
Reactie op Archeologie bericht in de Ravelijn februari 2013. 

Alweer bijna ’n jaar geleden gaf ik aan Henk de Jong enige dozen met tegeltjes en plavuizen 

mee met het verzoek deze aan de Heemkundekring Willemstad te overhandigen. Leuk, dat zij 

uw interesse opgewekt hebben en dat U bezig bent ze schoon te maken en tot plateau’s te 
verwerken. 

Even een korte voorgeschiedenis: 

Begin jaren 60 kochten wij het pand Voorstraat 37 en enige jaren later Voorstraat 39, onder 

meer om de tuin achter het pandje 39 bij onze tuin te kunnen trekken (met uitzondering van ’n 

binnenplaatsje achter Voorstraat 39).Toen mijn man de vloer van Voorstraat 39 openmaakte, 

bleek daaronder ’n vloer van ongeglazuurde plavuizen te zitten, ongeveer ’n halve meter 

beneden het actuele “maaiveld” plus ’n grote hoeveelheid delfts blauwe tegeltjes, ruwweg van 
de muur gehakt. 

Deze tweede vloer is het niveau geweest van de huizen die in de 17de eeuw gebouwd zijn. Uw 

indruk dat de tegeltjes dateren uit de periode vòòr de bouw in de achttiende eeuw is dus 

volledig correct. 50-60 tegeltjes waren gaaf of bijna gaaf: deze hebben in de loop der jaren ’n 
waardige bestemming gekregen. 

De inhoud van meerdere kisten met tegel-scherven hebben we op onze zolder uitgespreid en 

geprobeerd zoveel mogelijk scherven bij elkaar te zoeken. De tegeltjes die we geheel of vrijwel 

geheel konden completeren hebben we daarna bewaard en dus onlangs aan Henk de Jong 

meegegeven. De resterende kratjes met “niet te plaatsen” scherven zijn al eerder bij de 

Heemkundekring Willemstad ondergebracht. Van de ongeglazuurde plavuizen heb ik eveneens 

twee dozen aan Henk de Jong meegegeven voor de Heemkundekring. 

Nu wat de potscherven betreft. In de tuin van Voorstraat 37, vlak achter de gevel, had mijn 

man ’n dichtgegooide waterput ontdekt. In de tuin die oorspronkelijk bij Voorstraat 39 hoorde 

was ’n dichtgegooide beerput. Mijn man heeft zich steeds erg voor archeologie geïnteresseerd 

en besloot de beide putten te laten leeggraven, wetende dat afgedankte en gebroken 

huishoudelijke voorwerpen vaak in deze putten gegooid werden. 

Wij vonden ’n grote hoeveelheid gebroken witgoed, waarvan we alleen enige kommen wisten te 

complementeren. De rest was dusdanig beschadigd, dat we er niets van konden herstellen. Ook 

de kratten met deze resten zijn al eerder naar de Heemkundekring in het Mauritshuis 

overgebracht. Maar, interessanter, we vonden ook ’n hoeveelheid oudere aardewerken testen, 

weliswaar gebroken, maar toen we goed zochten bleken we enige voorwerpen tot ’n geheel te 

kunnen lijmen. De doos met aardewerk die ik aan Henk de Jong meegaf bevat scherven die 

weliswaar geen compleet voorwerp kunnen opleveren, maar naar ons idee toch belangwekkend 

genoeg waren om te bewaren. 

In de putten hebben we verder nog gevonden (en bewaard!) ’n tondeldoos, ’n oud speelgoed-

strijkijzertje, ’n belletje, ’n hoeveelheid – door het verblijf in de grond ge-iriseerde – flesjes. De 

ook in deze putten gevonden partij hoge groene weckflessen (het type dat gebruikt werd toen 
men nét begon te wecken), heb ik aan Henk de Jong meegegeven voor de Heemkundekring. 

In de grond van de tuinen achter beide huizen vonden we grote hoeveelheden pijpenkoppen en 

pijpenstelen. Ook deze hebben we steeds bewaard. 

Met vriendelijke groet. 

FM van Gink-Meijer, 


