
5b
5c
5d

1)1'
,

I

L

,

,/

J

41
91WOR-3
4H
r-kop-ll
1611
14/6
scherpe knik, lage hals, standring,
afgeronde rand (diverse oorvormen)
rood
witte klei, bovenzijde loodglazuur
met koperoxide
nngeloorversiering: gekroond hart
en 1611
ongebruikt (niet gesleten of
gekrast)

6a
6b één verticaallintoor
zontaal worstoor
6c
7 kop (eetkop)
8 Alkmaar
9 Hurste.a.1975

en één hori-

la
lb
2
3
4a

42
91WOR-63
20
r-kop-12
16c
15,51..

4b wijde boffe oorloze kop, uitgebogen rand aan bovenzijde ingedrukt (holle bodem of standring)
5a rood
5b loodglazuur Inwendig
5c
5d uitwendig beroet
6a
6b
6c randfragment
7 kop

91WOR-65
41
r-kop-13
16d-17a
14/6,5
wijde bolle kop, afgeronde rand
(holle bodem of standring)
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d oververhit misbaksel
6a standnng
6b zonder oor?
6c
7 kop
8 Alkmaar

8

9

9

Ctevi: en Smit

la
lb
2
3
4a
4b

_,~)
-a
~
I

,
I

I
I
I

43
la
tb
2
3
4a
4b

91WOR-84
IA
r-oli-!
15d-16

J.

twee schalen met stam, één
worstoor. lekschaal afgeplat,
afgeronde rand
5a rood
5b loodglazuur bovenzijde schalen
5c
5d gebruik niet determineerbaar
6a bodem ontbreekt
6b
6c randfragment met oor
7 olielamp

8
9

Clevis en Kottman

1989

44

45

46

9IWOR-3
4H
r-oli-2
16d-17a
12,5/9,5
twee schalen met stam, één
worstoor, lekschaal afgeplat,
geknikte rand
5a rood
5b loodglazuur bovenzijde schalen
5c
5d ongebruikt, rode aanbaksels,
hobbelige glazuur
6a
6b
6c schenklip van schalen niet boven
elkaar
7 olielamp
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
tb
2
3
4a
4b

9IWOR-3
4H
r-oli-2
16d-17a
13,5/14
twee schalen met stam, één
worstoor. lekschaal afgeplat,
geknikte rand
5a rood
5b loodglazuur bovenzijde schalen
5c
5d ongebruikt, stam gebroken met
glazuur op breuk, haarscheurtjes
onderschaal, witte aanbaksels
6a oor afgebroken
6b
6c schenklip van schalen niet boven
elkaar
7 olielamp
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
tb
2
3
4a
4b

la
tb
2
3
4a
4b

91WOR-84
IA
r-01i-3
15d-16a

J.

twee schalen met stam, 2 horizontale ogen, afgeronde rand
5a rood
5b 00dglazuurbovenzijde
5c
5d misbaksel, stam gebroken met
glazuur op breuk
6a bodem ontbreekt
6b
6c randfragment met een oog
7 olielamp
8 Alkmaar

9

131
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47
la
lb
2
3
4a

91WOR-59
282
r-oli-4
168

.J.

4b twee schalen met stam, 2 horizontale ogen, geknikte rand
5a rood
5b 00dglazuurbovenzijde
5c
5d gebruik niet determineerbaar
6a bodem ontbreekt
6b
6c randfragment met een oog
7 olielamp

8
9

48

49

50

91WOR-67
3/48
r-pis-l
168
17,5/16
holle bodem, afgeronde buik met
vrijwel cilindrische hals, uitgebogen afgeronde rand met dekseIgeul
5a rood
5b loodglazuur inwendig en uitwendig op schouder tegenover oor en
op buik
5c
5d sterk gesleten, kalkaanslag binnenin
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 pispot

91WOR-3
4H
r-pis-5
16d-17a
20/15,5
met ribbel aangegeven buikknik,
standring, scherp geknikte rand
met platte bovenzijde
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tegenover oor
5c
5d ongebruikt, kleine bakscheurtjes
in buik
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 pispot
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

91WOR-3
4H
r-pis-5
16d-17a
19,5/15
met ribbel aangegeven buikknik,
standring, scherp geknikte rand
met platte bovenzijde
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tegenover oor
5c
5d ongebruikt, stuk van rand afgebroken
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 pispot
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a
4b

8
9

132

Clevis en Kottman

1989

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b
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51

52

53

54

91WOR-29
2/3F
r-pis-9
16c
18,5/13,5
afgeronde buikknik, standring,
kraagrand met dekselgeul
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tegenover oor
5c
5d sterk versleten, inwendig kalkaanslag, onderzijde beroet (met water
uitkoken van vuil)
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 pispot

la
tb
2
3
4a
4b

91WOR-20
40
r-pis-1O
16B
21,5/13,5
w/ïd model, afgeronde buikknik,
standring, verdikte uitgebogen,
van boven afgeplatte rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig en op
schouder tegenover oor
5c
5d standring gesleten, inwendig kalkaanslag
6a
6b één verticaal worstoor
6c gelige kleur van loodglazuur
7 pispot
8 Bergen op Zoom
9 Groeneweg 1992 nrs. 173-175 en
311-312

la
Ib
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
r-pot-9
16d-17a
15,5/13
met ribbel aangegeven buikknik,
standring, kraagrand met dekseIgeul, één verticaal oor, ongeglazuurd
5a rood
5b ongeglazuurd
5c
5d ongebruikt
6a
6b één worstoor
6c
7 voorraadpot
8 Alkmaar

la
tb
2
3
4a
4b

la
tb
2
3
4a
4b

8
9

Clevis en Smit 1990

9

91WOR-3
4H
r-pot-6a
16d-17a
15/12
met ribbel aangegeven buikknik,
standring, uitgebogen afgeronde
rand met dekselgeul, één verticaal
oor, ongeglazuurd
5a rood
5b ongeglazuurd
5c
5d ongebruikt, rand misvormd, stuk
uit rand gebroken
6a
6b één worstoor
6c
7 voorraadpot
8 Alkmaar

9
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55
la
lb
2
3
4a
4b

5a
5b

5c

56
91WOR-3
4H
r-pot-7
16d-17a
20/15
met ribbel aangegeven buikknik,
ribbel op schouder, standring, 2
verticale oren, schenklip,
kraagrand met dekselgeul
rood
witte klei, loodglazuur inwendig
(met koperoxide) en onder
schenklip
inwendig onderhelft witte sliblaag,
groen geglazuurd
standring gesleten

5d
6a
6b twee worstoren
6c schenklip
7 voorraadpot

la
lb
2
3
4a
4b

5a
5b
5c

5d
6a
6b twee worstoren
6c
7 voorraadpot
8 Alkmaar

9

8
9

134

91WOR-3
4H
r-pot-7b
16d-17a
19,5/13
afgeronde buikknik, standring, 2
verticale oren, schenklip,
kraagrand met dekselgeul
rood
witte klei, loodglazuur inwendig en
op schouder onder schenklip
inwendig onderhelft witte engobe,
geel geglazuurd
ongebruikt

57

58

91WOR-3
4H
r-pot-8a
16d-17c
16,5/17,5
bolle pot, standring, één horizontaal oor, cilindrische rand met ribbel op randaanzet
5a rood
5b geheelloodglazuur
5c
5d slijtage van standring en bovenrand (door deksel)
6a
6b één worstoor
6c steenrood baksel, oranjerode glazuur
7 voorraadpot

91WOR-3
4H
r-stk-5
16B-17A
14,5/5,5
scherpe knik halsaanzet, steel, 3
poten, uitgebogen afgeronde
rand met dekselgeul
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d beroet, poten gesleten
6a
6b sterk samengeknepen steel (type
3)
6c schenklip op 45° t.o. v. steel
7 steelkom

la
lb
2
3
4a
4b

8
9

la
lb
2
3
4a
4b

8
9

Clevis en Kottman

1989
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59

60

61

62

91WOR-3
4H
r-stk-5
168-17A
14/7,5
scherpe knik halsaanzet, steel, 3
poten, uitgebogen afgeronde
rand met dekselgeul
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d ongebruikt, deel van steel eraf gebarsten haarscheurJjes in bodem,
rode aanbaksels onderop
6a
6b sterk samengeknepen steel (type
3)
6c schenklip op 45° t.O.V. steel
7 steelkom
8 Alkmaar
9 Clevis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
r-vuu-2
16d-17a
13,5/6,5
ongeglazuurd, scherpe knik halsaanzet, 3 poten en korte steel,
afgeronde rand
5a rood
5b
5c
5d ongebruik1, bakscheur in rand,
witte aanbaksels
6a
6b korte ronde steel
6c
7 vuurtest
8 Alkmaar

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
r-vuu-3
16d-17a
11/8,5
ongeglazuurd, scherpe knik halsaanzet, diepe bak, 3 poten en
korte steel, afgeronde rand
5a rood
5b
5c
5d ongebruikt
6a
6b korte ronde steel
6c
7 vuurtest
8 Alkmaar

la
lb
2
3
4a

la
lb
2
3
4a
4b

9

9

~

91WOR-71
3A
r-vst-l
168
../ ..

4b ronde klokvorm, kraagrand, 4 lobben aan bovenzijde, worstoor en
2 luchtgaten
5a rood
5b ongeglazuurd
5c
5d ongebruikJ
6a luchtgaten bij lobben
6b worstoor met decoratieve duimindrukken op aanzetten
6c fragmenten van boven helft en
rand
7 vuurstolp
8 Alkmaar

9

135

schaal 1 :2

63

64

91WOR-65
41
r-vst-2
17a
29,5/5
omgekeerde komvorm,
kraagrand, 4 lobben bovenzijde,
worstoor en luchtgat
5a rood

la
lb
2
3
4a

la
lb
2
3
4a
4b

5b loodglazuur op bovenzijde (uitwendig)
5c
5d ongebruikt
6a luchtgat ontbreekt
6b oor ontbreekt
6c randfragment met ooraanzet
7 vuurstolp
8 Alkmaar
9

136

91WOR-3
4H
r-vst-S
16d-17a
13,5/..

4b halfronde stolp, kraagrand, verticaal oor bovenop, één of twee
luchtgaten, gestempelde decoratie, achterplaat langs rand afgewerkt met snijwerk
5a rood
5b witte klei, loodglazuur met koperoxide
5c gestempelde wit aardewerken appliqués, soms groen geglazuurd:
granaatappel, bloemenvaas, rozet, torentje, pilaster, rozet -medaillon
5d geen krassen of slijtage

6a
6b een lintoor
6c miniatuur-versie, wellicht handelsmonster, deel van achterplaat
ontbreekt
7 vuurstolp
8 Alkmaar
9 Bitter en Roedema 1992

schaal 1 : 2

o
~

65
la
Ib
2
3
4a
4b

5a
5b
5c

5d

91WOR-3
4H
r-vst-3
16d-17a
14,5/18,5
halfronde stolp, kraagrand, verticaal oor bovenop, één of twee
luchtgaten, gestempelde decoratie, achterplaat langs rand afgewerkt met snijwerk
rood
witte klei, loodglazuur met koperoxide
gestempelde wit aardewerken appliqués, soms groen geglazuurd:
granaatappel, duif, rozet, pilaster,
leeuwekop, toren
geen krassen of slijtage

6a
6b een lintoor
6c miniatuur-versie, wellicht handelsmonster
7 vuurstolp
8 Alkmaar
9 Bitter en Roedema 1992

~------b7

66

67

91WOR-3
4H
r-zal-3
16d-17c
6/5,5
vrijwel cilindrisch met kleine
standvoet, uitgebogen afgeronde
rand
5a rood
5b loodglazuur inwendig
5c
5d geen slijtage (ongebruikt?)
6a
6b
6c
7 zalfpot
8 Alkmaar?
9 Thijssen 1991

la
tb
2
3
4a
4b

la
tb
2
3
4a
4b

91WOR-47
IA
r-bio?-?
15d-16a
13/6
cilindrische bUik met naar binnen
gebogen rand, 3 lobvoeten, 6
gaatjes in rand, ongeglazuurd
5a rood
5b
5c
5d lobvoet gesleten
6a
6b
6c fragment (compleet profiel)
7 bloempot?

