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Summary
CERAMICS FROM A CESSPIT BELONGING TO THE INN 'DE DRYE MOOREN' AT
BREDA (1661-1663)
The cesspit was discovered during the restoration of a Breda house called 'De Drye Mooren', 'The
Three Moors'. During the 17th century an inn was kept in the house, which was owned by the
Breda Reformed Church and its 'Table of the Holy Ghost' (poor relief) from 1626 to 1703. In the
church wardens accounts repairs and extensions to the building are mentioned. In the year 1663
the house was extended backwards. The outer wall of this extention closed the cesspit. That fact
provides a datum ante quem. From the same accounts it appears that the pit was cleaned regularly,
the last time before 1663 being after October lOth, 1661, the datum post quem. Apart from a
small number of objects left behind by the cleaners, the vast majority of the objects must have
been dumped between late 1661 and sometime during 1663.
As it is very likely that ceramic objects of an inn generally have a shorter lifespan than those from
an ordinary household, many of the objects found were not much older than 1660. The numerous
remains of the extremely fragile clay pipes is another corroboration of this dating. Of the 85 pipe
bowls 49 bear marks, many of them of known local pipemakers.
The differentiation in pottery types found in the cesspit is rather typical for an inn: 50 out of 137
ceramic items were plates of one kind or another, 84 drinking glasses were counted (not published
here), but only 11 pipkins. The number of stoneware jugs is not very large (13) which suggests
that pewter jugs were used more frequently; an inventory of 1678 bears out this suggestion. In
percentages: 70% of the pottery was used on the table, only 14% in the kitchen.
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Inleiding
Op 3 juni 1987 werd tijdens verbouwingswerkzaamheden in het huis De Drye Mooren te Breda
een beerput ontdekt. Deze put was 324 jaar eerder (in 1663) - eveneens tijdens verbouwingswerkzaamheden - buiten gebruik geraakt en sinds 1661 niet meer geleegd.
Deze exacte gegevens konden worden ontleend aan de opgravers van de beerput, Eloi, Maarten,
Mare en Wilfried Koreman, én aan de kerkrekeningen met betrekking tot het huis De Drye
Mooren. Het archiefonderzoek maakte verder duidelijk dat het afval van een herberg afkomstig
was.
De vondstomstandigheden
De gemetselde put (ca. 1.20 x 1.20 m) was ongeveer 1.50 m diep. De inhoud van de put was
afgedekt met baksteenpuin dat waarschijnlijk van de koepel afkomstig is. De bodem van de put
bestond uit houten planken. Tijdens het legen van de put is geen stratigrafie waargenomen; de
onderste laag bevatte opvallend veel glasscherven. Binnen afzienbare tijd zal de put worden
heropgegraven en zullen aanvullende gegevens over baksteenformaten worden bijgevoegd. Onderin
de put stond circa 0.50 m grondwater hetgeen erop duidt dat de onderkant van de put lag op ca.
1.50 m + NAP.
De beerput ligt tegenwoordig inpandig maar hij lag buiten het huis tot 1663. De fundering van de
oude achtergevel werd aangetroffen en in het muurwerk is de aanbouw goed zichtbaar. Deze
aanbouw is herkenbaar door het gebruik van grenen terwijl voor de rest van de houtconstructie van
het huis eik is gebruikt. Grenen werd vanaf het einde van de 16de eeuw steeds meer toegepast.
Door de uitbreiding van het huis werd de beerput overbouwd en raakte hij buiten gebruik.
De datering volgens de kerkrekeningen
Het huis De Drye Mooren was vanaf 1626 tot 1703 eigendom van de Grote Kerk en de Tafel van
de H.Geest (armenzorg). Tot 1656 namen Yken Aert van Neten en haar man het onderhoud voor
hun rekening. Zij waren volgens een testament van 1626 gerechtigd om hun hele leven in het huis
te wonen en hadden het vruchtgebruik ervan (Gemeente Archief Breda [GAB] N38 f.34v). In 1656
bepaalde de voogd van de blinde Yken Aert van Neten dat het vruchtgebruik toekwam aan de
eigenaren in ruil voor eenjaargeld voor Yken (GAB IH-8-56 f.60).
Vanaf 1656 tot 1703 staan de reparatien aan het huis verantwoord in de rekeningen van beide
instellingen. De werklieden dienden hun rekeningen doorgaans in bij de kerkmeesters van de Grote
Kerk. In een aantal gevallen zijn ook de ingediende rekeningen, als bijlage, bewaard gebleven.
Een aantal rekeningboeken is verloren gegaan.
In de periode 1656-1676 ontbreken drie jaarrekeningen (1660/61, 1668/69 en 1672/73). Ondanks
het feit dat er van enkele jaren geen gegevens beschikbaar zijn, mag er van uitgegaan worden dat
de rekening van 1662/63 betrekking heeft op de uitbreiding van het huis. In 1663 werd namelijk
