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1 Inleiding

In het najaar van 2004 reisde eerstgenoemde auteur naar Lisse. Daar had hij een af-
spraak met Erik Plantenberg op de Grachtweg 1a (zie fig. 1.1). De reden hiervoor was dat 
deze zes jaar daarvoor, tijdens een ‘schervenmiddag’ in museum De Zwarte Tulp, gemeld 
had dat hij oude vondsten had gedaan in een beerput bij de verbouwing van zijn huis. 
Hoog tijd eens nader poolshoogte te nemen, want er zaten aardige zaken tussen. Zoveel 
archeologische vondstmeldingen uit dorpscentra zijn er tenslotte niet en het leek goed dit 
vast te leggen voor het nageslacht.

Bovendien was er bij de verbouwing nog een andere, meer lugubere, vondst gedaan, 
namelijk een menselijk skelet. Wat kon de betekenis daarvan zijn en wat kon de vinder 
daar nog over vertellen?

De nog bewaarde vondsten zijn welwillend tijdelijk meegegeven aan de AWN om te 
determineren en te fotograferen. De aardewerk- en glasvondsten zijn bestudeerd door 
Leo den Hollander, de kleipijpen door Hans van der Meulen, de enkele metaalvondst 
door Menno Dijkstra. Voor navraag over enkele vondsten en nuttige literatuurverwijzingen 
konden we terecht bij Sebastiaan Ostkamp (werkzaam bij het Amsterdams Archeologisch 
Centrum van de Universiteit van Amsterdam). Rob Pex (vereniging Oud Lisse) leverde 
nog enige archivalische gegevens over de bewoningsgeschiedenis.

De meest complete borden en potten kunnen eventueel worden gerestaureerd door het 
restauratieteam van onze afdeling, bestaande uit Siet van der Meulen, Aleid Muller, Titia 
Kiers en Toos Knijnenburg. Na afronding van het verslag zijn de vondsten weer overge-
dragen aan de eigenaar, die wij hierbij willen danken voor het geduld en vertrouwen.

Fig. 1.1  Ligging van het pand Grachtweg 1a (zwart) op het kadastrale minuutplan van het centrum 
van Lisse uit 1818.
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2 Vondstgeschiedenis

De vondsten zijn in 1987 gedaan door de familie Plantenberg tijdens verbouwings- en res-
tauratiewerkzaamheden aan het pand Grachtweg 1a, beter bekend als het ‘kaaspakhuis-
je’. Dit in het centrum van Lisse gelegen huis was het jaar daarvoor door hen aangekocht 
(fig. 2.1). De archeologische vondsten bestonden in de eerste plaats uit een menselijke 
begraving en in de tweede plaats uit een beerput en enkele afvalkuilen.

De begraving is slechts vastgesteld en daarna weer verdwenen onder een nieuw 
gestorte betonnen keukenvloer. Na het verschijnen van een artikel in de Weekendkrant 
Duin- & Bollenstreek van 16 mei 1992 over de verbouwing en de mysterieuze grafvondst 
is de recherche langsgekomen. Omdat er inmiddels een vloer overheen was gestort en 
het graf vrij oud leek, is besloten de zaak verder te laten rusten.1 

De overige archeologica kwamen tevoorschijn bij de verbouwing van de garage. Bij 
het vernieuwen van de fundering bleek er onder de betonnen vloer in de hoek een ge-
metselde beerput aanwezig te zijn met daarin vele vondsten. Ook elders onder deze 
vloer bleken enkele afvalkuilen met vondsten te zitten. De paar honderd scherven werden 
ijverig aan elkaar gepast. Het kleine deel dat aan elkaar paste werd gelijmd. De vondsten 
werden opgeslagen in enkele dozen. Na enige tijd is het gros van het materiaal, dat toch 
niet aan elkaar paste, weggegooid. Van de overgebleven vondsten is een deel te zien in 
de huiskamer, als ‘deel van het huis’.

Fig. 2.1  Foto rond 1930 van het kaaspakhuis vanuit het oosten, richting het Vierkant.

1 Pex 2003, 23-24.
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3 De sluikbegraving

De menselijke begraving werd ontdekt bij graafwerk in het achterste deel van het huis 
en bestond uit een houten grafkist met daarin een skelet (fig. 3.1). De deksel was opge-
bouwd uit een aantal planken met op regelmatige afstand een lat met nagels als dwars-
verbinding. Door zijn achtergrond als fysiotherapeut herkende Erik Plantenberg enkele 
rugwervels als menselijk. Het skelet werd door hem niet systematisch vrijgelegd, zodat 
nadere informatie over geslacht en eventuele doodsoorzaak ontbreekt. Aan welke kant 
het hoofd lag, is niet bekend. De grootte van de kist leek wel te wijzen op een volwassen 
persoon. Door het contact met de buitenlucht viel het hout deels uit elkaar. De staat van 
het botmateriaal was slecht, omdat de begraving op de grens met de grondwaterspiegel 
lag. Het graf lag parallel aan de oude achtergevel van het pand (fig. 3), op een diepte van 
ongeveer 1,40 m onder het vloerniveau. Tegenwoordig ligt de vloer hier 1,05 m lager, wat 
verklaart waarom de begraving zo makkelijk ontdekt kon worden. Normaliter hoort een 
begraving thuis op een begraafplaats bij de kerk of buiten het dorp. Om een verklaring te 
vinden voor dit graf moeten we ingaan op twee vragen:

- hoe oud kan dit graf zijn?
- welke verklaringen zijn mogelijk voor de vreemde locatie?

Fig. 3.1  Situatietekening van de bebouwing rond de hoek Vierkant - Grachtweg, situatie rond 1987. 
Aangegeven is de ligging van de sluikbegraving onder de aanbouw van Grachtweg 1a.
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3.1 Ouderdom 

Er zijn maar weinig aanknopingspunten voor de ouderdom van het graf. De ligging bin-
nen de eerste uitbreiding van het pand laat vermoeden dat het graf in ieder geval dateert 
uit de periode vóór circa 1818. Het is niet aannemelijk dat het graf zou zijn aangelegd 
onder de lager gelegen vloer van de eerste uitbreiding, aangezien het dan slechts 40 cm 
onder het loopvlak zou hebben gelegen. Door de ligging parallel aan de oude achtergevel 
is het mogelijk dat een verband bestaat met de aanwezigheid van het pand vanaf 1743. 
Op basis van de kadastrale minuut uit 1818 lag het graf vóór de eerste uitbreiding op het 
kleine achtererf van het pand, dat bereikbaar was over een pad vanaf de Grachtweg (zie 
fig. 3.2). Dit kan echter ook toeval zijn, aangezien de ligging van het graf ook nog vóór de 
bouw van het pand op de toenmalige parcellering kan zijn georiënteerd.

Fig. 3.2  Detail van het kadastrale minuutplan 1818 met de bebouwing rond de hoek Vierkant - 
Grachtweg, met daarop de gereconstrueerde ligging van de sluikbegraving en de beerput.

3.2 Verklaringen

Voor de ligging van het graf buiten een reguliere christelijke begraafplaats in of buiten de 
dorpskerk zijn verschillende verklaringen te bedenken. Een deel van de verklaringen heeft 
met elkaar gemeen dat de dode van de kerkelijke autoriteiten niet in gewijde grond mocht 
worden begraven. In het algemeen gold dit voor niet-christenen, nog niet gedoopte kinde-
ren, geëxcommuniceerden, homosexuelen, ter dood veroordeelden en zelfmoordenaars. 
De synode van Kamerijk noemt in 1586 daarnaast nog ‘publieke simonisten’ (handela-
ren in kerkelijke ambten), ketters, ‘schismatici’ (veroorzakers van tweespalt in de Kerk), 

N

0 25 m

sluikbegraving

beerput

Grachtweg

d
e

po
or

tbleekveld?