8
9
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68

"

la
tb
2
3
4a
4b
5a
5b

5c
5d beroet, op steel vingerafdrukken
in rode klei
6a
6b holle steel (type 5)
6c schenkhjJ op 45° t. o. v. steel
(rechtshandig)
7 bakpan
8 waarschijnlijk Alkmaar
9 vergelijk r-bak-4

5c
5d
6a
6b
6c
7

8
9

-:

70
91WOR-65
41
w-bak-4a
16d-17a

J.
vierkante rand
wit
bovenzijde loodglazuur met
koperoxide (groen)
ongebruikt
holle steel, afgebroken
randfragment
bakpan
Alkmaar
vergelijk r-bak-5

la
tb
2
3
4a
4b
5a
5b

71
91WOR-20
40
w-bak-5a
16d-17a
24/5,5
manchetrand
wit
bovenzijde loodglazuur met
koperoxide (groen)

5c
5d ongebruikt, witte aanbaksels, op
bodem vingerafdrukken in rode
klei
6a
6b holle steel (type 5)
6c
7 bakpan
8 Alkmaar
9 vergelijk r-bak-5

91WOR-3
4H
w-bor-S
16d-17a
20,5/3
3 poten, platte vlag, afgeronde
rand
5a wit
5b bovenzijde loodglazuur met
koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikt, deel rand en pootje
oudtijds afgebroken, onderop vingerafdrukken in rode klei, witte
aanbaksels
6a
6b
6c
7 bord
8 Alkmaar
la
tb
2
3
4a
4b

9
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69
91WOR-3
4H
w-bak-3a
16d-17a
17/3
driehoekige rand
wit
bovenzijde loodglazuur met
koperoxide (groen)

la
tb
2
3
4a
4b
5a
5b

\

Cl

72

73

74

la
lb
2
3
4a
4b

la
tb
2
3
4a
4b

la
Ib
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
w-bor-t»
16d-17a
19,5/2,5
3 poten, platte vlag, afgeronde
rand
5a wit
5b bovenzijde loodglazuur met
koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikt, beerscheurtjes. rode
en witte aanbaksels
6a
6b
6c
7 bord
8 Alkmaar

9

91WOR-3
4H
w-bor-B
16d-17a
34/4
holle bodem ("zie!"), platte vlag,
van buiten aangedrukte rand
5a wit
5b bovenzijde loodglazuur met
koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikt, stuk van rand afgebroken
rode aanbaksels
6a
6b
6c
7 bord
8 Alkmaar
9 vergelijk r-oot-u;

5a

5b
5c
5d

75
91WOR-3
4H
w-bor-G
16d-17a
40/6
holle bodem ("ziel"), platte vlag,
van buiten aangedrukte rand
wit, afwijkend baksel met veel wit
zand en grind (ca 0,25 tot 3 mm
groot)
bovenzijde loodglazuur met
koperoxide (groen)
rand met vingerindrukken versierd
onderzijde gesleten, veel haarectieurties: rode aanbaksels

6a
6b
6c
7 bord

la
Ib
2
3
4a
4b

91WOR-65
41
w-oek->
17a
8/2
geheel plat, ronde knop, luchtgaatje
5a wit
5b geheelloodglazuur
5c
5d ongebrUikt (geen slijtage of krassen)
6a
6b
6c
7 deksel
8 Alkmaar

9

8
9

vergelijk r-bor-tn
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76

77

78

79

la
lb
2
3
4a

91WOR-3
4H
w-dek-3
16d-17c
12,5/3

la
lb
2
3
4a

4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7

bolle onderzijde, massieve knop
wit
geheelloodglazuur

4b met ribbel aangegeven buikknik,
ribbel op randaanzet, uitgebogen
afgeronde rand
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d poten sterk gesleten
6a poten gemaakt van dubbelgevouwen kleistrook
6b één verticaal worstoor
6c
7 grape

4b met ribbel aangegeven buikknik,
ribbel op halsaanzet, uitgebogen
afgeronde rand
5a wit
5b geheelloodglazuur,
inwendig
geel, uitwendig met koperoxide
(donkergroen)
5c
5d poten gesleten
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 grape

8

8

onderzijde gesleten

deksel

8
9

9
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91WOR-3
4H
w-gra-2a
16d-17a
14/13

vergelijk r-gra-19

la
lb
2
3
4a

9

91WOR-3
4H
w-gra-2a
16d-17a
21/19

vergelijk r-gra-19 (maar dan groot
formaat)

91WOR-3
4H
w-gra-6a
16d-17a
16,5/13,5
buikknik, kraagrand met deksetgeul
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikt
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 grape
8 Alkmaar
9 vergelijk r-gra-8
la
lb
2
3
4a
4b

'--k~~)-O-0-

-~-

80

81

82

83

91WOR-3
4H
w-gra-6b
16d-17A
17,5/13,5
buikknik, kraagrand met dekseIgeul
5a wit
5b loodglazuur met koperoxide
(groen) inwendig en op schouder
tussen de oren
5c
5d beroet, poten gesleten
6a
6b 2 verticale worstoren
6c
7 grape

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-65
41
w-gra-6b
16d-17a
17,5/15
buikknik, kraagrand met dekseIgeul
5a wit
5b loodglazuur met koperoxide
(groen) inwendig en op schouder
tussen de oren
5c
5d beroet
6a
6b 2 verticale worstoren
6c
7 grape

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

8

8

91WOR-3
4H
w-gra-7a
16d-17a
15,5/16
afgeronde buikkmk, kraagrand
met dekselgeul
5a wit
5b geheelloodglazuur met koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikt, bakscheuren in
schouder en rand, rode aanbaksels
6a poten gemaakt van dubbelgevouwen kleistrook
6b één verticaal worstoor
6c
7 grape
8 Alkmaar
9 vergelijk r-gra-31

la
lb
2
3
4a
4b

9

vergelijk r-gra-8

9

vergelijk r-gra-8

91WOR-3
4H
w-gra-8a
16d-17c
16/13,5
bolle pot met ribbels op buik en
schouder, kraagrand met dekseIgeul
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d poten gesleten, rode aanbaksels
6a
6b één verticaallintoor
6c
7 grape
8 Alkmaar?

9
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84
la
Ib
2
3
4a

85
91WOR-3
4H
w-gra-9a
16d-17a
16/14

la
tb
2
3
4a

4b bolle pot met ribbel op schouder,
kraagrand met dekselgeul
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d poten gesleten, gat en bakscheur
in bodem, rode aanbaksels
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 grape
8 Alkmaar

9

4b wijde pot, met ribbel aangegeven
buikknik, kraagrand met dekseIgeul
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen) behalve onderop
bodem
5c
5d poten gesleten
6a
6b 2 verticale /intoren
6c
7 grape

8
9

142

91WOR-3
4H
w-gra-10b
16d-17c
21111,5

-0-

86

87

91WOR-3
4H
w-gra-llb
16d-17a
23,5/18,5
met ribbel aangegeven buikknik,
ribbel op schouder, kraagrand
met dekselgeul
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen) behalve onderop
bodem
5c

91WOR-3
4H
w-gra-12a
16d-17a
17/13,5
met ribbel aangegeven buikknik,
ribbel op halsaanzet, kraagrand
met dekselgeul
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d poten gesleten, beroet, bakscheur in rand, rode aanbaksels
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 grape
8 Alkmaar
9 vergelijk r-gra-19

la
tb
2
3
4a
4b

5d poten gesleten, bakscheur in
rand, rode aanbaksels
6a
6b 2 verticale worstoren
6c
7 grape
8 Alkmaar
9 vergelijk r-gra-34

la
tb
2
3
4a
4b

-0-

-0-
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88
la
lb
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

91WOR-3
4H
w-gra-13a
16d-17a
12,5/15,5
hoog potlichaam, iets uitgebogen
afgeronde rand
wit, met oor van rood aardewerk
geheelloodglazuur
met koperoxide (lichtgroen)
ribbel op buikknik, 3 ribbels op
schouder
ongebruikt, oor van rood aardewerk(!)
één verticaal worstoor
grape
Alkmaar
vergelijk r-gra-41

89

90

91

91WOR-3
4H
w-gra-14b
16d-17c
18/11
wijde pot, met ribbel aangegeven
buikknik, ribbel op schouder, uitgebogen afgeronde rand met
dekselgeul
5a wit
5b geheelloodglazuwmet
koperoxide (groen)
5c
5d poten gesleten
6a
6b 2 verticale worstoren
6c
7 grape
8 Alkmaar?

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
w-gra-?
16d-17c
12,5/11
afgeronde buikknik, (grove)
kraagrand met dekselgeul
5a wit
5b geheelloodglazuur met koperoxide (groen)
5c
5d poten gesleten
6a
6b één verticaal worstoor
6c kraagrand gemaakt door middel
van buitenom opgebrachte kleistrook
7 grape

la
lb
2
3
4a
4b

9

9

la
lb
2
3
4a
4b

8
vergelijk w-gra-6 en -7

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

91WOR-3
4H
w-kmf-2
16d-17a
18,5/..
scherpe knik halsaanzet, 3 poten,
trapgevel-vormige rand
wit
geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
4 trapgevelvormige uitsteeksels
op rand, met gaatjes
ongebruikt
bodem ontbreekt
waarschijnlijk twee horizontale
oren
randfragment met aanzet pootje
komfoor
Alkmaar
Renaud 1976 afb.44c (identiek
rood aardewerk)

143
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92

93

91WOR-3
4H
w-kom-6
16d-17a
16,5/8,5
afgeronde buikknik, vrijwel verticale hals, standring, naar buiten geknikte en gegolfde rand met opstaand lipje
5a wit

la
lb
2
3
4a

la
lb
2
3
4a
4b

5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikt, witte aanbaksels
6a
6b 2 horizontale worstoren
6c
7 kom
8 Alkmaar
9 vergelijk r-pot-2

144

94
91WOR-3
4H
w-kom-7
16d-17a
19/9

4b met ribbel aangegeven scherpe
knik halsaanzet, standnng, lage
hals met afgeronde rand, 2 oren
5a wit
5b inwendig loodglazuur met koperoxide (lichtgroen)
5c
5d standring gesleten, gaalje In
wand, rode aanbaksels
6a
6b één horizontaal worstoor en één
verticaallintoor
6c
7 kom
8 Alkmaar?
9 vergelijk w-koo-?

la
lb
2
3
4a

95
91WOR-65
41
w-kom-8
16B-17A

23/9

4b wijde kom, standring, kraagrand,
2 horizontale oren
5a wit
5b geheelloodglazuur met koperoxide (groen)
5c
5d standnng gesleten
6a
6b 2 horizontale worstoren (één ontbreekt)
6c schenklip tussen de oren
7 kom
8 Alkmaar?
9

91WOR-3
4H
w-kop-t
16d-17A
14/7,5
halfronde kom met 1 of 2 oren,
standring, afgeronde rand
5a wit
la
lb
2
3
4a
4b

5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikt
6a
6b één verticaallintoor
6c
7 kop (eetkop)
8 Alkmaar
9 vergelijk r-kop-t (C/evis en
Kottman 1989)

(

,

/

~

\

97

98

99

la 91WOR-3

la 91WOR-3

la 91WOR-20

la 91WOR-3

lb
2
3
4a
4b

lb
2
3
4a
4b

lb
2
3
4a
4b

lb
2
3
4a
4b

96

4H
w-kop-2
16d-17a
13/7
scherpe knik, iets uitgebogen
hals, standring, afgeronde rand
(diverse oorvormen)
5a wit
5b loodglazuur met koperoxide (lichtgroen) inwendig en buiten op hals
5c
5d ongebruikt
6a
6b één horizontaal worstoor
6c
7 kop (eetkop)
8 Alkmaar
9 vergelijk r-kop-2

4H
w-kop-7
16d-17a
14/7
scherpe knik, lage hals, afgeronde
rand (diverse oorvormen)
5a wit
5b inwendig loodglazuur met koperoxide (lichtgroen)
5c
5d ongebruikt, stuk uit rand gebroken
6a standring
6b één horizontaal worstoor
6c
7 kop (eetkop)
8 Alkmaar
9 vergelijk r-kop-8

40
w-kop-7
16d-17c
14/7
scherpe knik, lage hals, afgeronde
rand (diverse oorvormen)
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d standvoet gesleten
6a standvoet
6b één horizontaal worstoor
6c
7 kop (eetkop)