aan het huis gewerkt en werd bovendien een nieuwe stal gebouwd. Het bedrag dat hiermee was gemoeid en het aantal werklieden dat hierbij betrokken was, is echter zó groot dat het hier om de uitbreiding van het huis moet gaan. De rekening loopt van 10 oktober 1662 tot 10 oktober 1663
(GAB III-8-60 f.76 ev.).
De grote verbouwing van 1663 hing waarschijnlijk samen met het overlijden van Yken Aert van
Neten in 1662. Na haar overlijden verviel de jaarlijkse uitkering van 120 gulden. De uitbreiding
van de herberg zal vooral zijn gebeurd op aandringen van de huurder Pieter de Ringere. Overigens
steeg de huur niet na de verbouwing. Twee jaar voor de verbouwing was de huur licht gedaald.
In het najaar van 1662 werden de voorbereidingen getroffen voor de grote verbouwing die plaats
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vond gedurende de zomer van 1663. De looptijd van de ingediende rekeningen is als volgt:
metselaar: 11 oktober 1662 - 1 september 1663
glazenier: 7 december 1662 - 12 augustus 1663
smid: 8 februari - 21 september 1663
houtkoopman: vanaf 25 februari 1663 (- 10 october 1663)
winkelier (leverantie van spijkers): 22 maart - 2 september 1663
steenleverancier: 18 mei - 21 september 1663
timmerman: 17 juni -23 september 1663
afvoer zand: 22 juni - ? 1663
grofemid: 29 augustus - 20 september 1663
stratenmaker: 4 september 1663 (ook na 10 october 1663)
Uit het bovenstaande overzicht valt af te leiden dat het metselwerk van de aanbouw eind augustus
1663 Haar moet zijn geweest, dat toen de grofsmid de muurankers heeft geplaatst en dat daarna de
timmerman aan het dak is begonnen (tot 23 september 1663). Het metselwerk kan al vanaf mei
hebben plaatsgevonden, toen de stenen al waren geleverd. Uit de rekening van de houtkoopman
valt niet op te maken hoeveel hout er geleverd werd, aangezien hij ook arbeidsloon en schrijnwerk
(kozijnen) opvoerde. Op basis van een vermelding uit 1675 kan de prijs van een m3 grenen worden
berekend. Deze zou 26 gulden 10 stuivers bedragen. Het totaalbedrag dat de houtkoper in rekening
bracht zou dan betrekking kunnen hebben op maximaal 11 m3 hout. Met de uitbreiding van het
huis en de bouw van een stal zal ongeveer 10 m3 hout gemoeid zijn geweest.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de beerput in ieder geval vóór 10 oktober 1663 en
waarschijnlijk al in het voorjaar van 1663 buiten gebruik moet zijn geraakt.
De rekeningen bieden verder nog de mogelijkheid om na te gaan wanneer de beerput voor het
laatst geleegd werd. In de rekening die begint op 10 oktober 1661 staat vermeld dat de beerput van
het huis De Drye Mooren werd geleegd door Theunis Janssen de nachtwerker. Het leeghalen van
de beerput van De Drye Mooren gebeurde volgens de rekeningen tien maal tijdens 29 peiljaren
(1657-1685) heigeen een gemiddelde geeft van een leging om de 35 maanden (2.9 jaar).
Samenvattend kan worden gesteld dat volgens de rekeningen het afval uit de beerput voor het
merendeel hierin is terechtgekomen in de periode 10 oktober 1661 tot 10 oktober 1663.
De datering volgens de tabakspijpen
Behalve de rekeningen van de Grote Kerk bieden ook de archiefgegevens met betrekking tot de
pijpmakers (Hupperetz 1993) en hun produkten een goede houvast bij de datering van de vondsten
uit de beerput
In de beerput bevonden zich 85 pijpekoppen waarvan er 48 zijn voorzien van een hielmerk. Onder
deze vondsten bevinden zich de produkten van vijf Bredase pijpmakers. Hun produktieperiode kan
aan de hand van archiefgegevens worden bepaald.
Christiaan Damman (CD) vroeg in 1656 het poorterschap aan en kon toen onder zijn eigen merk
pijpen maken. Hij overleed in 1658 en zijn pijpen zullen dus na 1656 dateren maar ook weer niet
al te lang na 1658. Datzelfde geldt voor Samuel Broen (SB) die in 1659 stierf. De produkten van
Daniel Peyl (DP) en Reynier Anthonisz (RA) kunnen zeker gedateerd worden vanaf 1659 tot 1676
(of kort daarna) toen ze beide overleden. De produkten van Lowijs Fieliep (Philips) (LF) zullen
dateren na 1661 toen hij het poorterschap aanvroeg en onder eigen merk kon gaan produceren.
Met name de datering van de kleipijpen van Broen en Damman (vanaf 1656 tot kort na 1659) en
van Fielïep (niet voor 1661) zijn van belang. Hoe langer na 1658/59 hoe onwaarschijnlijker het
wordt dat de pijpen van Broen en Damman nog in gebruik waren en werden weggegooid. Een
gebruiksduur van drie tot vijfjaar lijkt het maximum en sluit samen met de datering van de
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Fig. 1 Steengoed, porselein, majolica en faience uit de beerput
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produkten van Fieliep goed aan bij de datering volgens de kerkrekeningen: 10 oktober 1661- 10
oktober 1663.
De ceramiek
Het aardewerk kan men naar baksel en naar functie indelen. In het volgende twee tabellen is
gewerkt met een telling van minimum aantal exemplaren.