7

renus reeks 2   lisse - kaaspakhuisje

‘vergifters’, woekeraars, dueldoden en mensen die geen Paasmis hebben bijgewoond (dit 
werd beschouwd als de belangrijkste kerkdienst van het jaar).2

Ter dood veroordeelden werden vaak niet onmiddellijk begraven, maar eerst enige tijd 
op de executieplaats of elders aan de open lucht blootgesteld als afschrikwekkend voor-
beeld. Vaak werden zij door familieleden en vrienden ‘illegaal’ ergens begraven, soms op 
een kerkhof. In Amsterdam begroef men gehangenen op het ‘ellendige kerkhof’ voor mis-
dadigers en zelfmoordenaars.3 Een besmettelijke ziekte kan ook een reden zijn geweest 
van een begrafenis op een afzonderlijke plaats, die van te voren gewijd was. Meestal gaat 
het hier echter om massagraven.4 

Toch lijken de bovengenoemde verklaringen voor de sluikbegraving aan de Grachtweg 
niet afdoende. Relatief wat vaker voorkomende gevallen als zelfmoordenaars of misdadi-
gers kwamen doorgaans wel ergens op een aparte begraafplaats terecht of het niet-ge-
wijde deel van de gewone begraafplaats.

 Twee nog niet genoemde verklaringen zijn het verbergen van een misdaadslachtof-
fer en een noodbegraving in tijden van onrust of oorlog. De vondst van de sluikbegraving 
aan de Grachtweg is wat dit betreft niet uniek. Bij een opgraving in het stadscentrum van 
Antwerpen vond men de resten van twee menselijke skeletten, die ergens in de 17e eeuw 
onder een keldervloer zijn begraven. Het bleek te gaan om een kind van 5 à 6 jaar en een 
adolescent van 15 à 18 jaar. Aanwijzingen voor een doodsoorzaak werden op het botma-
teriaal niet waargenomen. De ware toedracht blijft in het ongewisse, maar men dacht aan 
het illegaal begraven van personen met één of andere ziekte, het niet willen (of kunnen) 
uitgeven van geld voor een reguliere begrafenis of het verbergen van slachtoffers van 
moord (bijvoorbeeld door vergiftiging).5 Dichter bij huis is bij graafwerkzaamheden op en 
rond de voorburcht van de ruïne van Dever rond 1890 een drietal menselijke geraamten 
gevonden. Ook daarvan is de achtergrond niet bekend.6 

Een laatste verklaring die genoemd moet worden, is dat we in theorie te maken kunnen 
hebben met een begraving uit het voor-christelijke tijdperk, zoals een vroeg-middeleeuws 
grafveld, toen van de huidige dorpskern nog geen sprake was. Dit lijkt ons echter on-
waarschijnlijk, want dan hadden in de loop der tijd in de directe omgeving van het graf bij 
bouw- en graafwerkzaamheden toch meer begravingen en/of urnen ontdekt moeten zijn.

3.3 Conclusie

Concluderend is het vooralsnog het meest aannemelijk dat we te maken hebben met een 
sluikbegraving die om een duistere reden (misdaad?) achter het pand aan de Grachtweg 
heeft plaatsgevonden. De oriëntatie vlak langs de voormalige achtergevel werd waar-
schijnlijk gedicteerd door de beperkte ruimte achter het pand. De sluikbegraving dateert 
op basis van deze visie uit de periode van na de bouw van het pand in 1743 en vóór de 
uitbreiding van het pand zoals die voorkomt op de kadastrale minuut van 1818.

Het is maar de vraag of we ooit nog achter de identiteit van de sluikbegraving kunnen 
komen; een register van vermiste personen werd toen niet bijgehouden – als de persoon 
al ooit als vermist is opgegeven.

2 Hirsch 1921, 92-95.
3 Hirsch 1921, 93-94; Jelgersma 1978.
4 Hirsch 1921, 94.
5 Lettany et al. 1992, 78-82.
 6 Hulkenberg 1966, 263-265.
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4 De beerput en afvalkuilen

De beerput bevond zich in de hoek van de garage, onder een recente betonnen vloer, 
had een vierkante vorm, was gemetseld van bakstenen en had een diepte van circa 1 m. 
De steenmaat van de bruingele bakstenen bedroeg 18,5 x 9 x 4,5 cm, oftewel een zoge-
naamde ‘drieling’. Deze werden tussen de 17e en de 20e eeuw geproduceerd langs de 
Oude Rijn en de Utrechtse Vecht.7 Niet de hele beerput is leeggehaald, omdat die doorliep 
onder de oude fundering. Behalve een beerput, zijn in onder de garagevloer nog enkele 
afvalkuilen aangetroffen, waaruit eveneens enkele vondsten zijn gehaald.

Omdat de weinige vondsten uit de afvalkuilen niet apart zijn gehouden van het materi-
aal uit de beerput, is het geven van een datering van de verschillende vondstlocaties sterk 
bemoeilijkt. De verschillende datering van de vondsten wijst echter op drie perioden, die 
aan de beerput en/of de afvalkuil(en) gekoppeld kunnen worden (zie fig. 4.1). 

Fig. 4.1  Datering van de voorwerpen uit de beerput en de afvalkuilen, alsmede de 3 perioden 
waarin de dateringen zich concentreren.

7 Janse 1993, 42.
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Periode 1 is te plaatsen tussen circa 1675 en 1725; hierbinnen kunnen de meeste voor-
werpen gedateerd worden. Een kleine groep, speciaal een steengoed mineraalwaterfles, 
twee kopjes van Europees porselein en wat kleipijpen, wijst op een tweede cluster in de 
periode rond 1775-1825. 

De vondst van een pijpesteel uit de periode 1860-1900 lijkt te wijzen op het bestaan 
van een derde periode. Of hier nog meer vondsten bijhoren is onduidelijk, omdat sommige 
aardewerkvormen een langlopende datering kennen. De meeste van deze vondsten zul-
len, gezien het overheersen van materiaal uit periode 1, uit de tijd rond 1700 stammen.

Het enige voorwerp dat duidelijk ouder moet zijn dan de eerste periode is een kop van 
witbakkend aardewerk, die normaliter gedateerd wordt in de eerste helft van de 17e eeuw 
(nr. 6). Dit oude stuk is kennelijk op één of andere manier tussen jonger afval terechtgeko-
men.

Op basis van de bovengenoemde perioden zal de beerput zijn aangelegd aan het ein-
de van de 17e eeuw. Het is onduidelijk of de beerput rond 1725 helemaal buiten gebruik 
is gesteld. Enkele vondsten kunnen in theorie nog hierna in de put terecht zijn gekomen. 
De fragmentarische staat van een deel van het materiaal doet vermoeden dat de beerput 
tijdens zijn gebruiksduur meerdere malen is opgeschoond, waarbij telkens een deel van 
de oude vulling achterbleef. 

Of de beerput een tweede gebruiksfase kende rond 1800 blijft onduidelijk, aangezien 
het materiaal uit periode 2 ook uit één van de afvalkuilen kan komen. Van de enkele 
vondsten uit het einde van de 19e eeuw nemen we aan dat ze uit een afvalkuil afkomstig 
zijn. 

4.1 Ligging van de beerput

Uit een vergelijking van de huidige kadastrale situatie met die van 1818 wordt duidelijk dat 
de beerput gelegen was ter hoogte van een knik in het perceel op het achtererf van twee 
huizen aan de noordelijke zijde van ’t Vierkant (huisnummers 209a en 211, zie fig. 3.1 en 
3.2). De beerput lag aan de zijde van het erf van Heereweg 211, maar Plantenberg stelde 
bij de vondst vast dat de put nog doorliep onder de fundering van de later op deze plaats 
gebouwde schuur. Waarschijnlijk lag de beerput precies op de grens van beide percelen, 
zodat beide huishoudens van dezelfde put gebruik konden maken. De beerput lag in ieder 
geval niet op het erf van het pand Grachtweg 1a. Bovendien is dit huis pas gebouwd in 
1743 (zie onder).