8
9

5a
5b

5c
5d

4H
w-kop-7
16d-17a
15/8
scherpe knik, lage hals, afgeronde
rand (diverse oorvormen)
wit
geheelloodglazuur
met koperoxide (lichtgroen) behalve onderkantbodem
met vingerindrukken versierde ribbel en oren
ongebruikt (deel van oor afgebroken)
standring
drie horizontale worstoren

6a
6b
6c
7 kop (eetkop)
8 Alkmaar

9
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100

101

102

103

7a
7b
2
3
4a

7a
7b
2
3
4a
4b

7a
7b
2
3
4a
4b

7a
7b
2
3
4a
4b

97WOR-23
2/3F
w-kop-B
76c
75/4.5

4b wijde bolle oorloze kom. uitgebogen rand aan bovenzijde ingedrukt (holle bodem of standring)
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikJ
6a holle, vrijwel platte bodem
6b
6c
7 kop
8 Alkmaar
9 vergelijk r-kop-9

146

97WOR-3
4H
w-kop-9
76d-77c
74/8
scherpe knik halsaanzet, standring, 7 of 2 oren rand aan buitenzijde afgeschUind
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d standring gesleten
6a
6b één verticaallintoor
6c
7 kop (eetkop)

8
9

97WOR-3
4H
w-oli-7
76d-77c
72,5/72,5
bol vaatje met uitgebogen rand,
tuitje in buik, één oor, op stam
met lekschaal
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d tuitje beroet
6a
6b oor ontbreekt
6c
7 olielamp
8 Alkmaar?
9

vergelijk rood aardewerk: Bitter
7988 afb. 75, Hurst e.a. 7986
nr. 209

97WOR-65
41
w-oli-2
76d-77a
74/8,5
twee schalen met stam, één
worstoor, lekschaal afgeplat, gekmkterand
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen) behalve buitenkant
lekschaal
5c
5d misbaksel, stam gebroken met
glazuur op breuk
6a
6b
6c
7 olielamp
8 Alkmaar
9

Clevis en Kottman
r-oli-2

7989; vergelijk

-0-

.-----I_.~-O-

104
la
tb
2
3
4a

91WOR-65
41
w-oli-3
16d-17a
../..

4b twee schalen met stam, 2 horizontale ogen, geknikte rand
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d gebruik niet determineerbaar
6a bodem ontbreekt
6b
6c
7 olielamp
8 Alkmaar?
9 vergelijk r-oli-4

105

106

107

91WOR-3
4H
w-pis-2
16d-17a
19,5/13,5
met nbbel aangegeven buikknik,
standring, scherp geknikte rand
met platte bovenzijde
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d ongebrUikt, rode aanbaksels
6a
6b één verticaallintoor
6c
7 pispot
8 Alkmaar
9 vergelijk r-pis-5

la
tb
2
3
4a
4b

91WOR-65
41
w-pis-2
16d-17a
22/13,5
met ribbel aangegeven buikknik,
standring, scherp geknikte rand
met platte bovenzijde
5a wit
5b geheelloodglazuur met koperoxide (groen)
5c
5d standring gesleten
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 pispot
8 Alkmaar?
9 vergelijk r-pis-5

la
tb
2
3
4a
4b

la
Ib
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
w-pis-3
16d-17c
19/14,5
afgeronde buikknik, ribbel op
schouder, standring, geknikte
rand met platte bovenzijde
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d standring gesleten, rode aanbaksels
6a
6b één verticaal worstoor
6c
7 pispot
8 Alkmaar?

9

147
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108

109

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
w-pot-4
16d-17a
15/9
wioe bolle pot, standring, naar
buiten geknikte en gegolfde rand
5a wit

la
lb
2
3
4a
4b

5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d ongebruikJ
6a
6b 2 horizontale worstoren
6c
7 kom
8 Alkmaar
9 vergelijk w-kom-6

5a
5b
5c

5d
6a
6b
6c
7 pot, hengselpot
8 Alkmaar

9

148

91WOR-3
4H
w-pot-3
16d-17a
15/11,5
bolle pot, standring, ribbel op
schouder, hengsel uitgebogen afgeronde rand met dekselgeul
wit
geheelloodglazuur
met koperoxide (lichtgroen)
decoratieve vingerindrukken op
hengsel
ongebruikt

:.',

•.
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110

111

91WOR-3
4H
w-stk-7
16d-17A
14/7,5
scherpe knik halsaanzet, steel, 3
poten, uitgebogen afgeronde
rand met dekselgeul
5a wit
5b inwendig loodglazuur met koperoxide (groen)
5c
5d beroet, poten gesleten
6a
6b sterk samengeknepen steel (type
3)
6c schenklip op 45° t.o. v. steel
7 steelkom
8 Alkmaar?
9 vergelijk r-stk-5

91WOR-3
4H
w-vog-l
16d-17a
9,5(7)/7
conisch bakje met platte achterzijde, gefacetteerd, uitgebogen
kraagrand
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

5d ongebruikJ (geen krassen of slijtage), rode aanbaksels
6a
6b
6c
7 vogeldrinkbakje
8 Alkmaar

9

Steengoed

112
la
Ib
2
3
4a
4b

91WOR-72
3A

w-zou-t

16c
10,5/8,5
schaal met naar buiten geknikte
rand, stam met nodus, platte
standvoet met nbbel
5a wit
5b geheelloodglazuur
met koperoxide (groen)
5c
5d misbaksel, stam gebroken met
glazuur op breuk
6a
6b
6c
7 zoutschaal
8 Alkmaar

9

113

114

la 91WOR-3
tb 4H
2 s2-kan-9
3 168
4a 10,5/12,5
4b ronde buik en hoge cilindrische
hals, standvoet, verticaallintoor,
ribbel op halsaanzet, groet buiten
onderlangs lip
5a steengoed (grijze scherf)
5b zoutglazuur (matglanzend gelig
bruin)
5c zonneschij~appliqués
6a
6b oor afgebroken
6c
7 kan (drinkbeker)
8 Keulen ot Frechen
9 C/evis en Smit 1990, Hurst e.a.
1986 tig. 101

la 91WOR-51
Ib IA
2 sê-ken-t t
3 15
4a .J.
4b hoge nauwe hals, kraagrand, één
verticaallintoor
5a steengoed (lichtrose scherf)
5b zoutglazuur (lichtbruin met roze
vlekken)
5c
6a bodem ontbreekt
6b
6c randfragment
7 kan

8
9

Clevis en Kottman

149

1989

Porselein

,,

115
la
lb
2
3
4a

116

91WOR-3K
4H
p-bor-6
17A
12/2

la
lb
2
3
4a

4b diep bord met afgeronde rand,
standring
5a kraakporselein
5b blauwe beschildering bovenzijde,
bruine lijn op rand
5c artemisia-blad en Chinese karakters bovenzijde
6a
6b
6c aangebakken zandkorrels aan
standring
7 bord
8 China
9 Thijssen 1991

150

91WOR-3A
4H
p-bor-7
1610-1620
13/3

4b diep bord met afgeronde rand,
standring
5a kraakporselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering palmblad en papyrusrollen met omlijsting in Wan-Ustijl bovenzijde, buitenzijde vijfpunts-rozetten
6a
6b
6c
7 bord
8 China

9

117

118

91WOR-3B
4H
p-bor-7
1610-1620
13,5/3
diep bord met schuine lip, standring, in mal gevormd (relië~
5a kraakporselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering vogel op rots met
omlijsting in Wan-U-stijl bovenz/ïde, buitenzijde vijfpunts-rozetten
6a
6b
6c aangebakken zandkorrels aan
standring
7 bord
8 China
9 Hartogh 1990 nr. 4

91WOR-3C
4H
p-bor-7
1610-1620
13,5/3
diep bord met schuine lip, standring, in mal gevormd (relië~
5a kraakporselein
5b blauwe beschildering
5c beschildenng artemisiablad met
omlijsting in Wan-U-stijl bovenzijde, buitenzijde vijfpunts-rozetten
6a
6b
6c aangebakken zandkorrels aan
standring
7 bord
8 China
9 Hartogh 1990 nr. 4

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

119

120

121

122

la
lb
2
3
4a
4b

la 91WOR-15
lb 5L
2 p-kom-2
3 18B
4a 12,5/9,5
4b steilwandige kom op standring,
gedraaid
5a porselein
5b blauwe beschildering, hoogglanzend
5c beschildering buitenzijde bloemen
6a
6b
6c op en binnenin de rand slijtage
van deksel
7 kom, tabakspot?
8 China

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3P
4H
p-bor-?
1610-1620
13,5/3
diep bord met schuine lip, standring, in mal gevormd (relië~
5a kraakporselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering gans met omlijsting
in Wan-Ustijl bovenzijde, buitenzijde vijfpunts-rozetten
6a
6b
6c deel van rand en bodem ontbreken
7 bord
8 China
9 Hartogh 1990 nr.4

9

91WOR-3G
4H
p-rop-t
17A
9,5/5
afgeronde kop op standring, gedraaid
5a porselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering binnenzijde lijnen en
op bodem bloem, buitenzijde
bloemen en langs rand fries en
langs standring lijnen
6a
6b
6c deel van rand afgebroken
7 kop
8 China
9 Clevis en Kottman 1989

91WOR-3H
4H
p-kop-t
17A
10/5
afgeronde kop op standring, gedraaid
5a porselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering binnenzijde lijnen en
op bodem bloem, buitenzijde
bloemen en langs rand fries
6a
6b
6c
7 kop
8 China
9 Clevis en Kottman 1989

151

123

124

91WOR-3S
4H
p-kop-l
17A
11/5,5
afgeronde kop op standring, gedraaid
5a porselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering binnenzijde lijnen,
buitenzijde bloemenrank en langs
rand fries en lijnen op standring
6a
6b
6c deel van rand afgebroken
7 kop
8 China
9 Clevis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

152

91WOR-3R
4H
p-kop-l
17A
10,5/5,5
afgeronde kop op standring, gedraaid

5a porselein (grijzig baksel)
5b donkere grijsblauwe beschildering
5c beschildering binnenzijde omcirkelde geometrische, figuur, buitenzijde bloemenrank en langs
rand fries en lijnen op standring,
karakters op onderzijde
6a
6b
6c deel van rand afgebroken
7 kop
8 Vietnam?
9

125
la
lb
2
3
4a

91WOR-3D
4H
p-kop-2
17A
8,5/6

4b steilwandige kop op standring,
gedraaid
5a porselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering buitenzijde landschap tussen horizontale lijnen
6a
6b
6c linkerhelft van kop ontbreekt
7 kop
8 China

9

126
la
lb
2
3
4a

91WOR-3U
4H
p-kop-3
1602-1620
5/4

4b trechtervormig kopje met uitgebogen rand, standring
5a kraakporselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering buitenzijde onderaan geometrisch fries
6a
6b
6c zeer dunwandig
7 kop
8 China
9 Van der Peyl-KeteI1975,
142144

schaal 1.2

schaal 1:2

schaal 1:2

127

128

129

130

91WOR-3T
4H
p-kop-3
1602-1620
5/4
trechtervormig kopje met uitgebogen rand, standring
5a kraakporselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering buitenzijde onderaan geometrisch fries
6a
6b
6c zeer dunwandig
7 kop
8 China
9 Van der Peyl-KeteI1975,
142144

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3L
4H
p-kop-3
1602-1620
5/4
trechtervormig kopje met uitgebogen rand, standring
5a kraakporselein
5b onversierd
5c
6a fragmentarisch (compleet profiel)
6b
6c zeer dunwandig
7 kop
8 China
9 Van der Peyl-Ketel 1975, 142144

91WOR-3M
4H
p-kop-3
1602-1620
4,5/4
trechtervormig kopje met uitgebogen rand, standring
5a kraakporselein
5b blauwe beschildering
5c beschildering buitenzijde onderaan geometrisch fries
6a
6b
6c zeer dunwandig
7 kop
8 China
9 Van der Peyl-KeteI1975,
142144