soort ceramiek

aantal

%

steengoed

13

9.4

porselein

1

0.7

majolica

9

6.4

faience

45

32.4

roodbakkend

67

48.2

wltbakkend

4

2.9

totaal

139

100

Steengoed (001-005) en porselein (006) (fig. 1)
Het steengoed (9.4%) is met vijf complete kannen vertegenwoordigd; verder zijn ook nog kleine
scherven van acht kannen aangetroffen. De scherven zijn allemaal onversierd en voorzien van
zoutglazuur. Twee kannen dragen een ijkmerk, hetgeen goed aansluit bij de herbergfimctie.
Porselein (0.7%) is vertegenwoordigd met één kommetje.
Majolica (007-013) en faience (014-044) (fig. 1 en 2)
De majolica (6.4%) bestaat uit één onversierd bord (013) en acht versierde schotels. Een aantal
schotels heeft gaten in de standring (007, 012, 013).
De faience (32.4%) bestaat uit 31 borden, elf plooischotels of 'schelpshotels', twee kommen en
één pispot.
In de put bevonden zich fragmenten van tenminste 28 borden (ook één majolica bord) die
behoorden tot 18 verschillende vormen. Mogelijk geeft dit aantal een indicatie van het aantal
serviezen dat in de herberg in gebruik was; deze indicatie is waarschijnlijk te laag omdat niet alle
serviezen in de beerput zullen zijn vertegenwoordigd. Een servies bestond uit zes borden hetgeen
zou kunnen duiden op een totaal van minimaal (18 x 6 = ) 108 borden.
Rood-en witbakkend aardewerk (045-075) (fig. 3 en 4)
Het roodbakkend aardewerk komt het meeste voor (48.2%), waarbij moet worden aangetekend dat
ruim twintig exemplaren (van de 67) zijn vertegenwoordigd door één scherf.
Zeven borden, schotels en kommen van rood aardewerk (10.4%) zijn voorzien van gele slibversiering. De motieven zijn tot dusver uit een beperkt aantal plaatsen in Nederland (vooral NoordBrabant) bekend: Breda (De Kievith 1991, 19-20), Steenbergen (Groeneweg
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1982, 76-82), Tüburg (Stoepker 1983, 122-128), Dordrecht (Clevis/Sarfatij 1982, 30-32) en
Eindhoven (Arts 1992, 130). Al eerder is gewezen op Oosterhout als het mogelijke productiecentrum van dit slibversierde aardewerk (De Kievith 1991, 19). Verder is ook uit historische bron
bekend dat Oosterhoutse pottenbakkers hun produkten in Breda aan de man brachten. In de put
bevonden zich twee fragmenten van borden met vinvoeten (DM87-114 en 135), die doorgaans in
de 16de eeuw worden gedateerd. Uit Steenbergen zijn dergelijke borden uit het midden van de
17de eeuw bekend (Groeneweg 1982, 78 afb. 38a). Mogelijk zijn vinvoeten een kenmerk van de
17de eeuwse Oosterhoutse pottenbakkers.
functie