Eerder is door Pex gesuggereerd dat de beerput gelijk was aan een asbak die in de 
verkoopakte van 1743 wordt genoemd.8 Bij deze verkoop kocht chirurgijn Veldhuyzen, de 
eigenaar van Heereweg 209-209a, een ooit tot woning omgebouwde schuur die op zijn 
achtererf stond en die hij om onbekende redenen wilde slopen. Deze woning kocht hij van 
timmerman Vreeburg, tevens eigenaar van het naastgelegen hoekperceel Heereweg 211. 
Op het achtererf daarvan (dus vlak ten oosten van de gesloopte woning op het achter-
erf van Veldhuyzen) zou Vreeburg een nieuwe woning bouwen, nu Grachtweg 1a. In de 
verkoopakte staat onder meer de voorwaarde dat Veldhuyzen door een nieuw te maken 
“…houtte kosijn, met vengster in des koopers muur staande tegens den asbak van den 
verkooper”, het recht kreeg om door deze raampartij “…sijn asse en vulnis in de asbak 
op des verkoopers grond staande…” te gooien.9 De reden hiervoor zal zijn ingegeven 
door het feit dat het achtererf van Veldhuyzen niet direct grensde aan een straat en afval 
noodgedwongen via zijn buren moest worden afgevoerd. Waarschijnlijk moeten we bij het 
‘kozijn met venster’ ons geen glazen raampartij voorstellen, maar een luik in een tuinmuur.  

8 Pex 2003, 25.
9 NA, RA Lisse, inv. nr. 18, fol. 207.
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Het is echter onwaarschijnlijk dat met de asbak de hier behandelde beerput wordt be-
doeld. In de eerste plaats is dit geen gebruikelijke benaming voor een beerput. Een 
beerput is vooral bedoeld als reservoir voor de dagelijkse behoefte, ook al kwamen er bij 
tijd en wijle gebroken huisraad, slachtafval en etensresten in terecht. In de tweede plaats 
was, op basis van het (vrijwel) ontbreken van vondsten uit deze periode, de beerput mo-
gelijk al enige tijd buiten gebruik. Een derde argument is dat op basis van de kadastrale 
situatie van 1818 de beerput op een andere plaats ligt dan de begrenzing met het kleine 
perceel van Grachtweg 1a (zie fig. 3.2). Vreeburg had ook het hoekpand in bezit, dus het 
venster bij de asbak kan net zo goed elders in de tuinmuur kunnen zijn geplaatst, miss-
chien wel ter hoogte van de (voormalige) beerput?

Interessanter is een andere bepaling in de verkoopakte van 1743, namelijk dat 
Veldhuyzen zich verplicht de oude houten schutting te blijven onderhouden, “…ende daer 
tegens mogen behouden, aan sijn sijde een pomp en secreet ter plaetse daer deselve te-
genwoordig staen.”10 Het sekreet kan hebben bestaan uit een eenvoudig hok met daaron-
der een ton om de ontlasting in op te vangen, maar dikwijls bevond zich onder het ‘gemak’ 
een gemetselde beerput. Naar onze mening kan met het in de verkoopakte genoemde 
sekreet niets anders zijn bedoeld dan de teruggevonden beerput.

De overige twee bepalingen behelsden het bouwen door Veldhuyzen van een nieuwe 
houten omheining of muur (in het verlengde van de bestaande erfscheiding) om het 
onstane gat na de sloop van de schuur op te vullen en de verplichting van Vreeburg om 
langs dit nieuwe stuk erfscheiding niet hoger te bouwen dan de omheining zelf.

De bovengenoemde vier bepalingen zullen nog lange tijd een rol spelen. Ze wor-
den opnieuw genoemd bij de verkoop van het hoekpand Heereweg 211 en het pand 
Grachtweg 1a in 1755. Tevens moesten de kopers toen een goot aanleggen en onder-
houden langs de noordoostelijke gevel van ‘Het Nieuwe Huysje’, oftwel Grachtweg 1a, om 
water af te voeren naar de Grachtweg.11

Bij de verkoop in 1762 komen de vier bepalingen uit 1743 wederom terug. In deze 
koopakte wordt door Anna Maartens Oudshoorn haar helft van het pand Heereweg 211 
verkocht aan Quirien Dabenis (of d’Abenis). Het pand Grachtweg 1a valt buiten de ver-
koop; hiervan blijft de eene helft in haar bezit, terwijl de andere helft in het bezit blijft van 
J.J. van Wateringen. Verder wordt bepaald dat de eigenaren en bewoners van Grachtweg 
1a het recht op overpad krijgen naar de pomp, bleekveld, secreet en asbak op het achter-
erf van het hoekhuis Heereweg 211. Het recht van overpad gold ook “over de grond door 
de poort na [naar] de Grafftweg, mits dat zij Comparante verpligt zal zijn de pomp, asbak, 
secreet en poort voor ¼ part te helpen onderhouden.”12 Hieruit blijkt dat de locatie van de 
pomp etc. inderdaad gezocht moet worden op het achtererf van Heereweg 211. Het ove-
rige deel van de kosten van het onderhoud van de pomp etc. kwam voor rekening van de 
eigenaar van de andere helft van het pand Grachtweg 1a, J.J. van Wateringen. Deze had 
ook nog de helft van het hoekhuis Heereweg 211 in bezit en draaide daarmee op voor de 
helft van de kosten van onderhoud. De regeling over de verdeling van de kosten van on-
derhoud voor de pomp etc. blijken nog steeds van kracht te zijn in 1808. In dat jaar wordt 
tevens het grondgebied van ‘de Poort’ officieel afgesplitst van het perceel Heereweg 211 
en verkocht aan de nieuwe eigenaar van het perceel van Grachtweg 1a.13 Deze nieuwe si-
tuatie vinden we niet veel later terug op het kadastrale minuutplan van 1818 (zie fig. 3.2).

10 NA, RA Lisse, inv. nr. 18, fol. 207.
11  NA, RA Lisse, inv. nr. 20, fol. 19.
12  NA, RA Lisse, inv. nr. 20, fol. 155.
13  NA, RA Lisse, inv. nr. 28, fol. 104 vs.
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5 Bouw- en bewoningsgeschiedenis

Over de geschiedenis van bewoners en eigenaren van de drie percelen met huizen waar 
we mee te maken hebben is enige informatie verzameld. Een uitputtend onderzoek in de 
archieven is omwille van de tijd achterwege gelaten.

5.1 Grachtweg 1a

De bouw- en bewoningsgeschiedenis van het pand Grachtweg 1a is uitgezocht door Rob 
Pex en reeds uit de doeken gedaan in het Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse. Voor 
dit onderdeel in deze rapportage is dan ook dankbaar gebruik gemaakt van zijn gegevens. 

Het pand Grachtweg 1a is waarschijnlijk kort na 1743 gebouwd door Warbout 
Jurriaanse Vreeburg, ter vervanging van een tot woonhuis omgebouwde schuur, die stond 
op het achtererf van Heereweg 209-209a en in dat jaar was verkocht en afgebroken. Het 
nieuwe huis verrees op het achtererf van het

hoekpand Heereweg 211, dat reeds vanaf 1729 in het bezit was van het echtpaar 
Vreeburg. In 1755 wordt het voor het eerst genoemd als Het Nieuwe Huysje.14 De eerste 
bewoners waren mogelijk Cornelis Adriaanse en Maria Cornelis van der Wolf, respectieve-
lijk slagter en naeyster van beroep, of – uitgaande van een andere volgorde –  misschien 
Pieter Joosten Dekker en Dirkje Dirks Droog.15 

Het huis wisselde in de loop der jaren diverse malen van eigenaar. Wat de bewoners 
betreft vinden we in 1808 Hendrik den Haan en Cecilia Cocq. Hun zoon Jacob, werkman 
van beroep, bleef tot zijn dood in 1834 in het huis wonen. De nieuwe bewoners waren 
Pieter Hendrik Koppeschaar en zijn gezin. Deze Koppeschaar was aanvankelijk kan-

14  NA, RA Lisse, inv. nr. 16, fol. 89; inv. nr. 18, fol. 207; inv. nr. 20, fol. 19.
15  GA Lisse, inv. nr. 225 (Personele Quotisatie 1742).

Fig. 5.1  Tussen een balk gevonden aanplakbiljet 
uit 1848 uit het pand Grachtweg 1a.