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

5a
5b
5c
6a
6b
6c
7
8
9

91WOR-3N
4H
p-kop-3
1602-1620
4,5/4
trechtervormig kopje met uitgebogen rand, standring
kraakporselein
blauwe beschildering
beschildering buitenzijde onderaan geometrisch fries
fragmentarisch (compleet profiel)
zeer dunwandig
kop
China
Van der Peyl-KeteI1975,
144

153

142-

Majolica

131

132

la 91WOR-3

7

lb
2
3
4a
4b

8
9

5a
5b

5c

6a

4H
m-bor-3
17ac
32,5/4
met knik aangegeven vlag, afgeronde rand, standring
majolica (rode scherf)
bovenzijde tinglazuur en blauwe
beschildering, onderzijde loodglazuur
beschildering Wan-U sflïl vakverdeling met middenin ertemisieblad en papyrusrollen
ophang-gaatje in standring (niet
op de goede plek ten opzichte
van afbeelding)

6b
6c bovenzijde drie aanbaksels van
proen

154

bord
noordelijke Nederlanden

la 91WOR-3AM
lb
2
3
4a
4b
5a
5b

5c

4H
m-bor-5
16d-17A
32,5/5,5
afgeronde bodem met uitgebogen afgeronde rand, standring
majolica (gele scherf)
bovenzijde tinglazuur en beschildering 1i1 blauw, geel, oker, oranje
en groen, onderzijde loodglazuur
beschildering omcirkelde rozet
met streepjes op de rand
ophang-gaatje in standring

6a
6b
6c
7 bord
8 noordelijke Nederlanden
9 Dingeman Korf 1963,42-43,6467; Clevis en Kottman 1989 (was:
m-kom-l)

Faience

{

l

"

}

133

134

135

136

7a
7b
2
3
4a
4b

7a 97WOR-3AN
7b 4H
2 m-zou-2
3 76d-77A
4a 72,5/3,5
4b schaal met uitgebogen vlag, lage
standvoet
5a majolica (gele scherf)
5b bovenzijde tinglazuur met beschildering in blauw, geel, oker, onderzijde loodglazuur
5c beschildering granaatappel omgeven door geometrisch fries
6a
6b
6c verkleurd door bodemzuren
7 zoutschaal
8 noordelijke Nederlanden?

7a
7b
2
3
4a

7a
7b
2
3
4a
4b

97WOR-3AB
4H
m-bor-6
77ac
79/2,5
vlakke spiegel, geknikte en uitgebogen vlag, standring
5a majolica (gele scherf)
5b bovenzijde tinglazuur met blauwe
beschildering, onderzijde loodglazuur
5c beschildering omcirkelde vogel op
rots met daar omheen blader-fries
in Chinese stijl
6a
6b
6c
7 bord
8 noordelijke Nederlanden

9

9

97WOR-3
4H
i-plo-7
77A
29/..

4b in mal gevormd, ver uitgebogen
vlag met knik afgezet, standvoet,
plooien in vlag en langs buitenrand van spiegel
5a Italiaanse faience (oranjerose
scherf)
5b geheel helderwitte tinglazuur
5c
6a standvoet ontbreekt
6b
6c randfragmenten
7 plooischotel
8 Faenza
9 Clevis en Thijssen 7989, Clevis en
Smit 7990, Baart 7990 nrs 7 en 7

5a
5b
5c

6a
6b
6c
7
8
9

97WOR-3
4H
f-bor-7
77bc
38/5,5
met knik afgezette vlag, iets uitgebogen rand, standring
faience (gele scherf)
geheel ringlazuur, bovenzijde
blauw beschilderd
beschildering Wan-U stijl vakverdeling met boeddhistische symbolen
ophang-gaatje in standring
randfragment
bord
noordelijke Nederlanden
Clevis en Kottman 7989

155

137
la
lb
2
3
4a

91WOR-3
4H
f-bor-2
17bc
22/2

4b vlakke bodem, vlag inwendig met
knik afgezet
5a faience (gele scherf)
5b geheel wit tinglazuur
5c on versierd
6a
6b
6c
7 bord
8 noordelijke Nederlanden
9 Clevis en Kottman 1989

156

138

139

140

91WOR-3AG
4H
f-bor-2
17bc
19,5/1,5
vlakke bodem, vlag inwendig met
knik afgezet
5a faience (gele scherf)
5b geheel wit tinglazuur
5c on versierd
6a
6b
6c
7 bord
8 noordelijke Nederlanden
9 Clevis en Kottman 1989

91WOR-3W
4H
f-bor-2
1648-1677
22/2,5
vlakke bodem, vlag inwendig met
knik afgezet
5a faience (gele scherf)
5b geheel tinglazuur met blauwe beschildering
5c bovenzijde op spiegel wapen van
de familie Ras: twee Ieeuwekoppen en een zwijnskop
6a
6b
6c deel van bord ontbreekt
7 bord
8 noordelijke Nederlanden
9 Clevis en Kottman 1989

91WOR-3X
4H
f-bor-2
17c
22/2,5
vlakke bodem, vlag inwendig met
knik afgezet
5a faience (gele scherf)
5b geheel tinglazuur met blauwe beschildering
5c bovenzijde op spiegel "4 want niet
soo seer de spijs" omgeven door
guirlandes en grotesken
6a
6b
6c
7 spreukbord
8 noordelijke Nederlanden
9 Hupperetz 1993; Carmiggelt
1991,64-65

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b
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142

143

91WOR-3
4H
f-bor-2
17c
21,5/2,5
vlakke bodem, vlag inwendig met
knik afgezet
5a faience (gele scherf)
5b geheel tinglazuur met blauwe beschildering
5c bovenzijde op spiegel "5 ..
(I?)... n" omgeven door guirlandes
en grotesken
6a
6b
6c
7 spreukbord
8 noordelijke Nederlanden
9 Hupperetz 1993 afb. 1

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3AE
4H
t-bor-B
17bc
13/2,5
diep bord, bolle vorm met afgeronde rand, standring
5a faience (gele scherf)
5b geheel tinglazuur met beschildering in blauwen bruin (omtreklijnen)
5c op spiegel twee elkaar groetende
mannen die de hoed afnemen,
omgeven door bladerrank
6a
6b
6c rand beschadigd
7 bord
8 noordelijke Nederlanden
9 Clevis en Kottman 1989; vergelijk
vorm van p-bor-6

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a
4b

5a
5b
5c

91WOR-3
4H
f-bor-JO
17bc
15,5/2,5
uitgebogen vlag zonder knik,
standring
faience (gele scherf)
geheel tinglazuur met blauwe beschildering
op bovenzijde Chinees landschap
met man In Wan-U-stijl, vakverdeling met symbolen, buitenzijde rozetten, streepjes en sterren
ophang-oog in standring

6a
6b
6c
7 bord
8 noordelijke Nederlanden
9 Clevis en Kottman 1989

144
la
lb
2
3
4a
4b
5a
5b
5c

6a
6b
6c
7
8
9

91WOR-3A
4H
f-bor-JO
17bc
19/2,5
uitgebogen vlag zonder knik,
standring
faience (gele scherf)
geheel tinglazuur met blauwe beschildering
beschildering op bovenzijde rozet
omgeven door fries met ganzen
en planten in Chinese stijl, buitenzijde rozetten en streepjes
ophang-oog in standring
rand beschadigd
bord
noordelijke Nederlanden
Clevis en Kottman 1989
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schaal 1: 2

145
la
lb
2
3
4a

91WOR-3
4H
f-kan-2
17c
13,51..

4b bolle buik geleidelijk overgaand in
cilindrische hals, standvoet en
verticaal worstoor
5a faience (gele scherf)
5b geheel witte tinglazuur
5c
6a bodem ontbreekt
6b oor ontbreekt
6c randfragment, rand gesleten door
(tinnen?) deksel
7 kan
8
9

noordelijke Nederlanden
Baart 1990 nr. 85

158

146

147

91WOR-3AT
4H
f-kom-l
17c
15/7
afgeronde kom, standring
faience (gele scherf)
geheel tinglazuur, blauwe beschildering
5c beschildering bovenzijde omcirkelde bladranken, buitenzijde
bladranken tussen horizontale
lijnen
6a
6b
6c rand beschadigd
7 kom
8 noordelijke Nederlanden
9 C/evis en Kottman 1989

la
lb
2
3
4a

la
lb
2
3
4a
4b
5a
5b

91WOR-3AR
4H
f-kom-3
17bc
1214

4b afgeronde kom met uitgebogen
rand, standnng
5a faience (gele scherf)
5b geheel witte tinglazuur
5c onversierd
6a
6b
6c
7 kom (ondanks kleine formaat)
8 noordelijke Nederlanden
9 Clevis en Smit 1990 nr. 143, Baart
1990 nrs. 62-63

148
91WOR-3AK
4H
f-kop-3
17bc
514
steilwandige kop op standring
faience (gele scherf)
geheel tinglazuur, blauwe beschildering
5c beschildering buitenzijde geometrische motieven
6a
6b
6c
7 kop
8 noordelijke Nederlanden
la
lb
2
3
4a
4b
5a
5b

9

Industrieel wit

\\,.d;;)
~tl

o

149

150

151

la 91WOR-3AS
lb 4H
2 f-pap-3
3 17c
4a 11/6
4b steilwandige kom op standring, 2
horizontale nokken
5a faience (gele scherf)
5b geheel witte tinglazuur
5c hartvormige doorboringen van de
nokken
6a
6b
6c zwarte en bruine verkleuringen
door bodemzuren
7 papkom
8 noordelijke Nederlanden
9 Baart 1990 nr. 66

la 91WOR-3AV
lb 4H
2 f-plo-2
3 17c
4a 14,5/4
4b in mal gevormd, ver uitgebogen
vlag met knik afgezet, standvoet,
plooien in vlag
5a faience (gele scherf)
5b geheel witte ringlazuur
5c
6a
6b
6c rand incompleet
7 plooischotel
8 noordelijke Nederlanden
9 Clevis en Smit 1990; Baart 1990
nr. 42

la 91WOR-15
lb 5L
2 iw-kco-!
3 18B
4a 7,5/ ..
4b steilwandig kopje op standring
5a industrieel wit (creamware)
5b loodglazuur, blauwe beschildering
5c
6a
6b
6c onderzijde gemerkt met geverfde
C
7 kop
8 Engeland
9 Thijssen 1991

159

Glas

152
la
lb
2
3
4a
4b

153

91WOR-70
5L
gl-bek-6
18b-19a
6,9/8,9
conisch, standvlak, dikwandige
bodem, pontIimerk
helder

5
6a
6b
6c radgravure
7 beker

8
9

Kottman

1991

la
lb
2
3
4a

154

91WOR-3
4H
gl-bek-8
17bc
4,8/'

4b cilindrisch, opgestoken bodem,
pontilmerk, voetring, gladde wand
5 helder
6a geribde voetring
6b
6c opgelegde witte glasdraad op
rand, deel van wand ontbreekt
7 beker

8
9

Kottman

1990

91WOR-3
4H
gl-bek-9
17c
8,0/18,4
cilindnsch, opgestoken bodem
met pontIimerk, voetring, 'vetro a
fili'
5 helder
6a geribbelde voetring
6b
la
lb
2.
3.
4a
4b

6c mondrand
glasdraad
7 beker

8
9

160

afgezet met gekleurde

Kottman

1990

155
la
lb
2
3
4a

91WOR-3
4H
g/-bek-9
16d-17c
B,5/..