aantal

eten/drinken/opdienen

%
69.5

bord

30

13.0

schotel

19

8.2

plooischotel

11

4.8

drinkkan

13

5.7

drinkglazen

(84)

36.5

glazen kannetje

(3)

1.3

voedselbereiding

14.0

bakpan

1

0.4

deksel

3

1.3

grape

11

4.8

steelkom

3

1.3

kop of (pap)kom

10

4.4

lekschaal/vergiet

4

1.7

overig

16.5

bloempot

1

0.4

komfoor

1

0.4

pispot

4

1.7

vuurtest

1

0.4

zalfpot

3

1.3

(zalf)flesje

(6)

2.6

onbekend

22

9.7

totaal

137
(230)

100
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Een fragment van een bloempot is voorzien van zwart (mangaanoxyde) glazuur (067). Het
wïtbakkende aardewerk (2.9%) bestaat uit een zalfpotje (064) en twee randen van pispotten.
In de vergelijking van het aardewerk naar functie is ook het glaswerk betrokken. De functie van
het weggegooid aardewerk en glas wijst duidelijk in de richting van een herberg. Dit wordt
bovendien bevestigd door het grote aantal pijpen. Bijna 70% van het aardewerk bestaat uit
tafelservies tegenover 14% keukenservies en 16.5% dat betrekking heeft op onder andere sanitair,
verwarming en medicinaal gebruik. Uit de vergelijking met de boedelinventaris van deze herberg
uit 1678 blijkt dat een groot deel van het tafelservies bestond uit tin en dat in de keuken veel
metalen kookgerei werd gebruikt. Hiervan was in de beerput niets terug te vinden.
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Fig. 3 Roodbakkend aardewerk uit de beerput
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De tabakspïjpen (076-077) (fig. 4)
Het grote aantal pijpfragmenten uit de beerput kon, na menig puzzeluur, worden teruggebracht tot
85 pijpekoppen en 258 steelfragmenten (Hupperetz 1993). 49 pijpekoppen zijn voorzien van een
hielmerk. 121 steelfragmenten zijn voorzien van een versiering; gemerkte pijpen zijn bijna altijd
versierd. In de beerput zijn pijpen van drie basismodellen (Duco 1987) vertegenwoordigd.
model

aantal

1(076)

42

85.7

1/2 (077a)

5

10.2

2 (077b)