Fig. 5.2  Bewijs voor de oorspronkelijke 
aanwezigheid van een topgevel in het pand 
Grachtweg 1a.
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toorbediende. In 1838 werd hij door burgemeester en wethouders aangesteld als bode, 
aanplakker en omroeper. Een fragment van een affiche dat Pieter Koppeschaar ooit 
in een kier in een balk heeft gestopt, is teruggevonden door de huidige eigenaar, Erik 
Plantenberg. Het betreft een verkoping in het Wapen van Vriesland te Hillegom op 7 maart 
1848 (fig. 5.1). Uiteindelijk kwam het pand rond 1907 in bezit van Cornelis Langeveld, die 
het waarschijnlijk heeft ingericht als kaaspakhuis. Deze functie heeft het tot ver in de 20e 
eeuw gehouden. 

Fig. 5.3  De Grachtweg vanuit het oosten in 1885, door Van der Meer. Links het pand Grachtweg 
1a met topgevel.

Op een schilderijtje van ene ‘Van der Meer’ uit 1885 zien we dat het huis nog een za-
deldak heeft (fig. 5.3). Dit is ook vastgesteld bij de verbouwingswerkzaamheden (fig. 
5.2). Dit was ongetwijfeld ooit de oorspronkelijke, 18e-eeuwse situatie. Bij de verbou-
wingen is tevens geconstateerd dat het pand twee uitbreidingsfasen naar achteren kent. 
Oorspronkelijk was het huis 10 m lang, hetgeen blijkt uit de oude buitenmuur met schouw 
die aanwezig is. Een eerste uitbreiding van 2,70 m diep bestaat opvallend genoeg uit 
een rode enkelsteens muur in het moeilijk te dateren steenformaat 18/19 x 3,5 x 8 cm. 
Afgaande op de lengte van het pand op de kadastrale minuut moet deze uitbreiding in 
ieder geval van vóór 1818 dateren. Vreemd genoeg lijkt deze uitbreiding niet zichtbaar op 
het schilderijtje uit 1885, of was sprake van een verlaagd dakdeel? Of zijn door de schil-
der misschien de schoorsteen en de top van de achtergevel niet helemaal in het juiste 
perspectief geplaatst? 

Opmerkelijk is verder dat in de achtergevel van de eerste uitbreiding zich aan de 
noordzijde een bij de bouw al aanwezig deurkozijn met ijzeren duim bevindt op 1,05 m on-
der de begane grond, op kelderniveau dus. Hieruit moeten we concluderen dat de uitbrei-
ding was bedoeld als een soort van kelder, die in het oorspronkelijke pand ontbrak. Om 
via de achterdeur van deze ‘kelder’ weer op het maaiveld van het achtererf te geraken, 
moeten we uitgaan van de aanwezigheid van een trapje. 
Kort na 1885 moet het pand, dat rond 1855 reeds in een slechte staat van onderhoud ver-
keerde,16 flink verbouwd zijn. Zo werd het dak veranderd in een mansardedak, waarbij de 
metamorfose werd gecamoufleerd door de voorgevel te bepleisteren. Uit de vergelijking 
van kadasterkaarten en foto’s blijkt dat bij deze verbouwing het pand naar achteren toe is 
verlengd met een tweede ‘kelder’ tot de huidige situatie (zie fig. 3.1). 

16  Pex 2003, 28. 
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5.2 Heereweg 211

Rond 1700 was hier sprake van twee huizen, naast elkaar staande of onder één kap. 
In 1661 waren deze gekocht door door ene Caspar Spaan, waarschijnlijk gehuwd met 
Agatha Verwer. De erfgenamen van laatstgenoemde verkochten in 1663 de helft van hun 
bezit aan Pieter van de Werve, die later alles in eigendom kreeg. In 1729 verkoopt de 
dochter van Pieter van de Werve de twee huysen, ende erven … aan ’t vierkant, ende 
graftweg … aan Willemina Meyer. Na haar overlijden kreeg haar man Warbout Vreeburg 
de panden in bezit.17 In hoeverre in deze periode de eigenaren ook de bewoners waren is 
niet bekend. Op basis van de volgorde in de volkstelling van 1742 kan gesteld worden dat 
het hoekpand (en naastgelegen huis?) mogelijk bewoond werden door Jacob Cornelisse 
Dekker (linnenwever) en daarnaast Pieter Joosten Dekker (metselaarsknecht) en Dirkje 
Dirks Droog (naaister).18 Volgens het verpondingsregister van 1751 was het pand 
Heereweg 211, samen met het pand Grachtweg 1a, in het bezit van Hendrik van Leeuwen 
en zijn vrouw Maria Vreeburg, dochter van Warbout.19 In 1755 verkochten zij het pand, 
samen met het huis Grachtweg 1a, aan de in paragraaf 4.1 reeds genoemde Jan Janse 
van Wateringen en Anna Maartens Oudshoorn. Van beide panden kreeg ieder de helft in 
bezit.20

5.3 Heereweg 209-209a

In 1672 werd dit pand gekocht door Jan van Bergum, geen onbelangrijk man en tevens 
brouwer in de Haarlemse brouwerij het Wapen van Haarlem. Via zijn dochter kwam het 
na zijn dood in handen van Ludolf van Nieuwenhuizen, die het huis in 1742 verkocht aan 
Rutgerd Veldhuyzen, chirurgijn van beroep. Het bezit werd daarbij omschreven als …een 
huys ende erve met het regt van bierstal ende met de kelder onder de huysinge genaemt 
de kamer, als mede deselve huysinge of kamer, staende neffens de eerstgemelde huy-
singe, en boven de kelder…Kennelijk was het pand opgesplitst in twee delen, waarvan de 
kelder van één deel ‘de kamer’ werd genoemd. In dit deel mocht ook bier worden getapt. 

In 1742 woonde hier Hiëroninus van Santen, eveneens chirurgijn en daarnaast waar-
schijnlijk Willem Cornelisz. Onnosel, winkelier.21 Kort hierna lijkt zijn plaats te zijn ingeno-
men door Rutgerd Veldhuyzen zelf.22 In 1777 verkoopt Veldhuyzen het pand aan chirur-
gijn Willem van der Helm, met als voorwaarde dat hij er tot zijn dood mag blijven wonen.23 
Eigenaren vanaf 1793 zijn Barend van der Bron en Gerrit van Klaveren, die het 1811 van 
de hand deden aan Petrus Joosten.24 Kort hierna, in 1819, kwam het pand in handen van 
B.J. van Dieren.

17  NA, RA Lisse, inv. nr. 16, fo. 89.
18  GA Lisse, inv. nr. 225 (personele quotisatie 1742).
19  GA Lisse, inv. nr. 91 (ordinaris verponding 1751).
20 NA, RA Lisse, inv. nr. 20, fol. 19. Dit laatste blijkt uit de omschrijving van het verkochte in 1762 (RA Lisse 

inv. nr. 20, fol. 155).
21 GA Lisse, inv. nr. 225 (Personele quotisatie 1742). Onnosel was familie van Cornelis Onnosel, die 

van 1705 tot 1742 waard was in herberg De Witte Zwaan, gelegen even verderop aan ’t Vierkant. 
Waarschijnlijk kwam hij in het pand Heereg 209a te wonen via connecties van zijn vader met de 
brouwersfamilie van Jan van Bergum, die in 1680 ook De Witte Zwaan had gekocht. 

22  Bij de belastingaanslag van 1749 komt Veldhuyzen voor als bewoner (GA Lisse, inv. nr. 233).
23  NA, RA Lisse, inv. nr. 23, fol. 227r.
24  NA, RA Lisse, inv. nr. 25, fol. 201 en inv. nr. 29, akte 42.
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6 Vondsten: algemeen

De bestudeerde vondsten hebben allemaal een volgnummer gekregen en zijn bestudeerd 
op herkomst en ouderdom, alsmede gefotografeerd. Enkele minder vaak voorkomende 
vondsten zijn ook getekend. Van het aardewerk en glas is een catalogus gemaakt (zie 
hieronder), die is opgesteld volgens het ‘Deventer-systeem’. Het vondstmateriaal wordt 
hieronder kort besproken, waarbij de volgorde in soorten zoals te doen gebruikelijk wordt 
aangehouden.