4b cilindrisch, opgestoken bodem,
ponti/merk, voetring, 'vetro a fili'
5 he/der, zeer fijne grijzig witte versiering
6a bodem ontbreekt
6b
6c rechte rand
7 beker
B
9 Kottman 1990

156
91WOR-3
4H
g/-bek-9
16d-17c
7,2/17,5
cilindrisch, opgestoken bodem,
ponti/merk, voetring, 'vetro a Mi'
5 he/der, zeer fijne witte versiering
6a geribde voetring
6b
6c rechte rand
7 beker
B
9 Kottman 1990

la
lb
2
3
4a
4b

161
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157
la
tb
2
3
4a

158

9IWOR-3
4H
gl-bek-70
17c
8,2/..

la
lb
2
3
4a

159

91WOR-3
4H
gl-bek-15
17ac
7,2/8,5

la 91WOR-3
tb 4H
2 gl-bek-15
3 17bc
4a 9,1/7,8
4b cilindrisch, In mal geblazen, knobbelversiering, opgestoken bodem,
pontilmerk
5 helder
6a drie blauwe braamnoppootjes

4b cilindrisch, opgestoken bodem,
pontiImerk, voetrinq, ribben in
net-patroon
5 helder
6a golvend geknepen voetring

4b cilindrisch, in mal geblazen, knobbelversiering, opgestoken bodem,
pontilmerk
5 helder
6a

6b

6b

6c netwerk op bovengedeelte afwezig, bovengedeelte en rand ontbreken
7 beker, netwerkbeker

6b

6c traanvormige knobbels
7 beker, knobbelbeker

6c traanvormige knobbels
7 beker, knobbelbeker

8
9

Kottman

1990

162

8
9

8
Kottman

1990

9

Kottman

1990
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160

161

162

91WOR-3
4H
gl-bek-15
17bc
9,0/70,1
cilindrisch, in mal geblazen, knobbelversiering, opgestoken bodem,
pontilmerk
5 helder
6a drie heldere braamnoppootjes
6b
6c ruitvormige knobbels
7 beker, knobbelbeker

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
gl-bek-19
16d-17A
70,6/ ..
cilindrisch, in mal geblazen, opgestoken bodem, pontilmerk, voetring, wafelpatroon
5 helder, breed wafelpatroon
6a bodem ontbreekt
6b
6c uitstaande rand
7 beker, wafelbeker

la
lb
2
3
4a
4b

8

8

la
lb
2
3
4a
4b

9

Kottman

1990

9

Kottman

1991

=.=,
0'-,
-,

,

91WOR-3
4H
gl-bek-19,
17bc
70,2/ ..
conisch, in mal geblazen, opgestoken bodem, pontilmerk, voetring, wafelpatroon
5 helder, smalle wafels
6a opgestoken bodem, geribde
voetring
6b
6c uitstaande rand, deel van wand
ontbreekt
7 beker, wafelbeker

8
9

Kottman

1991

163
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163
la
tb
2
3
4a

164

9IWOR-3
4H
gl-bek-19
17bc

la
tb
2
3
4a

J.

4b conisch, in mal geblazen, opgestoken bodem, pontilmerk, voetring, wafelpatroon
5 helder met een groene zweem,
smalle wafels
6a bodem en rand ontbreken
6b
6c uitstaande rand, wafelpatroon
op de onderhelft is slordig uitgevoerd
7 beker, wafelbeker

8
9

Kottman

1991

164

165

9IWOR-3
4H
gl-bek-22
17bc
9,4/10, I

4b cilindrisch, opgestoken bodem,
pontilmerk, structuuroppervlak
'ijsglas'
5 helder
6a drie blauwe braamnoppootjes
6b
6c
7 beker

8
9

Kottman

1991

9IWOR-3
4H
gl-bek-33
17A
9,8/13,6
cilindrisch, opgestoken bodem,
pontilmerk, voetring doorgaand in
spiraalsgewijze draadomwikkeling
5 helder
6a gladde voettinq
6b
6c uitstaande rand, geribde glasdraadomwikkeling
7 beker, glasdraadbeker
la
tb
2
3
4a
4b

8
9

lorK)

- -

- --I:::::========r

166
la
tb
2
3
4a

9IWOR-3
4H
gl-bek-33
16d-17A
9, I/..

4b cilindrisch, opgestoken bodem,
pontilmerk, voetring doorgaand in
spiraalsgewijze draadomwikkeling
5 helder
6a opgestoken bodem, gladde voetring
6b
6c uitstaande rand, gladde heldere
glasdraadomwikkeling,
drie rozetten met blauwe glassteen deel
van wand ontbreekt
7 beker, glasdraadbeker
B
9

167

168

la 9IWOR-3
tb 4H
2 gl-bek-34
3 16d-17c
4a 7,B/..

la
tb
2
3
4a
4b

4b cilindrisch, waarschijnlijk
ken bodem, pontilmerk,
afzonderlijke horizontale
draadomwikkelingen
5 helder
6a bodem ontbreekt
6b
6c uitstaande rand, geribde
draadomwikkelingen
7 beker, pasglas

opgestovoetring,
glas-

glas-

9IWOR-3
4H
gl-bek-35
16d-17A
11,1/17,0
cilindrisch, opgestoken bodem,
pontilmerk, voetring, verticaal opgelegde draden
5 helder, witte glasdraden
6a geribde voetring
6b
6c uitstaande rand
7 beker
B
9

B
9

165
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169

170

171

172

la
lb
2
3
4a
4b

la
lb
2
3
4a

la
lb
2
3
4a

la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
gl-bek-36
17bc
7,5/.
cilindrisch, opgestoken bodem,
pontilmerk, onderhelft met horizontale draad afgezet, 'komeetversiering' aansluitend aan noppootjes
5 helder
6a drie blauwe braamnoppootjes
6b
6c kometen helder, deel van wand
ontbreekt
7 beker, kometenbeker

8
9

166

91WOR-3
4H
gl-bek-37
17c
8,0/6,6

4b cilindrisch, opgestoken bodem,
pontilmerk, ribben in net-patroon,
met of zonder pootjes
5 helder
6a drie heldere bolpootjes
6b
6c rechte rand, netwerkpatroon in de
bodem maar op zijwanden afwezig
7 beker, netwerkbeker

8
9

91WOR-3
4H
gl-fle-9
16d-17c

J.

91WOR-3
4H
gl-fle-1O
16d-17c

J.

4b klein ui-vormig model, opgestoken bodem, pontilmerk, rand omwonden met glasdraad
5 groen
6a
6b
6c deel van bUIk ontbreekt
7 fles, parfum- of medicijnflesje

klein ui-vormig model, opgestoken bodem, pontilmerk, uitstaanderand
5 groen
6a opgestoken bodem
6b
6c deel van buik ontbreekt
7 fles, parfum- of medicijnflesje

8

8

9

Kottman

1990

9

Kottman

1990
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173
la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
gl-fle-33
16d-17c
5,6/13,0
klein formaat, vier-zijdige buik, In
mal geblazen, opgestoken bodem, pontiImerk, uitstaande rand
groen

5
6a
6b
6c
7 fles

8
9

174
la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
gl-fle-35
17c
4,9/8,1
klein formaat, cilindrisch met verticale nbben, in mal geblazen, opgestoken bodem, pontiImerk, uitstaande rand
helder

175
la
lb
2
3
4a

91WOR-3
4H
gl-fle-36
16d-17c
../..

5
6a
6b
6c
7 fles, parfumflesje

4b klein ui-vormig model, geschubd
oppervlak, in mal geblazen, opgestoken bodem, pontilmerk, rand
omwonden met glasdraad
5 geel
6a
6b
6c
7 fles, parfumflesje

8
9

8
9

176
la 91WOR-3
lb 4H
2 gl-kel-14
3 17c
4a 8,2/../..
4b conische kelk, vierzijdig ingedeukte nodusstam, pontiImerk
5 helder
6a voet ontbreekt
6b
6c
7 kelkglas

8
9

Kottman

167

1990
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177
la
lb
2
3
4a

I

I

178

91WOR-70
5L
gl-kel-23
18c-19a
../

la
lb
2
3
4a

4b conische kelk overgaand in massieve knooploze stam, dikke voet,
pontilmerk
5 helder
6a pontilmerk weggeslepen
6b
6c
7 kelkglas

8
9

179

91WOR-70
5L
gl-kel-?
18A
../..

la
lb
2
3
4a

4b kelk overgaand in knooploze holle
stam, stam vloeiend overgaand in
de kelk voet met omgeslagen
voetrand, pontilmerk
5 helder
6a kelk ontbreekt
6b
6c
7 kelkglas

8
9

168

vergelijk Kottman
gl-kel-2

1989 en 1991:

180

91WOR-70
5L
gl-kel-?
18A
../..

la
lb
2
3
4a

91WOR-3
4H
gl-kel-?
16d-17A
../..

4b tulp vormige kelk, stam met nodus
en hol baluster
5 helder
6a voet ontbreekt
6b
6c kelk incompleet
7 kelkglas

4b wijde kelk, geribde holle nodusstam, gladde voet, pontilmerk
5 helder
6a
6b
6c kelk ontbreekt
7 kelkglas

8

8

9

vergelijk Koltman

1989: gl-kel- 10

9

vergelijk Koltman

1990: gl-kel- 13

181

182

183

184

la 91WOR-70

la 91WOR-3

la 91WOR-15

la 91WOR-3

lb
2
3
4a
4b
5
6a

lb
2
3
4a

lb
2
3
4a
4b

lb 4H
2 gl-roe-2
3 17A
4a 5,9/11,6
4b bolle kelk, opgestoken bodem,
pontilmerk, hoge gewonden glasdraadvoet, braamnoppen
5 groen (Waldglas)
6a
6b
6c puntige braamnoppen, grote kelk
t.o. v. schacht
7 roemer

5L
gl-kel-?
18bd

J.

4H
gl-kel-?
16d-17c
J./.

6b
6c kelk ontbreekt
7 kelkglas

4b met glasdraden opgebouwde
stam
5 helder
6a voet ontbreekt
6b
6c (wijde) kelk ontbreekt
7 kelkglas, vleugelglas

8
9

8
9

helder
stam met witte spiraaldraden,
ke voet, pontilmerk

dik-

5L
gl-oli-l
188-19a
17/15,5
in mal geblazen, opgestoken bodem zonder pontilmerk, horizontale plooien op de cilindrische
buik, opgebogen schouder, plooi
bij de hals
helder

5
6a
6b
6c buitenop rand slijtagesparen
lonthouder
7 olielamp

van

8
9

Kottman

1990

8
9

169
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185
la
tb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
g/-roe-217bc
5,4/12,3
bolle kelk, opgestoken bodem,
pontllmerk, hoge gewonden g/asdraadvoet, braamnoppen
groen (VIla/dg/as)

5
6a
6b
6c grote platte braam noppen,
kelk en schacht ongeveer even
hoog
7 roemer

8
9

Kottman

1990

170
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186

187

la 91WOR-3
tb 4H
2 g/-roe-7
3
16d-17a
4a ../.

la
Ib
2
3
4a

4b bolle kelk, opgestoken bodem,
ponti/merk, uitgeknepen voetring,
doornnoppen
5 groen (VIla/dg/as)
6a
6b
6c deel van kelk ontbreekt
7 roemer

4b conische kelk, opgestoken bodem, pontiImerk, lage gewonden
g/asdraadvoet, gladde noppen
5 groen (VIla/dg/as)
6a
6b
6c aangetast, fragmenten
7 roemer

4b conische kelk, opgestoken bodem, ponti/merk, lage gewonden
g/asdraadvoet, doorn noppen
5 groen (VIla/dg/as)
6a
6b
6c
7 roemer

8
9

8
9

8
9

91WOR-3
4H
g/-roe-9
16d-17A
11,0/..

188
la
tb
2
3
4a

91WOR-3
4H
g/-roe-10
16d-17a
10,0/9,5

189
la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
gl-roe-1O
16d-17a
11,7/13,5
conische kelk, opgestoken bodem, pontiImerk, lage gewonden
glasdraadvoet, doornnoppen
groen (VValdglas)

190
la
lb
2
3
4a
4b

91WOR-3
4H
gl-roe-13
17b
6,5/8,2
conische kelk, opgestoken bodem, pontilmerk, hoge gewonden
glasdraadvoet, braamnoppen
groen (VValdglas)

5
6a
6b
6c
7 roemer

5
6a
6b
6c puntige braamnoppen
7 roemer

8
9

8
9

192

191
la
lb
2
3
4a

91WOR-3
4H
gl-roe-?
17c
../.

la
lb
2
3
4a

4b opgestoken bodem, pontilmerk,
hoge gewonden glasdraadvoet,
gladde noppen
5 groen (VValdglas)
6a
6b
6c kelk en deel schacht ontbreken,
sterk aangetast, schacht in mal
geblazen (vage verticale ribbels)
7 roemer

8
9

Kottman

91WOR-3
4H
gl-roe-?
16d-17a
../.

4b opgestoken bodem, pontilmerk,
lage gewonden glasdraadvoet,
doorn noppen
5 groen (VValdglas)
6a
6b
6c merkwaardig steile kelk, rand ontbreekt
7 roemer

8
9

1990 (gl-roe-5?)

