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Basisgegevens 

Plangebied  Heiligeweg 
Adres Heiligeweg 32 
Kadaster ASD04 F 3176 
RD-coördinaten N  X: 121.173 Y: 486.765 
 O  X: 121.177  Y: 486.757 
 Z  X: 121.174 Y: 486.755 
 W  X: 121.169 Y: 486.763  
TOPO-code BMA HEI1 
OM nummer 49978 
Opdrachtgever  FFG-properties BV 
  Amsterdam 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Centrum 
Uitvoerder  Gemeente Amsterdam 
  Bureau Monumenten & Archeologie  
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  De locatie van het plangebied Heiligeweg 34 (HEI1) binnen het Stadsdeel Centrum  
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1  Inleiding 

In februari en maart 2012 is in opdracht van FFG Properties BV de kelder van 
perceel Heiligeweg 32 met 1,4 m verdiept. Voor het perceel gold een hoge archeologische 
verwachting. De Heiligeweg is gelegen in een zone van het historisch centrum die bij de 
stadsvergroting van 1421-1425 is ontstaan. Er bevindt zich hier een rijk en gevarieerd 
bodemarchief. De archeologische verwachting voor de specifieke locatie van dit perceel 
heeft met name betrekking op sporen van bebouwing en bewoning vanaf de 15de eeuw.  

De bouwingreep bestreek het gehele oppervlak van het perceel en reikte tot ca. 
1,85 m ÷ NAP. Bij het uitgraven van de ondergrond bestond de kans dat eventuele 
archeologische overblijfselen in deze bodemlagen zouden worden verstoord of aangetast. 
Om schade aan het archeologisch erfgoed te voorkomen werden de graafwerkzaam-
heden archeologisch begeleid. De Archeologische Begeleiding (AB) is in februari 2012 in 
opdracht van FFG Properties BV uitgevoerd door de afdeling Archeologie van het Bureau 
Monumenten & Archeologie (BMA).  
 

 
 
2  De onderzoekslocatie binnen de topografische situatie van 2012 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Achtergronden 

Het ontstaan van de Heiligeweg is terug te voeren op een eucharistisch wonder, dat zich 
op 15 maart 1345 in een huis aan de Kalverstraat heeft voltrokken. Bij dit Mirakel van 
Amsterdam kwam een hostie ongeschonden uit een brandende haard. In 1347 werd op 
de plaats van het huis een kapel, de Kapel ter Heilige Stede, opgericht waarin ook de 
haardplaats was opgenomen.1 De cultusverering van het Heilige Sacrament die hier 
ontstond zorgde voor een grote toestroom van bedevaartgangers naar de stad. Voor deze 
reizigers was een route vanaf het dorp Sloten aangelegd naar de kapel in de Kalverstraat. 
Deze route door het buitengebied, die ondermeer langs de huidige Overtoom en 
Leidsestraat liep, kreeg de toepasselijke naam ‘Heiligeweg’. De huidige Heiligeweg is hier 
het laatste stukje van. 

Bij de stadsbrand van 1421 werd het zuidelijk deel van de stad inclusief de 
mirakelkapel grotendeels in de as gelegd. Tegelijk met de wederopbouw na de brand 
werd het stedelijk grondgebied van Amsterdam vergroot om ruimte te kunnen bieden aan 
het groeiend aantal inwoners en de toenemende bedrijvigheid. Bij deze vergroting werd 
een driehoekig stuk weidegebied aan de zuidwest zijde van de stad toegevoegd. De 
bestaande Kalverstraat werd verlengd door dit nieuwe gebied richting het huidige 
Muntplein waar een nieuwe stadspoort, de Regulierspoort, kwam te staan.2 Aan de 
Kalverstraat werd een nieuwe kapel gebouwd en de Heiligeweg werd een officiële straat 
in de stedelijke plattegrond. Ten noorden van deze straat vestigden zich in 1458 de 
voetboogschutters met hun schietbaan. Kort voor 1500 kwamen daar de handboog-
schutters met hun doelen naast te zitten. Beide schietbanen strekten zich uit vanaf de  
 

     
 
3  Detail uit de vogelvluchtkaart van Cornelis Anthonisz. uit 1544. 1 = Heiligeweg, 2 = Spui, A = Voetboogdoelen, 
B = Handboogdoelen. Het noorden is rechts, de Nieuwezijdskapel ligt rechtsonder buiten het kaartbeeld  

