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PIJPENSTORT VAN WILLEM TEECK (CA 1600-1674) TE GORINCHEM
door Peter von Hout
Tijdens het inventariseren van de archeologische collectle van de stichting
Historisch Bodemonderzoek Gorinchem is nog enig misbakken pijpenmate
riaal tevoorschijn gekomen.
Een gedeelte hiervan is gepubliceerd in het boek -1abakspijpennijverheid
in Gorinchem" (1). Op bladzijde 77-78 is sprake van een pijpenstort van
een onbekende pijpenmaker in de Vijfzinnenstraat. Niet alle gevonden pij
pen blijken echter te zijn afgebeeld. Tussen het materiaal werden nog
twee koppen aangetroffen die hetzelfde model of dezelfde ketelversiering
hadden als de reeds afgebeelde exemplaren, maar afwijkende hielmer
ken droegen.
De merken zijn het 'spaakwiel' (afb. 31} en de 'gekroonde roos' met de let
ters wr (afb. 7). Dit laatste merk is gezet door Willem Teeck, zodat we mo
gen aannemen, dat dit materiaal van hem afkomstig is. Tevens is gebleken
dat Willem Teeck in 1636 via zijn vrouw de helft van een van de huizen van
"De Vijf Maagden" in de Kwakelstraat erft (2). Dit huis ligt dichtbij de vind
plaats van de stort, Als dit afval uit de pijpenmakerij van Willem is, zou de
stort later gedateerd moeten worden dan 1630, zoals in het boek staat
vermeld.
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Afbeeldingen:

l Pijpenkop(pen), geglaasd, met het hielmerk de roos of de gekroonde
roos met de initialen wr van Willem Teeck.
2 Eenvoudige roosversiering, bestaande uit stipp.en.
3 Pijpenkop(pen) met een gestileerde roos en kelkbaderen op de ketel. Het
hielmerk bestaat uit een vijfbladige roos of het 'spaakwiel'.
4 Gestileerde roos op de zijkant, waarbij de stippen zijn vervangen door
bloemetjes.
5 Eenvoudige roos op de zijkant en op de hiel een vijfblodige roos.
6 Vijfblodige roos op de hiel, de gekroonde roos op de ketel bestaat uit
stippen.
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