171

Bijlage / Stratigrafie

Bij een opgraving verzamelt men de vondsten per grondspoor teneinde achteraf de inhoud van lagen, kuilen en dergelijke te kunnen vergelijken. Het betreffende grondspoor krijgt dan een vondstnummer dat op de veldtekening
wordt gezet. Bij de vondsten gaat een kaartje met het betreffende nummer.
Naderhand wordt dit nummer nog met inkt op de vondsten zelf gezet, zodat
er niets door elkaar kan raken. Indien een grondspoor hiervoor geschikt lijkt
(bijvoorbeeld een kuil of een put vol huisafval) nemen de opgravers grondmonsters voor biologisch onderzoek.
Bij de uitwerking van de opgraving is aan elk grondspoor een publicatiecode
gegeven, bestaande uit een cijfer voor de periode waarin het spoor is gedateerd, gevolgd door een letter voor het individuele spoor.

Lijst van grondsporen
- 1A, ophoging. Onderkant op ca 1,4 m onder NAP, met tot ca 1,0 m onder NAP (1A 1)
grijs zand vermengd met kleine brokjes turf
en wat huisafval; de tweede laag (1A2), ca
40 cm dik, dun gelaagde mest en huisafval;
de derde laag (1A3) allerlei vrachten grijze
klei, turf, bruin of grijs zand, huisvuil en sintels. Onderlaag 1A 1 vondstnummers 34,
38,39 en 52; laag 1A2 vnrs. 25, 26, 28, 32,
33,40,41,48,49,51
en 53; laag 1A3 vnrs.
9,10, 17,18,37,45,47,50en55.
- 18, muur. Onderlaag van éénsteens-muur
op vlijlaag van mortelgruis (op ca 0,25 m onder NAP). Hergebruikte rode bakstenen van
21 ,5x1 0,5x4,5 en 20x9x4,5 cm, geel
20x9x4 cm. Ligt op 1A, onder 2A en diverse
andere funderingen en is aan noordkant
doorgraven door 28.
- 1C, mestkuil. Afgeronde kuil van ca 2,5 bij
2 m, onderkant ca 1,0 m onder NAP, vulling
mest en stro. Doorgraven door 10, 1E, 1F
en 5P.
- 10, mestkuil. Ongeveer vierkante kuil van
ca 1,5 bij 1,5 m, onderkant ca 1,35 m
onder NAP, monster 74, vulling mest en
stro. Doorsnijdt 1C.
- 1E, mestkuil. Ongeveer rechthoekige kuil
van ca 1,5 bij 1,2 m, onderkant 1,08 m onder NAP, monster 78, vulling mest en stro.
Doorsnijdt 1C.
- 1F, mestkuil. Rechthoekige kuil van 2,7 bij
1,5 m, onderkant ca 1,45 m onder NAP,
monster 75, vulling mest en stro. Doorsnijdt
1C.
- 1G, mestkuil. Ongeveer rechthoekige kuil
van ca 1,5 bij 1 m, onderkant 1,15 m
onder NAP, monster 76, vulling mest en
stro.
172

- 1H, mestkuil. Rechthoekige kuil van ca 1
bij 2 m (deels verstoord door puinkuil), onderkant ca 1,15 m onder NAP, monster 77,
vulling mest en stro.
- 11,mestkuil. Rechthoekige kuil van ca 1,7
bij 1,2 m, onderkant ca 1,38 m onder NAP,
monster 79, vulling mest en stro.
Doorsneden door 4G.
- 1K, mestkuil. Rechthoekige kuil van ca 0,8
bij 1,7 m, onderkant 1,23 m onder NAP,
monster 86, vulling mest en stro.
- 1L, mestkuil. Ongeveer ovale kuil van ca
0,8 bij 1,2 m, onderkant ca 0,90 m
onder NAP, vulling mest en stro.
- 1M, mestkuil. Ongeveer ovale kuil van ca
1,5 bij 2 m, onderkant ca 0,90 m
onder NAP, vulling mest en stro.
- 2A, muur. Onderste 3 tot 4 lagen van éénsteens-muur met 1 vertanding. Onderkant
op 0,05 m onder NAP. Hergebruikte rode
bakstenen van 22x11 x5/5,5 en 20x1 Ox4,5
cm, en gele van 21 x1 Ox5,5 en 19,5x9,5x4,5
cm. 8ij toenmalige sloop deels naar het
westen gekanteld (over 18 heen).
- 28, waterput. Grote houten ton met diameter van ca 80 cm inwendig en ca 200 cm
hoog, duigen voorzien van hoepels van hout
die waren omvlochten met wilgetenen, onder de ton (op ca 1.60 m onder NAP) een
10 cm dikke laag schelpen die als filter fungeerde. Vermoedelijk bakstenen bovenbouw (koepel ?) gehad De ingraving is aangevuld met grijze klei (281 - Vnr.31). De put
is gedempt met een onderlaag van zwart afval (282 - Vnr.61), een middenlaag bruin afval (283 - Vnr.59, monster 60) en een bovenlaag grijze klei, puin en afval (284 Vnr.36). Doorsnijdt 18, ligt onder 2/3A.
- 2C, kuil. Deel van diepe ronde kuil vol pottenbakkersafval (Vnr.85) Onderkant op ca

1,0 m onder NAP. Grotendeels vergraven
door 3A en 4/5G.
- 2D, kuil. Eén of mogelijk 2 ondiepe kuilen
door elkaar, vol pottenbakkersafval (Vnr.63).
Onderkant op ca 0,33 m onder NAP.
- 2/3A, muur. Onderste 3 lagen van éénsteens-tussenmuur van huis 2A, met een
vertanding. Rode en gele baksteen van
20/20,5x1 0/1 0,5x5/5,5 cm. Bouwnaad met
2A niet duidelijk. Gebouwd over gedempte
waterput 2B. Onder 4A.
- 2/3B, muur. Onderste twee lagen van
éénsteens-tussenmuur van huis 2A, met
een vertanding. Baksteen als 2/3A.
Duidelijke bouwnaad met 2A, later zijn 2/3D
en 2/3E ertegenaan gezet. Onder 4A.
- 2/3C, muur. Restant van onderste steenlaag van tussenmuur. Baksteen als 2/3A.
- 2/3D, keldermuren. Onderste gedeelte
van halfsteens muren van kelder, gebouwd
tegen 2A en 2/3B, bij sloop gevuld met
puin. De vloer ontbreekt. Onderkant fundering 0,41 m onder NAP. Baksteen als 2/3A.
Over puinvulling gaan 3/4A en 4A.
- 2/3E, beerput. Ronde beerput met intacte
koepel, met stortkoker aan de westkant,
vlak tegen de rooilijn met de Wortelsteeg,
halfsteens. Onderkant op 1,47 m
onder NAP. De beerlaag bevatte weinig
vondsten, o.a. een pijpekop uit ca 15801620 (Vnr.57, monster 58). Gele baksteen
van 20x9,5x4 cm. Gemetseld tegen 2/3B.
3/4A sloot erop aan.
- 2/3F, bak. Vierkante bak met halfsteens
wanden zonder bodem (mogelijk had het
een kleivloertje maar is dit vanwege de puinrijke vulling niet gezien). Bodem op 1,04 m
onder NAP. Volgestort met pottenbakkersafval en huisvuil (2/3F - Vnrs.23 en 29).
Doorgraven door 5G.
- 3A, kuil. Grote steilwandige kuil, ongeveer
rechthoekig van ca 3,2 bij 2 meter, onderkant op ca 0,65 m onder NAP, gevuld met
pottenbakkersafval (Vnrs.71 en 72 - wat
misbaksels en vooral proenen) en rode baksteenbrokjes. Heeft 2C vergraven en is
doorsneden door 3/4B en 4/5G.
- 3/4A, stortkoker. Een stortkoker naar
beerput 2/3E. Hergebruikte bakstenen, rode van 19x8x4 cm, gele van 21 ,5x1 0,5x4,5
cm. Gaat over de puinvulling van 2/3D
heen.
- 3/4B, waterput. Ingegraven houten ton
met bodem (regenwaterput), diameter 60
cm, bovengedeelte ontbreekt, onderkant op
1,34 m onder NAP. Gevuld met onderlaag
grijs zand (3/4B1 - Vnr.68), middenlaag turfgruis (3/4B2 - Vnr.67) en bovenlaag grijs
zand met pottenbakkersafval (3/4B3Vnr.66). Doorsnijdt 3A.
- 4A, muur. Onderste 6 lagen van éénsteens-huismuur met 4 vertandingen, originele zuidelijke uiteinde nog aanwezig maar
noordeinde verstoord, onderkant op ca
0,10 m onder NAP. Rode baksteen van

21 ,5x11x5,5 cm. Gaat over 2/3A, 2/3B en
2/3D heen.
- 4B, muur. Gedeelte van halfsteens-verbindingsmuurtje aan 4A.
- 4C, tuinmuur. Muurgedeelte met steunbeer, onderste 2 steenlagen van rode baksteen van 18/18,5x8,5/9x4/4,5 cm.
Stortkoker van 4D en latere tuinmuur 5F
sluiten erop aan.
- 4D, beerput. Ronde beerput met intacte
koepel, met aan de oostkant een stortkoker,
halfsteens, onderkant op 1,20 m
onder NAP, daar middenonder een ingegraven houten ton, diameter 50 cm.
Potscherven uit ton (4D1 - Vnr.21), in de put
(4D2 - Vnr.22) en stortkoker (4D3 - Vnr.20)
passen onderling aan elkaar. Gele baksteen
van 19x8,5x4,5 cm. Oostelijke stortkoker
tegen muur 4C.
- 4E, tuinmuur. Onderste lagen van éénsteens-muur met 1 vertanding die was
voorzien van een brede en diepere voet op
de plekken waar hij, gedragen door een ondergrondse boogconstructie, over waterput
4F en beerput 4G ging.
- 4F, waterput. Ronde gemetselde waterput
met koepel. Vanwege hoge grondwater onderbouw niet opgegraven (dieper dan 1,0 m
onder NAP). Hoorde bij 4E.
- 4G, beerput. Ovale beerput, halfsteens,
hoorde bij 4E. Bovenbouw en koepel verstoord door 5M en 6B. Beerlaag onderin
zonder vondsten. Riool 5L nam later de afvoer van het toilet over.
- 4H, beerput. Ronde beerput met koepel,
diameter 2,7 m, halfsteens. Beerlaag met
zeer veel vondsten (4H1 - Vnr.3, ca.16001660/75), waarvan de jongste passen aan
vondsten uit de trapeziumvormige stortkoker (4H2). Onderkant put op 1,85 m
onder NAP. Rode baksteen van 19,5x1 Ox4
cm. Stortkoker tegen 4E gemaakt.
- 41, kuil. Gedeelte van zeer grote kuil vol
pottenbakkersafval (Vnr.65). Onderkant op
0,60 m onder NAP. Ging deels buiten opgravingsterrein door. Bovenlaag vergraven
en aangevuld met zandlaag 5/6B.
- 4/5A, waterkelder. Vierkante waterkelder
van 2,7 bij 2,7 m uitwendig, met éénsteensbuitenmuren en oorspronkelijk een gemetselde bakstenen vloer op brede liggende
houten planken, naderhand waarschijnlijk
vanwege lekkage inwendig bekleed met
bakstenen, halfsteens, en betegeld met rode en groene tegels van 22x22x3 cm in
dambordpatroon. In tweede instantie gebruikt als beerput met stortkoker omstreeks
de zuidwesthoek (Vnr.6). Vloer bovenkant
op 0,92 m onder NAP. Gewelf reeds gesloopt. Buitenwand rode baksteen van
17/17,5x8,5x4 en 19x9,5x4,5 cm, bekleding rode baksteen van 16x7/8x4 cm.
- 4/5B en 4/5C, muren. Wat baksteenresten, rode steen van 18/19x9x4/4,5 cm.
- 4/5D, waterkelder. Tijdens sloop van be173