                                                      
1 Gawronski 2012, 28-29. 
2 Deze poort werd voor het eerst in 1452 in schriftelijke bronnen vermeld, zie: Roon en Van Tussenbroek 2008, 
4-5. 
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Singel in het westen tot aan de achterkant van de huizen aan de Kalverstraat in het 
oosten. De zuidkant van de Voetboogdoelen grensde aan de achterzijde van de huizen 
die aan de Heiligeweg stonden (afb. 3). Enkele van deze huizen stonden met hun lange 
zijde langs de straat. Deze 15de-eeuwse situatie, zichtbaar op de kaart van Cornelis 
Anthonisz. uit 1544 (afb. 3), was een eeuw later gewijzigd. Op de plattegrond van Van 
Berckenrode uit 1625 staan alle woonhuizen met hun korte kant langs de straat (afb. 4a; 
de hier gebruikte kaartversie uit 1647 toont hetzelfde beeld als de kaartversie uit 1625).  

Toen er in de 17de eeuw de bebouwing binnen de stadsmuren (Singelgracht) zich 
steeds meer verdichtte en er voordurend naar terreinen voor nieuwe bebouwing werd 
gezocht, besloot het stadsbestuur ook tot een andere bestemming van de doelenterreinen 
achter de Kalverstraat. Het kostte een aantal jaren om de krijgsraad te overreden, maar 
nadat deze haar bezwaar tegen een verhuizing van de oefenterreinen had opgegeven 
werden in 1649 dwars over de boomgaarden met schietbanen twee smalle straten tussen 
het Spui en de Heiligeweg aangelegd en vernoemd naar beide schutterijen.3 Afgaande op 
het kaartbeeld op de versie uit 1657 van de plattegrond van Van Berckenrode (afb. 4 b) is 
de stad onmiddellijk over gegaan tot het oprichten van woonhuizen aan de Hand- en 
Voetboogstraat.  
 

 
 
4a + b  Hetzelfde detail uit de tweede (1647) en derde (1657) versie van de plattegrond van Van Berckenrode 
van het gebied tussen de Heiligeweg (1) en het Spui (2). In 1649 werd over de terreinen van de Voetboog- (B) 
en de Handboogschutterijen (C) twee nieuwe straten gerooid en bebouwd (3 = Voetboogstraat, 4 = 
Handboogstraat). Het perceel Heiligeweg 32 is rood gekleurd 

                                                      
3 Wiersma 1978, 83 en Abrahamse 2010, 106-108. 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Het pand Heiligeweg 32 is 9,9 m lang en 5,6 m breed. Binnen het pand zou de bestaande 
kelder met 1,4 m worden verdiept, waarmee een maximale ontgravingsdiepte tot 1,85 m ÷ 
NAP zou worden bereikt. Vanwege de civieltechnische randvoorwaarden die voor een 
dergelijke inpandige bodemingreep gelden was geen archeologisch veldwerk vooraf 
mogelijk, maar diende dit te worden geïntegreerd in de feitelijke civieltechnische 
uitvoering van de ontgraving.  
Tijdens deze ontgraving werden een aantal momenten ingelast waarop de archeologische 
(bouw)sporen, die na het verwijderen van de bestaande keldervloer aan het licht kwamen, 
waaronder een beerput, konden worden gedocumenteerd.  
 
Bij de Archeologische Begeleiding (AB) stonden de volgende vragen in verband met de 
gebruiksgeschiedenis van de locatie centraal: 

• de aard, samenstelling en fysieke kwaliteit van ophoging- en bebouwingssporen, 
in ieder geval vanaf de 16de eeuw, 

• de ruimtelijke verspreiding van nader definieerbare bouwsporen en structuren, 
• de aanwezigheid van een beerput en de constructie hiervan, 
• de aard en datering van eventuele archeologische vondsten. 

 
De AB is uitgevoerd op in februari 2012 door het veldteam van de afdeling Archeologie 
van BMA volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2. Sporen 
zijn gedocumenteerd door middel van digitale fotografie en een vlaktekening op schaal 
1:20. De beerput is met de aanwezige graafmachine leeggeschept, waarna de inhoud met 
gebruikmaking van een metaaldetector op vondsten is doorzocht (afb. 5).  
 