2

4.1

totaal

49

100

%

Basismodel 2 wordt door Duco aan het eind van de 17de eeuw gedateerd (Duco 1987) maar blijkt
dus al vóór 1663 voor te komen.
De overige vondsten
Behalve ceramiek werd ook botmateriaal, een benen kam, een lakenlood, benen fragmenten van
een waaier en een grote hoeveelheid glas gevonden. Het glas bestaat uit fragmenten van ten minste
93 individuele voorwerpen, te weten 43 bekers, 17 kelkglazen, 14 roemers, 9 vleugelglazen, 6
flesjes, 3 kannentjes en 1 fluitglas. Niet alleen de hoeveelheid maar ook de vormenrijkdom en de
kwaliteit wekken de indruk van een rijke herberginventaris. We kunnen deze aantallen vergelijken
met de 50 glazen (roemers en bekers) die in 1678 in de herberg aanwezig waren.
Een korte vergelijking met de boedel uit 1678
De boedelinventaris van de herberg De Drye Mooren uit 1678 (GAB N221 akte 48) heeft
betrekking op dezelfde herberg als waarin het besproken aardewerk (1661-1663) werd gebruikt.
Hier zal kort worden ingegaan op de vermelding en de tweedehands waarde van het aardewerk in
de boedelinventaris. In de twee keukens van de herberg bevonden zich 21 (bier)kannen en 6
bierpinten van verschillende maten en met tinnen deksels ter waarde van tl.6,95; hiermee zal
steengoed zijn bedoeld want de tinnen kannen werden niet apart genoemd. In de inventaris wordt
namelijk alleen 245 kg tin vermeld (ter waarde van fl. 187,60) hetgeen neerkomt op ongeveer 150200 voorwerpen (borden, kannen, kommetjes, lepels etc). Faience en majolica borden en
roodbakkend aardewerk vielen waarschijnlijk onder de noemer 'aerdewerck' dat op tl. 1,20 werd
gewaardeerd. De 13 schelpschotels werden wel apart vermeld en hadden een tweedehands waarde
van fl.1,30. In huis stonden verder nog vijf geleye (majolica) koppen ter waarde van fl.0,50.
Tot slot
In de put zijn fragmenten van 137 stuks aardewerk, 93 stuks glaswerk en 85 pijpen aangetroffen
waarvan een klein deel mogelijk een residu van oudere vondsten betreft. De beerput is maximaal
24 maanden (104 weken) open geweest. Onder deze omstandigheden betekent dit dat er per week
ongeveer één stuk aardewerk, één glazen voorwerp en één tabakspijp in de beerput terecht kwam.
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Fig. 4 Rood-en witbakkend aardewerk en tabakspijpen uit de beerput
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: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-61

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

: beerput

DATERING

: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE

VORMTECHNIEK

gedraaid

VERSCHRALING

grootte
dichtheid
materiaal

-

STRUCTUUR

porositeït
hardheid
bijzonderheden

niet poreus
zeer hard

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING

zoutglazuur: transparant bruin; groeven op hals

OVENATMOSFEER

oxyderend

KLEUR

grijs

BIJZONDERHEDEN

verticale strepen van wetsteen

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

TOESCHRIJVING

productiecentrum
datering
functie

OVERIGE OPMERKINGEN

: voorzien van ijkmerk

drinkkan

: steengoed; tinsporen (deksel) op oor

CMA

1994/09/001

cm

1994/09/002

CMA

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER

Visserstraat 31, Breda; DM87-62

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR

Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-62

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

beerput

DATERING

weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE

gedraaid

VORMTECHNIEK
VERSCHRALING

grootte
dichtheid
materiaal

STRUCTUUR

porositeit
hardheid
bijzonderheden

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING

niet poreus
zeer hard

zoutglazuur: transparant bruin; op schouder en
onderzijde kamstreek (5 tanden); stempelversie
ring op schouder; groeven op hals en buik