Fig. 6.1  Overzicht van de vondsten vlak na de ontdekking. Een deel van het minder complete 
materiaal is daarna uiteindelijk weggegooid.

6.1 aardewerk

steengoed (nr. 1)
Steengoed mineraalwaterkruiken zijn in zeer grote hoeveelheden vervaardigd. Ze dienden 
als opslag voor het zogenaamde ‘bitterwater’, dat in grote hoeveelheden werd geëxpor-
teerd. De bronnen waar dit bitterwater werd gewonnen, lagen voornamelijk in Duitsland en 
België. Deze kruikvorm is dateerbaar rond 1800.

rood- en witbakkend aardewerk (nr. 2-17)
Deze meest voorkomende aardewerkgroepen kennen gelijke vormen en worden daarom 
samen besproken.  

bord (nr. 2)
Een roodbakkende bord is geheel geglazuurd. De draairil op de scheiding van de ziel en 
vlag is een productiekenmerk van de plaats Oosterhout in Noord-Brabant. De datering ligt 
rond 1750.
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grapen (nr. 3-5)
Een veelvoorkomende vorm binnen deze categorie is de ‘grape’. Dit type kookpot werd 
door onze voorouders gebruikt voor het verwarmen en bereiden van het voedsel. Van de 
drie exemplaren uit de beerput zijn er twee met door langdurig gebruik versleten pootjes. 

koppen (nr. 6-7)
Koppen werden gebruikt als pap- of eetkom. Een witbakkende kop met twee oren dateert 
uit de eerste helft van de 17e eeuw en is daarmee het oudste voorwerp uit de beerput (nr. 
6). De roodbakkende kop (nr. 7) is voorzien van een groenachtige loodglazuurlaag. Deze 
tint werd verkregen door toevoeging van kopervijlsel aan het loodglazuur. 

olielampen en kandelaar (nr. 8-10)
Tussen de vondsten bevinden zich twee olielampen en een kandelaar. De olielamp van 
roodbakkend aardewerk (nr. 8) is het meest compleet en bestaat uit een onder- en boven-
bak. In de bovenste bak werd de olie gegoten; aan de voorzijde van dit bakje is een kleine 
snep voor de overhangende lont aangebracht. Brandsporen die de vlam ter plaatse heeft 
veroorzaakt, zijn nog duidelijk zichtbaar; breuksporen aan de bovenrand markeren de 
plaats van het oor. De onderste bak diende als opvangbak. De vlakke achterzijde zorgde 
ervoor dat de lamp betrekkelijk stabiel aan de muur bleef hangen. Deze olielamp werd 
hangend tegen een vlakke achterwand gebruikt. Een vergelijkbaar witbakkend exemplaar 
is minder compleet (nr. 9). De witbakkende kandelaar tenslotte (nr. 10), kende in complete 
staat eveneens een opvangbak voor het kaarsvet. In de houder was doorgaans een gleuf 
aangebracht om het laatste restje van de kaars makkelijk te kunnen verwijderen wanneer 
deze opgebrand was.

pispot (nr. 11)
Pis- of kamerpotten zijn meestal herken-
baar aan de platte brede bovenrand. Aan 
de binnenzijde is de kalkaanslag van urine 
soms nog aanwezig. Deze kamerpot is 
dateerbaar tussen 1650 en 1700.

spaarpotten (nr. 12-13)
Opvallend tussen het materiaal zijn twee 
spaarpotten. De eerste spaarpot is een 
varken van witbakkend aardewerk (nr. 12). 
Toen deze spaarpot gevonden werd zat 
er nog voor een deel koperen kleingeld 
in, dat jammer genoeg sterk was gecorro-
deerd en daardoor ondetermineerbaar. Het 
spaarvarken is niet compleet. Met name 
het deel rond de muntgleuf ontbreekt. Fig. 
10 toont de gereconstrueerde vorm met 
dwarsdoorsnede. 

Spaarpotten met vier pootjes dateren 
uit de vroege periode (1580-1700); de 
exemplaren uit de 18e-19e eeuw heb-
ben drie pootjes. Het exemplaar uit Lisse 
heeft vier pootjes en is vergelijkbaar met een 

2 cm

Fig. 6.2  Reconstructie van bovenaanzicht, 
dwarsdoorsnede en zijaanzicht van het 
spaarvarken.
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(groengeglazuurd) varken met strepen op de rug uit de collectie van het Nederlands 
Openluchtmuseum, daterend van rond 1700.25 

Het tweede exemplaar bestaat uit een spaarpot in de vorm van een haan van witbak-
kend aardewerk met roodbakkende appliques (nr. 13). Onder de staart is een afgebroken 
deel aanwezig. Van complete exemplaren is bekend dat op deze plaats een fluitje was 
aangebracht. Je kon dus letterlijk naar je geld fluiten!26 De gereconstrueerde vorm en 
een tweetal doorsneden van deze spaarhaan is te zien in fig. 6.3. De datering van deze 
spaarpot is 17e-eeuws. Andere vondsten van spaarhanen zijn bekend uit Delft en uit een 
gezonken scheepslading uit het IJ nabij Amsterdam.27 De spaarpotten worden beschouwd 
als kinderspeelgoed.

test (nr. 14)
De geheel geglazuurde test werd gebruikt als ‘vuurtest’: gevuld met gloeiende kooltjes 
werd deze als warmtebron in een houten stoof geplaatst.  Uit 18e-eeuwse boedelinven-
tarissen blijkt dat deze warmtebron voornamelijk in huishoudens voorkwam, vooral in 
woningen waar in woon- of werkvertrekken geen open vuur aanwezig was. Het is bekend 
dat stoven tot in het begin van de 20e eeuw zijn gebruikt. De kerkstoof is hier een goed 
voorbeeld van.

tweelingbak (nr. 15)
Het betreft hier het deel van een samenstelling van twee aan elkaar verbonden bakjes, 
voorzien van een oor of steel. Over het gebruik van het tweelingbakje lopen de meningen 
uiteen, maar een functie als drink- en voerbak voor vogels is het meest waarschijnlijk. De 
vorm is vanaf de 15e eeuw bekend.

25  Klijn 1995, 281 (7.e.75). Twee andere goed vergelijkbare exemplaren in geel glazuur (met drie poten) 
worden gedateerd rond 1900-1925, zie Klijn 1995, 282 (7.e.81-82).

26  Het gezegde “iemand ergens naar laten fluiten” was al bekend in de 17e eeuw (Stoett 1943, 228).
27  Renaud 1972, 50; Hurst et al. 1986, 174; Bodenheim 1950, 232.

2 cm

Fig. 6.3  Reconstructie van de spaanhaan met fluit in zijaanzicht, dwarsdoorsnede en 
langsdoorsnede.
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vergiet (nr. 16)
De rand is afkomstig van een vergiet. De buitenrand is voorzien van een decoratie van 
witbakkende klei. Deze klei werd in vloeibare vorm middels een ‘ringeloor’ (koehoorn) 
aangebracht. Het vergiet met de brede rand is dateerbaar in de 19e eeuw.

zalfpotje (nr. 17)
Zalfpotjes zijn gedurende meerdere eeuwen in grote hoeveelheden en vormen vervaar-
digd. De eenvoudige roodbakkende zalfpot uit de beerput is dateerbaar vanaf 1650.