 
 
5  De inhoud van de beerput wordt over de kelderruimte uitgespreid zodat deze met een metaaldetector kan 
worden onderzocht op de aanwezigheid van vondsten 
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3  Sporen, structuren en vondsten 

3.1  Sporen en structuren 

Het archeologisch onderzoek heeft geresulteerd in negen bodemsporen in de ontgraven 
kelderruimte van Heiligeweg 32, waaronder bouwmuren, een waterkelder en een beerput 
(afb. 6). Deze bouwsporen lagen met hun bovenzijde direct onder de bestaande 
keldervloer (bovenzijde vloer 0,45 m ÷ NAP). 
Twee sporen bestonden uit muurfragmenten middenin de kelderruimte en parallel aan de 
zijgevel langs de Voetboogstraat; ze waren ca. 5 m lang en 0,4 m breed (S 2 en S 3). De 
oostelijke muur (S 3) was tweesteens en opgebouwd uit rode baksteen (19 x 9,5 x 4,5 
cm). Het metselwerk was op staal gefundeerd op enkele stukken eikenhout die waren 
aangebracht in een ophoging van compacte venige kleizoden (S 5). Aan de oostzijde zat 
een 10 cm brede insteek die was aangevuld met losse venige aarde (S 4). In de 
lengterichting van de muur lag een 2,9 m lange balk. Deze balk (36-25 cm breed, 14 cm 
dik) was aan twee zijden gekantrecht en aan één zijde gerond. Dwars op de balk waren 
drie stukken eikenhout (53 x 20 x 18 cm, 53 x 28 x 20 cm en 86 x 14 x 6 cm) geplaatst. 
Zowel de lange balk als één van de dwarse stukken hout vertoonden brandsporen. De 
westelijke muur (S 2) was eveneens tweesteens (baksteen 19 x 9,5 x 4,5 cm) en op 
dunne planken gefundeerd. Beide muren vertoonden sporen van sloop, die nodig was om 
ruimte te maken voor de latere bouwactiviteiten. 

De waterkelder (S 1) was ter hoogte van de achtergevel in de compacte ophoging 
S 5 aangelegd. De insteek (S 9) rond de waterkelder (2,80 x 1,30 m) was aangevuld met 
een los venig materiaal. De kelder was 1,9 m diep, had bovenop een tongewelf en 
plavuizen op de bodem. Op de noordwest hoek van het gewelf was een mangat 
gemetseld. Dit bestond uit een bakstenen kraag van 66 x 56 cm, dat de metselaar tijdens 
de bouw toegang bood om de tijdelijke ondersteuning van het gewelf na het uitharden van 
het metselwerk te kunnen verwijderen. Eenmaal in gebruik kon via deze opening het 
bezinksel van de bodem van de verder gesloten bak worden gehaald. In de wand van dit 
mangat resteerde nog een fragment van een loden buis (diameter 7 cm). Het fragment 
was te kort om te bepalen of de buis had gediend om water uit de bak te tappen of juist 
om water uit het dakgoot voor opslag naar de waterkelder toe te voeren. 

In de zuidwest hoek van het pand was een beerput (S 6) gebouwd, waarvoor een 
gedeelte van de westzijde van muur S 2 was afgesloopt. De put (S 6) bestond uit een 
langwerpige bak van 4,3 x 1,2 m waarvan de west- en zuid wanden waren opgebouwd uit 
rechtopstaande planken (18 cm breed x 3 cm dik) die onder het metselwerk van de zij- en 
voorgevel van het pand waren geplaatst. De noord en oostzijde van de bak werden 
gevormd door een halfsteens brede baksteenmuur die koud tegen de zij- en voorgevel 
stond. De bodem van de put bestond uit 18 cm brede planken. Uit de bouwsporen was 
zichtbaar dat de put oorspronkelijk was voorzien van een langgerekt tongewelf dat koud 
tegen de voorgevel was gemetseld. De put was 1,9 m diep vanaf de aanzet van het 
gewelf en gevuld met ca. 10 m3 slappe zwarte, nagenoeg vondstloze beer. Ter hoogte 
van de noordwest hoek van de beerput was in de zijgevel langs de Voetboogstraat een 40 
cm brede stortgoot aanwezig (S 7). Omdat het tongewelf ten tijde van de AB al 
grotendeels was ingestort, kon niet worden achterhaald of deze stortgoot de enige 
toevoer tot de beerput vormde. 
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6  Sporenkaart 