OVENATMOSFEER

oxyderend

KLEUR

grijs

BIJZONDERHEDEN

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

ijkmerk (met wapen van Breda) en een tinnen
deksel aangebracht

TOESCHRIJVING

Raeren ?
16d (vgl. Thijssen 1981, 39 nr. 171)
drinkkan

productiecentrum
datering
functie

OVERIGE OPMERKINGEN

: steengoed

1994/09/002

CMA

AAA A A AA -ft/MVM

cm

4

1994/09/003

CMA

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER

: Visserstraat 31, Breda; DM87-63

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR

: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-63

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

: beerput

DATERING

: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE

VORMTECHNIEK

gedraaid

VERSCHRALING

grootte
dichtheid
materiaal

STRUCTUUR

porosïteit
hardheid
bijzonderheden

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING

niet poreus
zeer hard

zoutglazuur: transparant grijs; geschilderde W in
kobaltblauw

OVENATMOSFEER

oxyderend

KLEUR

grijs

BIJZONDERHEDEN

standring voorzien van vingermdrukken

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

TOESCHRIJVING

productïecentrum
datering
functie

OVERIGE OPMERKINGEN

Westerwald
17B (Thijssen 1981, 40 nr. 179)
mïneraalwaterkruïk

steengoed; vgl.Vlierman 1990, CMA 05/003

CMA

1994/09/003

•

5 cm

KB

1994/09/004

CMA

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER

: Visserstraat 31, Breda; DM87-64

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR

: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-64

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

: beerput

DATERING

: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE

VORMTECHNIEK

gedraaid

VERSCHRALING

grootte
dichtheid
materiaal

STRUCTUUR

porositeit
hardheid
bijzonderheden

niet poreus
zeer hard
zeer dun buikfragment

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING

zoutglazuur: transparant grijs

OVENATMOSFEER

oxyderend

KLEUR

grijs

BIJZONDERHEDEN

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

TOESCHRIJVING

productïecentrum
datering
functie

OVERIGE OPMERKINGEN

drinkkan

steengoed

1994/09/004

CMA

cm

1994/09/005

CMA

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER

: Visserstraat 31, Breda; DM87-65

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR

: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-65

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

: beerput

DATERING

: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE

VORMTECHNIEK

gedraaid

VERSCHRALING

grootte
dichtheid
materiaal

STRUCTUUR

porositeït
hardheid
bijzonderheden

niet poreus
zeer hard

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING

zoutglazuur: transparant bruin

OVENATMOSFEER

oxyderend

KLEUR

grijs, bruin

BIJZONDERHEDEN

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

TOESCHRIJVING

productiecentrum
datering
functie

OVERIGE OPMERKINGEN

drinkkan

steengoed

CMA

1994/09/005

5 cm

10

CMA

1994/09/006

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER

: Visserstraat 31, Breda; DM87-25

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR

: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-25

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

: beerput

DATERING

: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE

VORMTECHNIEK

: gedraaid

VERSCHRALING

grootte
dichtheid
materiaal

STRUCTUUR

porositeit
hardheid
bijzonderheden

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING

niet poreus
zeer hard

tinglazuur: lichtblauw, versiering op bodem en
buitenzijde in donkerblauw

OVENATMOSFEER

oxyderend

KLEUR

witte scherf

BIJZONDERHEDEN

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

TOESCHRIJVING

productiecentrum
datering
functie

OVERIGE OPMERKINGEN

China
17d-18A (Clevis/Kottman 1989, 128 10-158)
kom

: porselein

11

CMA

1994/09/006

5 cm

12

1994/09/007

CMA

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER

: Visserstraat 31, Breda; DM87-22

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR

: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-22

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

: beerput

DATERING

: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE

VORMTECHNIEK

gedraaid

VERSCHRALING

grootte
dichtheid
materiaal

tot ca. 0.2 mm
verspreid
zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR

porosïteit
hardheid
bijzonderheden

poreus
hard

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING

bovenzijde tinglazuur: wit met blauwe decoratie:
wapen met (gestileerd) helmkleed; achterzijde
Ioodglazuur: transparant bruin

OVENATMOSFEER

oxyderend

KLEUR

gele scherf

BIJZONDERHEDEN

gat in standring

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

TOESCHRIJVING

productiecentrum
datering
functie

OVERIGE OPMERKINGEN

Noordelijke Nederlanden
17bc (Korf 1981,229 afb. 664)
schotel

majolica

13

CMA

1994/09/007

cm

14