tonnen kelders delen van vloer gezien,
slechts globaal ingemeten.
- 4/5E, paalsporen. Twee parallelle rijen
paalsporen met 25 cm tussen de rijen, mogelijk van een tuinhek.
- 4/5F, waterput. Een ronde diepe kuil (diameter 1,8 m), gevuld met turfgruis en puin,
met daarbinnen een twee ronde plek (diameter 65 cm) gevuld met grijs zand - waarschijnlijk de insteek en de kern van een waterput waarvan de ton is uitgetrokken voor
hergebruik. Dieper dan 1,0 m onder NAP
(dieper onderzoek door grondwater verhinderd)
- 4/5G, waterput. Een bakstenen put, halfsteens, met een ingraving van ca 1,8 m diameter. Door hoge grondwater niet verder
opgegraven. Gevuld met grijs zand.
Doorsnijdt 3A.
- 4/5H, beerput. Alleen de stortkoker onderzocht. Put was reeds verstoord (recent
puin erin), bevond zich deels buiten het opgravingsterrein dicht onder de belendende
bebouwing en is niet verder opgegraven.
- 5A, muren. Onderste 2 of 3 steenlagen
van de halfsteens muren van een aanbouw.
Hergebruikte rode bakstenen van
21 ,5x1 Ox4,5 cm. Sloot aan op 4B.
- 5B, fornuis. Rechthoekig fornuis van 0,75
bij 1,35 m uitwendig met daarbinnen aan de
oostkant een kleine zij-ruimte, beide gevuld
met zwarte as. Gemetseld bovenop haardvloer 5C.
- 5C, haardvloer. Aansluitend op de zuidmuur van 5A een rij rode geglazuurde tegels
22,5x22,5x3 cm, daar aansluitend een diagonaal gelegd baksteenvloertje (slechts
deels bewaard).
- 50, waterkelder. Rechthoekig waterkeldertje van 1,0 bij 1,7 m inwendig, halfsteens, gevuld met grijs zand. Gele baksteen van 21 x1 0,5x4 cm. Gebouwd tegen
5A, ligt onder 70.
- 5E, fornuis (?). Rechthoekige bak van 1,0
bij 0,7 m uitwendig. Gebouwd door uitgebroken muur 5A heen.
- 5F, tuinmuur. Onderste 4 lagen van éénsteens-muur met 2 vertandingen in oostwest richting (onderkant op 0,04 m
boven NAP), met haakse bocht noordwaarts overgaand in ondieper restant van 2
steenlagen met 1 vertanding (onderkant op
0,15 m boven NAP). Gemetseld vanaf 4A,
goot van 5G is er doorheen gehakt, sluit aan
op restant van tuin muur 4C.
- 5G, waterkelder. Lege L-vormige waterkelder met baksteenvloer en gewelf, halfsteens, bovenkant gewelf op 0,03 m
boven NAP, onderkant vloer ca 1,0 m
onder NAP. Vanuit de zuidoosthoek een
gootje van dezelfde steen, afgedekt met
daktegels, dat door een uitgehakt gat in
muur 5F gaat. Bij het gat is de onderkant
van het gootje op 0,31 m boven NAP, bij de
kelder op 0,02 m boven NAP. Rode bak174

steen van 18,5x9x3,5 cm.
- 5H, waterput. Bakstenen put, halfsteens.
Gevuld met puin waarin onder meer brokken van wit marmeren platen. I.v.m. grondwater niet tot op de bodem opgegraven.
Hergebruikte halve rode bakstenen van
..x9,5x4,5 cm.
- 51,kelder en uitbreiding. Het zuidelijke gedeelte is het oudste, éénsteens, van rode
bakstenen van 19x9,5x4,5 cm en bekleed
met afwisselend rood of groen geglazuurde
tegels 25x25x2,2 cm, tegen de oostwand
nog een restant van een strook ('Delfts')
blauwbeschilderde wandtegels met tinglazuur (Vnr.31). De latere noordelijke uitbreiding, halfsteens, gele baksteen van
17,5x8x3,5 cm, was voorzien van witte
wandtegels 11, 7x11, 7xO,8 cm. Later was
een tweesteens-bekleding aangebracht met
wit pleisterwerk en op een plint rode tegels
(22x22x2,5 cm, afwisselend rood of donkerbruin glazuur). Daarna is de vloer opnieuw
betegeld met rode geglazuurde tegels van
20x20 cm en zijn aan de oostkant traptreden gemetseld. De kelder was volgestort
met mortelgruis en tegelfragmenten (witte
glazuur, 11, 7x11 ,7xO,8 cm, gele scherf)
- 5K, muur. Ca 65 cm brede fundering van
. 18 m lang, slechts 1 steenlaag bewaard.
Sluit aan op 51;5L is er tegenaan gemaakt.
- 5L, riool. Riool van ca 60 cm breed en 100
cm hoog, halfsteens, met planken bodem.
Leeg, met op de bodem wat zand en afval
(Vnrs.13, 15, 70). Rode baksteen van
29x9x4 cm. Stortkokers 5N en 50 sluiten
erop aan. Bij de aanleg is rekening gehouden met 5K, 4E en 5M. Ligt over de insteek
van 5P en onder 6/7 A en 7E.
- 5M, tuin muur. Onderste drie lagen van
éénsteens-muur met twee vertandingen.
Onderzijde op ca 0.03 m boven NAP.
Hergebruikte rode bakstenen van
22,5x11x5 cm. Sluit aan op 4A. Later zijn 5L
en 6B er tegenaan gezet.
- 5P, waterput. Ronde gemetselde waterput met koepel, met onderin wat grijs zand.
Gedeelte onder de 1.0 m onder NAP vanwege het grondwater niet onderzocht.
Insteek aangevuld met grijs zand.
Hergebruikte halve rode bakstenen van
..x11 x5/5,5 cm. Riool 5L gaat over de insteek, mogelijk echter tegelijk gebouwd.
- 5/6A, waterput. Ronde waterput met koepel, stenen goot naar oostzijde (wschl voor
loden pijp), afgedekt met hardstenen plaat
van 1,7 bij 1,4 m., insteek aangevuld met
geel zand.
- 5/6B, grijze zandlaag, mogelijk bodemsanering vanwege pottenbakkersafval. Bij opgraving Wageweg 1987 bleek deze zich
noordwaarts verder uit te strekken. Over 41
en onder 7A en 7C.
- 6A, muur. Achtermuur met steunberen
van fabriekshal De Ankers uit 1876. Rode
baksteen van 19x9,5x4 cm. Over 4A heen.

- 6B, kelder. Aanbouw van fabriekshal van
1876 (?). Hergebruikte rode bakstenen van
18x8,5x4 cm en gele van 17,5x8,5x4 cm.
Sluit aan op 5M, onder 7B en 7G, gevuld
met puin en tegelfragmenten (witte glazuur,
11 ,7x11 ,7xO,8 cm, gele scherf).
- 6G, muurtje. Mogelijk deel van de verbindingsgang tussen de fabriekshal van 1876
en oudere gebouwen van De Ankers aan de
Wageweg.
- 60, muur. Gezamenlijke voorgevel van in
1991 gesloopte huisjes Luttik Oudorp. Over
5K en intact gelaten riool 5L heen.
- 6E, muur. Deel van tussenmuur of achtergevel, met hardstenen drempel aan de
oostkant, moderne baksteen. Op 6F gebouwd.
- 6F, waterput. Waterput met koepel, diameter inwendig 1.1 m, diepte niet gemeten.
Gele baksteen van 18x9x3,5 cm.
- 6G, muur. Gangmuur, tegen 60 gebouwd.
- 6/7 A, muur. Deel van tuinmuur ? Rode
baksteen van 19x9,5x4 cm.
- 6/7B, waterkelder. Lege rechthoekige bak
met gemetselde bodem en gewelf, inwendig

Stratigrafische
matrix van de opgegraven grondsporen. Het schema is gebaseerd
op een methode
die is ontwikkeld
door de Amerikaanse archeoloog E. Herris. de
"stratigrafische
matrix". Oe grondsporen worden
van onder naar
boven in een
schema gezet, van
eerst naar laatst.
Oe grondsporen
waarvan de volgorde stratigrafisch
kan worden vastgesteld zijn met
een verticale lijn
verbonden, het
eerste grondspoor
onderin. Wanneer
van twee grondsporen alleen bekend is dat zij later
zijn dan een derde
grondspoor, heeft
elk een eigen verbindingslijn met
dat derde grondspoor, in de matrix
bijvoorbeeld de
kuilen 2C en 20
ten opzichte van
ophoging IA. Oe
kuilen komen
naast elkaar boven
IA te staan en
hebben geen onderlinge verbuidingslijn.

gepleisterd, 1,1 m breed, lengte onbekend
(deels gesloopt). Gele baksteen van
17,5x8,5x3,5 cm.
- 7A, puinkuilen. Diepe rechthoekige kuilen
in Oost-West richting, wschl. als ondergrond voor poeren voor de vloer van fabriekshal 7G, gevuld met mortelgruis en tegelfragmenten (witte glazuur, 11, 7x11 ,7xO,8
cm, gele scherf), diepte onderkant ca 0.50
tot 0.80 m onder NAP. Sluiten aan op 7G,
verstoren deel bovenlaag van achterterrein.
- 7B, puinlaag. Donkerbruin zand vermengd
met veel mortelgruis en witte tegelfragmenten (11, 7x11, 7xO,8 cm, gele scherf), geen
baksteenpuin, 1 tot 1,5 meter diep. Onder
7G,over6B.
- 7G, muur. Erfafscheiding van de zeepziederij. Rode baksteen van 22,5x11x5 cm
(mogelijk hergebruikt). Over 7B.
- 70, muren. Van café uit 1880. Op 50 gezet.
- 7E, septictank. Ingegraven cilindrische betonnen tank. Doorsnijdt 7A.
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/n September 1991 an ercreeoïoçico! excavation was carried out by the
Municipa/ Department tor the Care ot Historica/ Bui/dings and Archae%gy
on a bui/ding site at the Worte/steeg, an a//ey /ocated in the northeastern
part ot the town centre.

Five years earl ier, volunteers of the Society
for the Preservation of Archaeological Finds
(Stichting Behoud Alkmaarse
Bodemvondsten) had collected many specimen of pottery wasters on a building site at
the corner of Wortelsteeg and Wageweg.
Unfortunately no excavations were carried
out in 1987 and the remains of a round pottery oven, most likely of the common Dutch
vertical oventype, were destructed without
documentation. The demolition of the adjacent buildings in 1991 offered an opportunity for further research. With the assistance
of a large group of volunteers the foundations of several Late and Post-Mediaeval
buildings we re uncovered and a large
amount of objects was found, amongst
other things many pottery wasters.
An analysis of the excavated remains followed the excavation and a detailed study
was made of the finds, inc1uding a specialist
working on the botanical and zoological remains. An extensive research was carried
out on the written sources concerning the
former inhabitants of the site. The combined
archaeological and historical information have resulted in a detailed description of the
site, focusing on a dynasty of potters with
the apt surname 'Properpotgen' ('clean' or
'neat pot') who occupied the parcel in the
centre of the site from ca 1550 to 1620.
From 1626 up to 1937 a soap-factory replaced the pottery.
The first chapter offers a description and interpretation of the features that were documented in the fieldwork. The archaeological
remains are attributed to seven periods,
partly based on the archaeological dating of
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the finds, and partly with the help of historical information. The building remains are
depicted in six excavation maps and are
given an identification code consisting of the
period number and an individualletter.
These periods are: period 1 ca 1475/15001550, periods 2 and 3 ca 1550-1573,
period 4 1573-1620, period 5 1620-1813,
periods 6 and 7 1813-1991. In the Appendix ('Bijlage') a stratigraphical matrix is to
be found, giving the sequence of features
according to the find circumstances following the method of E.Harris (see the bibliography)
The site is part of the eastern town extensions of Alkmaar from the second half of the
15th century, when a farmer lake ('Voormeer') was drained (deposit layer 1A).
Although irrecognizably altered by 1823,
when the first detailed map of Alkmaar was
drawn, the originallay-out of the pareels
could be reconstructed. It could be shown
that the area originally had been regularly
divided in narrow long parcels of ca 6.65
meters wide, stretching from the streetfront
at the canal Luttik Oudorp to the town wall
in the north. According to tax inventories the
first houses were erected between 1493
and 1519. Along the canal there stood the
houses and shops, while the workshops
were situated in the backyards. The house
foundations 1Bare the only building remains that can be attributed to th is period,
as 18th and 19th century building activities
have erased most traces in the southern half
of the excavated site. Building 1A consisted
of five 'rooms' ('kamers') along the alley that
we re originally rented as cheap housing.
Later, they were reduced to stalIs and stora-