 
3.2  Vondsten 

Uit de beerput (S 6) zijn in totaal negen vondsten geborgen, respectievelijk van ceramiek, 
metaal en hout.  
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Ceramiek 
De ceramiekvondsten bestonden uit de hals van een faience kan (HEI1 #01, 1700-1750), 
twee scherven van een faience bord (HEI1 #02, 1700-1750), en enkele fragmenten van 
rookpijpen. Naast stukjes pijpensteel bevatte de beerput een ovale ketel (HEI1 # 03) 
waarvan de hiel aan de onderkant was gemerkt met een gekroond cijfer 94 en aan de 
zijkant was voorzien van het stadswapen van Gouda. Vanaf 1739 plaatsten pijpmakers in 
Gouda het stadswapen op de zijkant van de hiel van hun beste kwaliteit rookpijpen. Het 
zijmerk zou de garantie moeten zijn voor deze hoge kwaliteit uit Gouda, maar het merkje 
werd ook door concurrenten uit ander productieplaatsen misbruikt.4 De pijp is pas aan het 
einde van de 18de eeuw geproduceerd, want het hielmerk ‘gekroond 94’ werd vanaf 1789 
in Gouda in gebruik genomen. Op basis van het model van de ketel kan de rookpijp 
worden gedateerd tot ca. 1825. Deze datering wijst, in combinatie met het hielmerk, Jan 
Houtam aan als de maker van de rookpijp. Deze Houtam was tussen 1789 en 1824 
pijpenmaker te Gouda.5  
 
Metaal 
Naast ceramiek bevatte de beerput een zilveren knoop en een bekertje en een lepel van 
tin. De platte ronde knoop (HEI1-1-6) was 2,05 cm in diameter en 1 mm dik (afb. 7). De 
voorzijde was versierd met een fijn uitgewerkt motief van vijf drievoudige lijnen die in een 
gebogen radiaalpatroon in het midden van de knoop samenkomen met bloemblaadjes 
tussen de bundels. De knoop was in een vorm gegoten en had een gietnaad op de 
achterzijde, waarop een metalen lusvormig draadoog was gesoldeerd. Deze 
stijlkenmerken dateren de knoop in de 18de eeuw. 
 

 
7  De zilveren knoop (HEI1-1-6) en het tinnen bekertje (HEI1-1-2) uit de beerput S 6 
 
Het bekertje (HEI1-1-2) was 4,1 cm hoog en maximaal 3 cm in diameter. Dit soort klein 
formaat drinkgerei staat ook bekend als ‘pimpeltje’ (afb. 7). Het heeft een slanke naar 
boven uitlopende conische vorm en een hoge holle voet, met de bodem op 3,2 cm van de 
bovenrand. De onderzijde van de bodem is gemerkt met een roos. Roosmerken waren als 
kwaliteitskeur van tin vooral in de 17de eeuw gangbaar, veelal voorzien van een kroon en 
met de initialen van de tingieter aan weerszijden van de roos. Dit bekertje kan in de 
periode 1650-1750 worden gedateerd. 

                                                      
4 Meulen 2003, 14. 
5 Duco 2003, hielmerk 1037. 
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De tinnen lepel (HEI1-1-1) was 13,7 cm lang en niet gemerkt (afb. 8). De druppelvormige 
bak was aan de achterzijde voorzien van een rattenstaart, een puntige uitloper van de 
steel. De steel zelf was zeskantig plat en eindigde in een verbrede naar voren gebogen 
ronding. Hoewel dit lepelmodel uit de 18de eeuw in Amsterdam uit archeologische context 
algemeen bekend is, is het formaat van deze lepel afwijkend. In de regel gaat het om 
eetlepels van ca. 20 cm, maar in dit geval is het een kleinere variant die mogelijk als 
koffie- of theelepel diende. 

 
 
Hout6 
Een bijzonder object was een klein taps toelopend fluitje van beukenhout (Fagus). Het 
fluitje is een zogenaamd ‘rammelaarfluitje’ voor kinderen.7 Aan het brede einde was met 
een blokje een zogenaamde kernspleet gevormd die samen met het labium, de 
ingesneden rand waar de lucht tegenaan wordt geblazen, zorgde voor een fluittoon als er 
op geblazen werd. Het geheel doorboorde gat achter het labium, het zogenaamde 
duimgat, was gemaakt om te ‘overblazen’ waardoor het fluitje een octaaf hoger klonk. De 
spitse top werd in een hol bolletje gestoken waar kleine steentjes o.i.d. in zaten waardoor 
het fluitje ook als rammelaar diende. Het tweede gaatje heeft geen functie bij het fluiten, 
maar versterkt het uiterlijk van een fluitje.8 

         
9  Het beukenhouten ‘rammelaarfluitje’ (HEI1-1-4) uit beerput S 6 

                                                      
6 Houtdeterminaties A.C. Lagerweij en H. Ploegmakers. 
7 Met dank aan Jan Bouterse en Annemies Tamboer.  
8 Mededeling Annemies Tamboer, auteur van “Opgedolven klanken”. 