Europees porselein (nr. 18-19)
Twee identieke porseleinen kommetjes (dus zonder oor) zijn vervaardigd in Europa. Zij 
zijn voorzien van een zogenaamd Zwiebelmuster-decor. Dit motief is vanaf 1730 in het 
Saksische Meissen veelvuldig toegepast. Het motief – inclusief de merktekens – is het 
meest ‘geleend’; vrijwel alle porseleinfabrieken hebben het toegepast. Het kommetje heeft 
daardoor een vrij ruime datering: tussen 1730 en circa 1900.

majolica (nr. 20)
‘Majolica’ aardewerk bestaat voornamelijk uit borden, die aan de bovenzijde zijn voor-
zien van tinglazuur, terwijl de onderzijde is afgewerkt met goedkoop loodglazuur. 
Oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, werd het aardewerk vanaf de 
16e eeuw populair in de Nederlanden, want het was een goede vervanging van de tinnen 
en houten borden. Na 1650 werd majolica overvleugeld door ‘faience’, dat in zijn geheel 
was voorzien van een laag tinglazuur.

Het enige overgeleverde exemplaar van majolica uit de beerput betreft een schotel 
voorzien van een tulpmotief. Het motief van een tulp wordt veelvuldig vanaf de tweede 
helft van de 17e eeuw gebruikt en is een voorbeeld van de ‘Hollandse stijl’. Deze schotel 
is dateerbaar rond 1700.

faience (nr. 21-27)
Dit aardewerk nam vanaf het begin van de 17e eeuw een grote vlucht en werd mas-
saal gemaakt tot aan het einde van de 18e eeuw, toen het industieel wit uit Engeland 
haar plaats innam. Faience wordt ook wel ‘Delfts blauw’ genoemd, naar het bekendste 
productiecentrum in Nederland. Niet alle vormen waren echter beschilderd. Het meren-
deel van het faience uit de beerput bestaat uit borden, versierd in de ‘Hollandse stijl’ met 
landschappen en stillevens (nr. 21-25). Eén bodemfragment laat een Chinees motief zien, 
namelijk twee ‘zotjes’ of ‘lange lijzen’ (nr. 24). Behalve borden zijn van faience nog aange-
troffen een kop met polychrome beschildering (nr. 26) en een oortje van een papkom (nr. 
27).

industrieel wit (nr. 28)
Het dekseltje van witbakkende klei is afkomstig van een theepot. De datering van dit 
stukje ‘industrieel wit’ ligt in de 18e eeuw.

overig aardewerk (nr. 29-33)
Een vijftal niet goed te determineren scherven wordt hier slechts kort genoemd. Het zijn 
een wandfragment van mogelijk een roodbakkende grape en een randgedeelte van een 
pispot. Van porselein is een klein randfragment overgeleverd. Van faience twee kleine 
fragmenten van borden.
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6.2 glaswerk (nr. 34-35)

Twee glazen zijn voorhanden. De ‘roemer’ is een vorm van een drinkglas dat sterk tot de 
verbeelding spreekt. Dit komt mogelijk door het feit dat ze veelvuldig op schilderijen zijn 
afgebeeld. Hierbij is dit bijna altijd in een sfeer van vrolijkheid. De roemer werd dan ook 
bijna altijd gebruikt bij de maaltijd. Door de opgebrachte braamnoppen op de steel heeft 
de roemer ook een goede greep als de gebruiker vette vingers had. Door de grote produc-
tie was de prijs van dit glas relatief laag. Deze vorm is dateerbaar tussen 1625 en 1700. 
Het kelkglas is vervaardigd van kleurloos glas en dateert tussen 1730 en 1770. 

6.3 metaal (nr. 36)

Het enige metalen voorwerp dat voorhanden is, is een koperen nagel. De nagel diende 
om een beslagstuk van koper op zijn plaats te houden.

6.4 munten (nr. 37.1-37.3)

Uit het spaarvarken zijn nog drie koperen munten bewaard gebleven, die volledig zijn 
gecorrodeerd. Een datering van de munten was niet mogelijk.

6.5 pijpaarden figuur (nr. 38)

Dit fragment is afkomstig van een witbakkend pijpaarden hondenfiguurtje. 
Speelgoedfiguren van pijpaarde kennen een hoogtepunt in de periode rond 1700. Ze wer-
den ook gemaakt als ‘patacons’, dat wil zeggen als stichtelijke figuurtjes die meegebakken 
werden op christelijke feestbroden. Vooral kinderen waren een doelgroep.28 Of de honden-
figuur ook als patacon is gebruikt, is niet bekend. 

6.6 tabakspijpen (nr. 39.1 –39.54)

De groep tabakspijpen bestaat uit 34 steelfragmenten en 24 koppen (in totaal 520 gram). 
De hoeveelheid materiaal is te gering om de sociale status van de gebruikers van de 
beerput te bepalen. De datering kent een grote spreiding tussen 1680 en 1900, maar 
rond 1710 en 1780 liggen de grootste concentraties (zie fig. 6.4). Opvallend is dat een 
bepaalde trechtervormige pijp, die in de periode 1710-1740 werd vervaardigd, geheel 
ontbreekt. Zowel de grove (10 stuks), fijne (9 stuks) als porseleine (4 stuks) kwaliteit zijn 
aanwezig. De mindere kwaliteiten, zowel de grove als de fijne, zijn veruit in de meerder-
heid. Opmerkelijk is dat bij de beste kwaliteit pijpen, de porseleine, 75 % geen rooksporen 
vertooont. Vanwege het ontbreken van een merkteken is de herkomst van de pijpen, die 
omstreeks 1710 zijn geproduceerd, onduidelijk. Deze modellen werden in veel pijpenma-
kerscentra vervaardigd, ook in Gouda. De latere pijpen werden zonder uitzondering in 
Gouda geproduceerd.  

28  Bartels et al. 2003.
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Fig. 6.4  Verdeling van de produktieperiode van de aangetroffen pijpekoppen.
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7. Conclusie

De beerput lag op het erf van het hoekpand Heereweg-Grachtweg, in een knik van de 
parcellering. Mogelijk maakte ook het ten noorden daarvan gelegen erf van de beerput 
gebruik. De vroegste gebruiksperiode is het tijdvak circa 1675 – 1725. Het geheel ontbre-
ken van een bepaalde trechtervormige tabakspijp, die gemaakt werd in de periode 1710-
1740 sluit aan bij de datering van veel aardewerkvondsten rond 1700.

Het is niet duidelijk of voorwerpen uit de tweede periode van circa 1775 – 1825 even-
eens uit de beerput stammen, of dat ze uit een afvalkuil afkomstig zijn. Aangezien in 1808 
nog steeds het gemeenschappelijk onderhoud van de beerput werd geregeld, is het goed 
mogelijk dat ze uit de beerput stammen. De jongste voorwerpen, waarschijnlijk afkomstig 
uit een afvalkuil, dateren uit het einde van de 19e eeuw. 

Het aardewerkspectrum laat geen duidelijke rijkdom of beroepsachtergrond van de 
bewoners zien; het geeft een beeld van een gemiddeld huishouden. Het beschikbare his-
torische bronnenmateriaal is hiervoor ook ontoereikend. Indicaties dat het vondstmateriaal 
afkomstig is van het ‘bierhuis’ aan de Heereweg 209 zijn niet voorhanden. Wel wijzen de 
spaarpotten op de aanwezigheid van een huishouden met kinderen.
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8. vondstcatalogus
De catalogus volgt het Deventer-systeem en is opgebouwd uit de volgende eenheden:

1. inventarisnummer
2. code van het type
3. datering
4. afmetingen (max. diam. zonder add./max. hoogte zonder add./diam. voet)
5a. baksel
5b. oppervlaktebehandeling
5c. decoratie
6a. voet
6b. additieven
6c. divers, merken
7. naam
8. herkomst
9. literatuur

Bij vormen die niet zijn teruggevonden in de literatuur is het nummer weggelaten. Soms 
staat een type vermeld volgens de typologie van Den Hollander (ongepubliceerd). De 
volgorde van aardewerksoorten volgt de gebruikelijke bij publicaties in het Deventer-sy-
steem.

8.1 Aardewerk

8.1.1 Steengoed

Nr. 1
1. Lis-Gr1a-01 
2. s2-fle-9
3. 1775-1810
4. 9.5/-/9.0
5a. steengoed met glazuur
5b. zoutglazuur
5c. -
6a. standvlak, ziel
6b. één lintoor
6c. merk: SELTERS, bijmerk: N 30 
7. mineraalwaterfles
8. Westerwald
9. Bartels 1999, p. 554 (nr. 107). 
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8.1.2 Roodbakkend aardewerk

Nr. 2
1. Lis-Gr1a-02 
2. r-bor-?
3. 1725-1775
4. 16.6/4.3/6.5
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. standring
6b. -
6c. -
7. bord
8. Oosterhout
9. 