ge rooms. The building was rebuilt twice,
the second time after the unsuccesful
Spanish siege of Alkmaar in 1573 (2A, 4A)
In one of the backyards a cluster of ten pits
filled with dung was found (1C-M).
Although little was found of the buildings
along the canal on the south side, many
16th to 18th century remains still were discovered in the backyards, e.g. garden walis,
water cellars, cesspits and waste pits.
Cesspit 4H provided a large amount of
finds. These consisted for a part of household waste that can be dated between 1573
and 1677, when the cesspit was moved to
cellar 4/5A (historical soures mention the
purchase of this strip of land). Pit 4H also
rendered a large amount of unused slightlydamaged earthenware, most likely the remainder of an unsold stock of B-quality products that was discarded off when the pottery was closed down in 1620. Furthermore,
wasters were found in nine other find complexes, ranging from waste pits to wells and
cellars filled with fragments of failed products.
The historical chapter by w.J. van den Berg
is based on tax inventories, mortgage acts,
wilis, registrations of births and funerals and
other written sources, mainly from the archives of the Regionaal Archief Alkmaar. Many
soures have been made accessible by Van
den Berg of the Alkmaar Historical Registration Foundation (Stichting Historisch
Kadaster Alkmaar), who has typed out thousands of records in a computer database.
He also designed the genealogical schemes
of the owners of the pottery and of the
soap-factory 'De Hamer' ('The Hammer'),
later renamed 'De Ankers' ('The Anchors').
Historical sources mention a potter named
Symon Dirksz as the owner of the third
house from the corner of Luttik Oudorp/
Wortelsteeg in 1552 (in 1832 this parcel
was registered as 'B207c'). It is not exactly
known wh en the pottery was established.
However, it is most probable that it took
place after 1534, since his name does not
appear in the taxlist of that year. In 1561 the
owner is Hendrik Gerritsz 'Properpotgen'
(born before 1537, died 1606), a well-to-do
citizen belonging to the financial 'top-50' of
Alkmaar. Around 1594 the pottery was taken over by his son, Gerrit Hendriks (born
between 1563/1574, died 1605). His brother-in-Iaw Gerrit Lievens enherited the pottery in 1605. The production ceased after
his death in 1620.
The house and workshop were taken over
by the neighbouring soap-factory of Jacob
van Teylingen Bas in 1626. The factory had
already been extended to the former pottery
when it was bought by Arent van der Goes
two years later. In 1648 it came into the
hands of Hendrik Ras, the first of a dynasty

of leading citizens of Alkmaar. The Ras family gradually enlarged the soap-factory with
the purchases of the adjacent houses and
backyards. In 1735 mr. Emanual Ras built a
large house at Luttik Oudorp, remains of
which have been excavated (foundations
5K, sewer 5L, kitchen 5A-D). The factory
survived several economic crises and was
closed down in 1937. After a change in
ownership in 1800, Emanuel's house was
demolished in 1813. The buildings removed
in 1991 consisted largely of the factory
buildings that had been constructed in 1876
(introducing steam engines) and enlarged in
1895.
The next three chapters are dedicated to
the description and analysis of several find
complexes of household waste: ceramics,
glass, tobacco pipes, wood, bone, leather
and metal.
Objects of ceramics and glass are given a
typology code according to a system developed by H. Clevis, J. Kottman, J. Thijssen
and M. Srnit'. It is a hierarchical system,
giving a tripartite code:
- firstlya letter for the material group,
- secondly a three-Ietter code for the main
shape,
- and finally a number is added to account
for differences in details, especially in the
pot shape and rims. In the case of glass, the
technique of the decoration (not the decorations themselves) and the base are also
taken into account. The different types are
illustrated in the catalogue.
Wood was used for all kinds of objects,
furniture and constructions, the leather finds
are mostly shoes but in a find complex of
kiln waste a complete workman's skirt was
also found. In deposit layer 1A several finds
were discovered that can be dated back to
ca 1450-1500, e.g. shoes with side-seams
(a seam in the heel was introduced ca 1500;
this type occurs only in the later find complexes) and a single-Iayer sole (later soles
are made of two or more layers of leather), a
tin beaker and a pilgrim's badge.
The botanical and zoological contents of the
ten dungpits 1C-M and of the cesspits 4H
and 40 are analysed in the contribution by
E. Esser and E. Gehasse. The dung is
ascribed to a herd of sheep (perhaps also
goat) on account of the plant spectra (tabie
4). Hair fragments of sheep/goat have also
been found. The animals were problaby
stalled nearby, foraged on nearby meadows
but were additionally fed with hay. The plant
spectra are representative for the landscape
types in the vicinity of Alkmaar. Samples
from the cesspits 4H and 40 are compared
regarding information on food consumption
(pollen, seeds and fruits, shells, bone).
Cesspit 4H was used from ca 1573 to 1677
by well-to-do families, which accounts for
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the very wide variety of fruits and vegetables
(for example rice, which probably was irnported from Italy- little is known about the
expensiveness of this product), the highquality selection of meat (Iamb, calf, several
birds), fish, lobster, crab and shellfish (especially oysters). The prosperity of the owners
is also reflected in the finds of luxury ceramics (e.g. 'kraakporcelain') and glass (e.g.
'Facon de Venise') in cesspit 4H. The few
ceramic finds of cesspit 40 can be dated to
the same period. Although found onthe
same parcel, the contents appear to reflect
a less well-to-do household than 4H, even
though the finds belong to the same period:
less species of meat, fish and shellfish
(mainly clams). It is suggested that 40 belonged to the workshop- perhaps workmen
lived there?
In the chapter dealing with the products of
the pottery, special interest is given to the
wasters and other kiln waste collected from
a deposit layer (1A, ca 1500), rubbish pits,
wells, cesspits and cellars. Apart from
cesspit 4H (a sample of usabie but unused
B-quality products, probably a remaining
stock of 1620), the waste consists of (fragments 00 failed products and glazed rooftile
fragments used as oven-supports. All in all
ten find complexes are used for comparison, providing detailed information of the typology and technology. In the final stages of
the pottery (periods 3 and 4), not only the
customary red-fired ware was made (using
local clays), but also white-fired earthenware, covered with lead-glaze. Traces on
oven-supports and on the pottery itself
show that these wares were fired in the
oven together. The white-fired clay had to
be imported, most likely from the Rhineland,
and was tempered with fine sand. This clay
import in the Western Netherlands must already have been quite substantial in the
14th and 15th centuries to provide for the
decoration of red earthenwares. Sometimes
pots were made entirely from the white-fired
clays, with sand added to the paste to make
its characteristics comparable to the redfired c1ays. Apart from Alkmaar, waster finds
of these white wares are recorded from
Utrecht, Leiden, 's-Hertogenbosch, Delft,
Haarlem and Bergen-op-Zoom. This pottery
is usually easily discerned from the imported
white pottery, in the Western Netherlands
mostly 'Hafner Ware' presumedly from
Cologne/Frechen, by its typically Dutch modelling and features like rod hand les and
massive straight hand les. However, some of
the Alkmaar white-fired wasters show rather
exotic details, notably the hollow handles of
some skillets. I suspect the hand of a toreign labourer who may have been employed
as an expert on white clays, for these hollow
hand les appear exclusively in white earthenware. Similar handles are known from
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Frechen, but identical handles have also
been found in northern Germany. Other details, however, seem to point to an immigrant from Frechen.
Loe Jacobs of the Archaeologicallnstitute,
Department of Ceramic Technology, of the
University of Leiden helped with the research of the potter's technology, finally resulting in experimentally testing some hypotheses regarding the shaping of consecutively the skiliet r-bak-4, dishes r-bor-i and
r-bor-ê and the pipkin r-gra-34 (see illustrations). The insight gained in the experiment
also helped to determine the criteria in the
typoloqy, solving some of the problems of
variability due to lack of control by the potter
(e.g. in rim shapes).
Traces on the oven supports and on the
pottery make it possible to reconstruct the
oven stacking: all pots were placed on their
sides, except small bowls that were sometimes placed up-side-down inside a larger
pot.
Historical sources refer to a peat store,
probably for the oven fuel. The potter had
good control over the temperature and
oxygen rate during firing: rather few wasters
were misfired by over-heating (mainly dishes
and skillets, that were apparently placed in
the lower part of the oven). Most failures
were cracks during firing, probably due to
the limitations of the available local raw material.
In general, the pottery was specialized in
plain and simple household utensils, mainly
skillets, cooking pots, dishes and sm all
bowls. Apparantly in the area of luxury tabie-ware and liquid containers the competition with products of stoneware, majolica,
fayence, porcelain, glass, silver and tin was
too strong. The production of round fire covers and free-hanging oillamps (with two
pierced lugs) indicates that at least part of
the production was made for customers living in simple houses with wooden walls and
a central hearth. Probably also the production of green-glazed white-fired skiliets was
aimed at th is section of the market, namely
for households where food was served in
cooking pots and skillets instead of specialIy-made table-ware.
The pottery wast ers can be divided into four
periods. Period 1 dates from around 1500
and consists of wast ers from elsewhere that
were dumped in the drainage layer 1A.
Periods 2 and 3 are ascribed to the early
stages of the pottery. Although a historical
dating of both periods between ca 1550
and 1573 can be given, it proved impossible
to make any further identification with the
potters named in the written sources.
Period 4 can be dated from 1573 to 1620.
Typologically, some developments can be
noticed (see the tables):
- skillet r-bak-j was replaced by r-bak-2

before ca 1550, r-bak-2 was replaced by
r-bak-4 and -5 around 1575;
- dish r-bor-1 was replaced by r-bor-6;
- the decoration of dishes with roughly
brush-painted or 'ringeloor' white slip-drawings almost completely disappears after
1575 (the well-known contemporary highlydecorated North-Holland slipware lacks in
our material);
- pipkin r-gra-7 disappears after ca 1575;
- from ca 1550/1575 chamber pot r-pis-5
predominates in this category.
The book ends with a catalogue of ceramic
and glass finds. Depicted and described are
specimen of the different types.
The description is specified as follows:
1a inventory number
1b feature code
2 type code
3 date of the object
4a measures
4b description
5a material group
5b surface treatment
5c decoration
5d traces of misfiring or use
6a base
6b handle
6c miscellaneous details
7 name/function
8 production centre
9 literature

pot
roe
stk
vuu
vst
vog
zal
zou

pot (storage jar/pot)
roemer ('roemer' wineglass)
steel kom (bowl-shaped skillet)
vuurtest (fire bowl)
vuurstolp (fire cover)
vogeldrinkbakje (birds' drinking cup)
zalfpot (gallipot)
zoutschaal (salt).

Dates are given with a figure for the century,
A or B for a first or second half-century, and
a-b-c-d for quarter-centuries.
The measures are given of the maximal diameter and height without added features
like handles, a footring or feet.
Wasters from our pottery can be recognized
by the notice 'Alkmaar' under 8.
All ceramics are drawn at a scale of 1:4 and
glass at 1:2, unless stated otherwise. Most
objects are 'archaeologically complete',
meaning that a complete profile is present.
Incomplete profiles are drawn with dashed
lines.

Notes
1, Clevis/Thijssen 1989, Clevis/Kottman 1989,
Clevis/Smit 1990, Clevis/Kley 1990, Thijssen 1991,
Kottman 1992 and 1993, Bartels 1993.

The type code under 2 starts with a letter for
the material group:
r
red earthenware
w white earthenware
s2 stoneware with slip and/or glazed surface
p
porcelain
m majolica
i
Italian fayence
f
fayence from the Netherlands
iw industrial whiteware
9
glass.
The main shape is described with a threeletter code:
bak
bakpan (skiliet)
bek
beker (beaker)
blo
bloempot (flower pot)
bor
bord (dish)
dek
deksel (lid)
fle
fles (bottie)
gra
grape (pipkin)
kan
kan Uug/pitcher)
kei
kelkglas (chalice)
kmf
komfoor (chafing dish)
kom kom (bowl)
kop
kop (cup/smal I bowl)
oli
olielamp (oillamp)
pap
pap kom (porringer)
pis
pispot (chamber pot)
plo
plooi schotel (Iobed dish)
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