8  Het tinnen lepeltje (HEI1-1-1) 
uit de beerput S 6 
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Er zijn slechts enkele archeologische vondsten van dergelijke fluitjes in Nederland 
bekend, waarvan twee eveneens uit Amsterdam. Eén exemplaar is vervaardigd uit appel- 
of perenbomenhout (Pomideae) en afkomstig uit de beerput van Prins Hendrikkade 155 
(PH6-8, 1650-1700). Het andere exemplaar van berkenhout (Betula) kwam uit de beerput 
van Warmoesstraat 109 (WA-200-4, 1750-1800). Aan de hand van deze parallellen ligt 
een 18de-eeuwse datering voor de hand.  
 

 
 
10  De andere twee rammelaarfluitjes uit de collectie Amsterdamse bodemvondsten: PH6-8 en WA-200-4 
 
Uit Kopenhagen zijn meerdere exemplaren bekend waaronder een compleet exemplaar 
dat nog voorzien was van een rammelaar aan het uiteinde (afb. 11, nummer 7), zoals ook 
het geval was met het fluitje uit de beerput van de Heiligeweg. 
 

 
 
11  Rammelaarfluitjes, waaronder een compleet exemplaar, afkomstig uit Kopenhagen, Denemarken. De lengte 
varieert tussen 9,47 cm (nr. 3) en 11,85 cm (nr. 1).9  

                                                      
9 Afbeelding met toestemming van auteur afkomstig uit “Til alvor eller leg – arbejdsinstrument eller legetøjsfløjte 
fra 1600-tallet?” van Mogens Friis, Kopenhagen, Denemarken (2011). 
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4  Conclusies 

In februari 2012 is de ontgraving van de kelder van Heiligeweg 32 archeologisch begeleid. 
Dit onderzoek heeft een aantal archeologische sporen opgeleverd die verband houden 
met de bebouwingsontwikkeling op het perceel. Het huidige pand is 17de-eeuws, maar 
ligt in het 15de-eeuwse uitbreidingsgebied tussen het Spui en de Munt dat na de 
stadsbrand van 1421 werd gerealiseerd.  

Door het midden van de kelder liepen twee 40 cm brede muren van rode en 
appelbloesem baksteen (S2 en S3) die tot een voorganger van het huidige pand behoren. 
Het funderingshout van één van de muren bestond uit een 14 cm dikke eikenhouten balk 
met brandsporen aan de onderzijde. Mogelijk zijn die het gevolg van de stadsbrand en 
duiden ze op het gebruik van sloophout van een verbrand gebouw in de buurt bij de 
verbouwing van het pand na de brand. Dit houdt in dat de eerdere bebouwing rond het 
midden van de 15de eeuw dateert, de periode van de stadsuitbreiding. De huidige 
perceelindeling van de straat is begin 17de eeuw tot stand gekomen.  

De omvangrijkste bouwsporen in de kelder uit de gebruiksperiode van het perceel 
na 1600 waren een waterkelder (S 1) aan de noordzijde en een beerput S 6) in de 
zuidwesthoek van het perceel. Bij de aanleg van beide structuren zijn alle oudere sporen 
doorsneden. De waterkelder was op een standaardwijze uitgevoerd, waarbij de bekleding 
van de binnenzijde met plavuizen duidt op een datering in de 17de eeuw.10 De 
rechthoekige beerput was opgebouwd uit twee muren van baksteen en twee wanden uit 
rechtopstaande planken die onder de bouwmuren van het pand waren geplaatst. De 
stortkoker liep door de zijgevel naar de Voetboogstraat, een zijstraat van de Heiligeweg. 
Dit wijst op de ligging van het privaat buiten het huis in een zogenaamd pothuis. Dit zijn 
ingegraven uitbouwtjes tegen de (zij-)gevel van stedelijke woonhuizen die vaak als 
werkplaats voor een ambachtsman dienden maar ook als locatie van het stilletje of 
privaat.11 Het privaat was tussen circa 1625 en 1825 in gebruik, maar bevatte relatief 
weinig huishoudelijk afval, mogelijk vanwege de situering van het privaat buitenshuis: 
onder meer enkele scherven faience, een rookpijp, een tinnen lepel en bekertje en een 
zilveren knoop. Bijzonder was de vondst van een zogeheten rammelaarfluitje waarvan 
weinig archeologische parallellen in Nederland bekend zijn, waaronder twee exemplaren 
uit Amsterdamse beerputten. Het is een taps toelopend beukenhouten kinderfluitje met op 
het smalle uiteinde oorspronkelijk een bolletje met daarin kleine steentjes o.i.d. In 
Kopenhagen is een rammelaarfluitje opgegraven dat overeenkomsten met dit exemplaar 
vertoonde. 
 