Nr. 3
1. Lis-Gr1a-03 
2. r-gra-11
3. 1675-1700
4. 15.0/12.3/ 7.5
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. driepoot
6b. één worstoor
6c. -
7. grape
8. Bergen op Zoom
9. Groeneweg 1992, p. 98 (vgl. nrs. 517-520, ca. 1700).

Nr. 4
1. Lis-Gr1a-04 
2. r-gra-30
3. 1625-1675
4. 13.5/11.0/7.2
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. driepoot
6b. één worstoor
6c. schenklip
7. grape
8. Bergen op Zoom
9. Groeneweg 1992, p. 43 (vgl. nrs. 436-437, 17e eeuw). 
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Nr. 5
1. Lis-Gr1a-05 
2. r-gra-?
3. 1700-1750
4. 11.6/9.0/8.1
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. driepoot
6b. één worstoor
6c. -
7. grape
8. -
9. -

Nr. 6
1. Lis-Gr1a-06 
2. w-kop-19 (Den Hollander 41-26)
3. 1600-1650
4. 13.0/8.7/6.0
5a. witbakkend
5b. loodglazuur/koperoxide
5c. bijna geheel groen
6a. standring
6b. twee lintoren, verticaal
6c. - 
7. kop
8. -
9. Bartels 1999, p. 752 (nr. 789) 

Nr. 7
1. Lis-Gr1a-07 
2. r-kop-? (Den Hollander 41-15)
3. 1700-1900
4. 12.2/8.3/5.7
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. standring
6b. één lintoor
6c. -
7. kop
8. Bergen op Zoom
9. Vgl. opgraving Alphen a/d Rijn-Couvée (ongepubliceerd). 
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Nr. 8
1. Lis-Gr1a-08 
2. r-oli-7
3.1650-
4. 14.0/-/8.0
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. standvlak
6b. ophangoor, afgebroken
6c. - 
7. olielamp
8. -
9. Groeneweg 1992, p. 82 (nrs. 460-461, 17e eeuw). 

Nr. 9
1. Lis-Gr1a-09 
2. w-oli-?
3.1650-
4. -/-/7.3
5a. witbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. standvlak
6b. ophangoor, afgebroken
6c. - 
7. olielamp
8. -
9. Groeneweg 1992, p. 82 (nrs. 460-461, 17e eeuw). 

Nr. 10
1. Lis-Gr1a-10 
2. w-kdl-1
3. 1650-1725
4. -/-/11.2
5a. witbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. standring
6b. -
6c. - 
7. kandelaar/olielamp
8. -
9. Ostkamp et al. 1998, 188 (nr. 20). 

2 cm 4 cm 4 cm
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Nr. 11
1. Lis-Gr1a-11 
2. r-pis-? (Den Hollander 34-4)
3. 1600-1700
4. 17.8/15.2/11.0
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. standring
6b. één worstoor
6c. - 
7. pispot
8. -
9. -

Nr. 12
1. Lis-Gr1a-12 
2. w-spa-1
3. 1550-1675 
4. 19.1/6.0/-
5a. witbakkend
5b. loodglazuur
5c. varkenssnuit
6a. vier poten
6b. -
6c. - 
7. spaarvarken, middendeel incompleet
8. -
9. Clevis/Smit 1990, 200, afb. 120, Klijn 1995,
281, 7.e.75; Jacobs et al.2002, 118 (cat. 41), 122 (cat.58), Bartels 1999, p. 719 (nr. 684-
685). 

Nr. 13
1. Lis-Gr1a-13 
2. w-spa-?
3. 1600-1700
4. 7/14.5/6.2
5a. witbakkend, roodbakkende appliques
5b. loodglazuur
5c. geel en rood glazuur
6a. standring
6b. -
6c. - 
7. spaarhaan, fluitje aan achterzijde ontbreekt
8. -
9. Renaud 1972, 50 (afb. 42); Groeneweg 1992, p. 82 (nr. 448, 17e eeuw); Hurst et al. 
1986, 174 (nr. 255).
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Nr. 14
1. Lis-Gr1a-14 
2. w-tes-12
3. 1700-1900
4. 14.0/9.0/8.6
5a. witbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. standring
6b. één lintoor, verticaal
6c. - 
7. test
8. -
9. Bartels 1999, p. 722 (nr. 694). 

Nr. 15
1. Lis-Gr1a-15 
2. r-twe-?
3. na 1700
4. -/4.1/3,5
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur
5c. -
6a. standvlak
6b. -
6c. - 
7. tweelingbak
8. -
9. Bartels 1999, p. 727 (nr. 708). 

Nr. 16
1. Lis-Gr1a-16 
2. r-ver-?
3. 1800-1900
4. 33.0/-/-
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur, inw: deels koperoxide
5c. ringeloor: slingers
6a. -
6b. -
6c. - 
7. vergiet
8. -
9. Vgl. Groeneweg 1992, p. 221, type h. (20e eeuw); Klijn 1995, 110 (1.c.75)
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Nr. 17
1. Lis-Gr1a-17 
2. r-zal-2
3. na 1650
4. 5.1/4.0/3.8
5a. roodbakkend
5b. loodglazuur, inwendig
5c. 
6a. standvlak
6b. -
6c. - 
7. zalfpot
8. -
9. Jacobs et al. 2002, 119 (cat. 48). 

8.1.3 Porselein

Nr. 18 + 19
1. Lis-Gr1a-18 + 19
2. ep-kop-?
3. 1730-1900
4. 7.9/4.9/3.7
5a. Europees porselein
5b. veldspaatglazuur
5c. Zwiebelmuster
6a. standring
6b. -
6c. merk: Kreuzschwerter + * en 
een letter K op binnenzijde standring  
7. kop
8. Europa (Meissen?)
9. Vgl. Bartels 1999, p. 878 (nr. 1266). 
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8.1.4 Majolica

Nr. 20
1. Lis-Gr1a-20 
2. m-bor-?
3. 1675-1725
4. 35.3/5.0/12.2
5a. majolica
5b. inwendig tinglazuur, uitwendig 
loodglazuur
5c. blauw, vlag: bladmotieven, 
spiegel: tulp
6a. standring
6b. -
6c. -
7. bord
8. Delft?
9. Vgl. Bartels 1999, p. 794 (nr. 946).

8.1.5 Faience

Nr. 21
1. Lis-Gr1a-21 
2. f-bor-2
3. 1675-1725
4. 22.5/3.0/12.6
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. blauw, spiegel: fruitschaal
6a. standvlak
6b. -
6c. -
7. bord
8. Delft?
9. Vgl. Bartels 1999, p. 798-799.

Nr. 22
1. Lis-Gr1a-22 
2. f-bor-19
3. 1675-1725
4. 22.2/3.4/10.0
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. blauw, spiegel: fruitschaal
6a. standvlak
6b. -
6c. -
7. bord
8. Delft?
9. Vgl. Bartels 1999, p. 798-799.
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Nr. 23
1. Lis-Gr1a-23 
2. f-bor-3
3. 1675-1750
4. 21.7/4.4/9.8
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. blauw, vlag: lijnen en stippen, 
spiegel: bloemen
6a. standvlak
6b. -
6c. -
7. bord
8. Delft?
9. Vgl. Bartels 1999, p. 798-799.

Nr. 24
1. Lis-Gr1a-24 
2. f-bor-2?
3. 1675-1700
4. -/-/8.0
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. blauw, spiegel: twee ‘zotjes’ of ‘lange
lijzen’
6a. standring
6b. -
6c. -
7. bord
8. Delft?
9. Vgl. Bartels 1999, p. 798-799.