                                                      
10 Gawronski en Veerkamp 2007, 61. 
11 Ondanks dat reeds in 1565 een keur werd uitgeschreven dat men geen privaten mocht aanleggen buiten het 
huis in pothuizen (Handvesten boek 9 H 1 Ordonantien op het Timmeren en Roien, Noordkerrk 1748, 981),en 
dat in 1685 werd verordend dat men helemaal geen pothuizen meer op stadsgrond in de stoepen en onder de 
straat mocht aanleggen (Handvesten boek 9 H 5 Van de Stoepen, Pothuizen enz., Noordkerk 1748, 993) zijn 
pothuizen tot in de 20ste eeuw een normaal verschijnsel in het Amsterdamse straatbeeld geweest.  
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Bijlage 1 Sporen 

spoor datum beschrijving interpretatie Vondst 

nr 

datering 

1 16-02-2012 rechthoekige constructie van 1,28 x 2,84 m; 

diep 1,90 m, overkluisd  tongewelf, gemetseld 

van klinkers, plavuizenvloer 

waterkelder  1625-1700 

2 16-02-2012 2-steens metselwerk, appelbloesem / rood 19 x 

9,5 x 4,5 cm, gefundeerd op planken 

muur  1425-1625 

3 16-02-2012 2-steens metselwerk appelbloesem / rood 19 x 

9,5 x 4, cm gefundeerd op  houten balk met 

brandsporen 

muur  1425-1625 

4 16-02-2012 losse venige aarde tussen S 3 en S 5 insteek  1425-1625 

5 16-02-2012 compacte harde laag van klei- en venige zoden ophoging  1425-1625 

6 16-02-2012 bak, tussen zuid- en westgevel en muur S 2, 

bestaande uit twee houten wanden (18 cm 

breed en 3 cm dik) en twee gemetselde 

wanden, sporen van gemetseld gewelf, met 

stortgoot 

beerput  1625-1825 

7 16-02-2012 38 cm brede opening in zijgevel langs 

Voetboogstraat ter hoogte van NO hoek 

beerput S 6 

stortgoot  1625-1825 

8 16-02-2012 zwarte slappe vulling in S 6, bevat HEI-1 beer HEI-1 1625-1825 

9 16-02-2012 losse venige aarde rond waterkelder S 1 insteek  1625-1700 
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Bijlage 2 Vondsten 

Nr Object 
nr 

# N MAE object archeo 
object 

materiaal kenmerken dev 
sys 

datering 

1  1 1 1 kan hals faience wit f-kan-1 1700-1750 

1  2 2 1 bord bord faience wit f-bor-5 1700-1750 

1  3 5 1 rookpijp ketel pijpaarde ovale ketel, hm 94 

gekroond (Duco 2003, 

1037), zijmerk wapen van 

Gouda, gerookt 

    1789-1825 

1  4 4 1 rookpijp ketel, 

stelen 

pijpaarde trechtervormige ketel  1700-1740 

1 HEI1-1-1  1 1 lepel lepel metaal: tin 13,7 cm lang, druppel 

vormige bak met naald, 

zeskantig platte steel 

eindigt in verbrede naar 

voren gebogen ronding 

 1725-1775 

1 HEI1-1-2  1 1 beker beker metaal: tin conische vorm, 4,1 cm 

hoog, max ø 3 cm, 

roosmerk op bodem 

 1650-1750 

1 HEI1-1-3  1 1 stokje stokje hout aangeslepen punt, 

driehoekig, 16 cm lang 

 1625-1825 

1 HEI1-1-4  1 1 Ramme-

laarfluit 

fluit hout, 

beukenhout 

10,5 cm lang, diameter 5 

mm tot 15 mm 

 1650-1750 

1 HEI1-1-5  1 1 knoop knoop metaal: 

zilver 

ronde gegoten schijfknoop 

(ø 2,05 cm) met 

gesoldeerd oog, floraal 

motief 

 1700-1800 
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