Nr. 25
1. Lis-Gr1a-25 
2. f-bor-2
3. 1675-1725
4. 21.5/2.5/2.8
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. blauw, spiegel: zeilschip
6a. standvlak
6b. -
6c. -
7. bord
8. Delft?
9. Vgl. Bartels 1999, p. 798-799.
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Nr. 26
1. Lis-Gr1a-26 
2. f-kop-2
3. 1700-1800
4. 7.0/4.2/3.2
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. inw: bladmotief, uitw: bloemen
6a. standring
6b. -
6c. merk: d (of P) op onderzijde 
7. kop (& schotel)
8. Delft
9. Bartels 1999, p. 822-823 (nr. 1055-1059).

Nr. 27
1. Lis-Gr1a-27 
2. f-kom-?
3. 1650-1700
4. -/-/- (4.4 x 2.3)
5a. faience
5b. tinglazuur
5c. -
6a. -
6b. -
6c. - 
7. oorkom (papkom)
8. -
9. Bult et al. 1992 (nr. IHE B11-170).

8.1.6 Industrieel wit

Nr. 28
1. Lis-Gr1a-28 
2. iw-dek-4
3. 1700-1800
4. 5.2/2.3/4.2
5a. witgoed (industrieel wit)
5b. -
5c. -
6a. stoomgat
6b. knop
6c. - 
7. theepotdeksel
8. -
9. -  
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8.1.7 Overige aardewerkfragmenten, niet nader dateerbaar

Nr. 29: wandfragment r-gra-?; met afgeronde knik, binnenzijde deels geel geglazuurd
Nr. 30: randfragment r-pis-?; buitendiameter rand 21 cm
Nr. 31: randfragment p-?-?
Nr. 32: randfragment f-bor-?
Nr. 33: wandfragment f-bor-?; uit Delft?

8.2 Glaswerk

Nr. 34
1. Lis-Gr1a-34 
2. gl-roe-1
3. 1625-1700
4. -/-/5.5
5a. glas
5b. groen
5c. twee verspringende horizontale rijen
van vier braamnoppen
6a. gewonden draadvoet
6b. -
6c. cuppa ontbreekt 
7. roemer
8. Duitsland of Nederlanden
9. Kottman 1989, p. 142 nr. 50-10-35; 
Bartels 1999, p. 1018 (nr. 280).

Nr. 35
1. Lis-Gr1a-35 
2. gl-kel-21
3. 1730-1770
4. 6.5/8.4/6.2
5a. glas
5b. kleurloos
5c. -
6a. voet, pontilmerk
6b. -
6c. - 
7. kelkglas
8. -
9. Bartels 1999, p. 1003 (nr. 220).

  

2 cm 4 cm 4 cm
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8.3 Metaal

Nr. 36. Koperen nagel voor een beslagstuk.  

8.3.1 Munten

Nr. 37
Drie onherkenbare koperen munten uit het
spaarvarken zijn nog bewaard gebleven.

8.4 Pijpaarden figuur

Nr. 38
Figuur van pijpaarde in de vorm van 
een hond.
Max. dikte 0.9, hoogte 3.3

2 cm 4 cm 4 cm
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8.5 Tabakspijpen

Nr. 39
De groep tabakspijpen bestaat uit 34 steelfragmenten en 24 koppen (in totaal 520 gram). 
De steelfragmenten met versiering zijn als volgt gedetermineerd:
- bandversiering: 3 x
- lelies: 1 x
- namen: P.P.HAMER / IN GOUDA (=Pieter Proefhamer 1737-1753) 1x
  I.VERSLUIS / IN GOUDA (=Jan Pieterse Versluis (1744- ? ) 2x
  Versluijs zette het merk ‘lam onder de boom’, zie pijpekop nr. 6
- merk:   kromme isabé steel met schelpen versiering en het merk ‘de gekroonde
  59’. Waarschijnlijk de steel van pijp nr. 21

De pijpekoppen zijn als volgt gedetermineerd:
Tabel 1 Determinatie van de pijpenkoppen. Toelichting: herkomst: Go = Gouda, o = onbekend; 
type: 1 = trechter, 2 = ovoïde, 3 = isabé; plaats merk / decoratie: h = hielmerk, k = ketelmerk, z = 
zijmerk, b = bijmerk; merk / versiering: gr = gestileerde roos, kr = kroon; bijmerk: g = wapen van 
Gouda, s = letter boven wapen, l = links, r = rechts; kwaliteit: g = grof, f = fijn, p = porselein.

nr. herkomst datering type plaats merk merk/versiering bijmerk kwaliteit n opmerkingen

1 o 1680-1720 1 k,b gr l,gr g 1 ongebruikt

2 o 1770-1820 2 ? ? ? ? 1 fragment

3 o ca. 1700 1 geen - - g 3  

4 Go 1760-1780 2 h,b 40, kr l.gs / r.gs f 1  

5 o 1690-1720 1 b - l. halve maan, r. 3 stippen g 1  

6 Go 1760-1790 2 h,b lam onder de boom r. g p 2 ongebruikt

7 Go 1780-1810 2 h,b WL, kr l.g r.g p 1  

8 Go 1770-1790 2 h,b 68, kr l.gs / r.gs f 1 ongebruikt?

9 o 1680-1720 1 k,b gr l,stip g 1  

10 o 1680-1720 1 k gr  g 1  

11 o 1690-1720 1 b - l. halve maan / r.? g 1 beschadigd

12 o 1690-1730 1 b - l. 2 stippen g 1  

13 o 1700-1730 1 geen - - g 1 beschadigd

14 Go 1740-1760 2 h,b DS, kr l.gs, r.gs+2 stippen f 1  

15 Go 1750-1780 2 h,b 65, kr l.gs / r.g(s?) f 1 ongebruikt

16 Go 1770-1790 2 h,b ooievaar l.gs + cirkel, r.gs + cirkel f 1  

17 Go 1760-1790 2 h 13, kr - f 1  

18 Go 1760-1780 2 h,b IDM l.gs / r.gs + 2 stippen f 1  

19 Go 1750-1775 2 h.b PVS l.g / r.stip p 1 ongebruikt

20 Go 1760-1780 2 h,b TM, kr l.gs / r.gs f 1  

21 Go 1860-1900 3 k niet zichtbaar niet zichtbaar f 1 aangekoekt vuil
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De produktieperiode van de pijpekoppen is als volgt verdeeld:

jaar aantal

1680 3

1690 7

1700 8

1710 8

1720 7

1730 2

1740 1

1750 3

1760 8

1770 10

1780 10

1790 6

1800 2

1810 2

1820 1

1830 -

Tabel 2 Verdeling van de produktieperiode 
van de pijpekoppen.

Fig. 15  Overzicht van een viertal 
tabakspijpen (nr. 1, 3, 12 en 17).
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Afkortingen
GA Gemeente Archief, Lisse
NA Nationaal Archief, ’s-Gravenhage
RA Rechterlijk Archief
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Bijlage 1 Administratieve gegevens

Projectnaam     Lisse - Kaaspakhuisje
Type onderzoek    Indirect - collectie
Datum      2004-2005 (1987)
Uitvoerder     M. Dijkstra, L. den Hollander en H. van der   
      Meulen
Gemeente     Lisse
Plaats      Lisse
Straatnaam/adres    Grachtweg 1a
Toponiem     Kaaspakhuisje
Centrumcoördinaten    98.150 / 474.960
Kaartblad     30F noord
Aanleiding onderzoek    uitwerking van oud onderzoek (niet-AWN)
Archis – onderzoeksmeldingsnummer n.v.t.
Archis – waarnemingsnummer  n.v.t.
Complex     Graf - inhumatiegraf
      Nederzetting - huisplaats, onverhoogd
Datering     NT (Nieuwe Tijd) 
NAP maaiveld:    Onbekend
NAP bovenzijde complex:   Onbekend
NAP onderzijde complex:   Onbekend
Resterende waarden    Nog delen aanwezig
Aard sporen     Sluikbegraving, beerput en afvalkuilen
Materiaal verzameld    34 stuks aardewerk, 2x glas, 1x metaal, 54   
      fragmenten tabakspijp
 


