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DE OPGRAVING VAN DE "HOF VAN VAN ARKEL" 
Gorinchem Krijtstraat 2002 

Guus van de Berg 

In augustus en september 2002 werden door de gemeente Gorinchem en 
BAAC, 's-Hertogenbosch or gravingswerkzaamheden uitgevoerd op het 
terrein aan de Krijtstraat te Gorinchem waar de bekende winkelketen 
Vroom & Dreesman zich zal gaan vestigen. De verwachtingen waren 
hooggespannen. l listorische gegevens over het terrein zijn zeldzaam. 
Maar de vage ve1wijzingen in de schaarse bronnen zouden menig archeo
loog en historicus het hart iets sneller laten kloppen. De mogelijke aanwe
zigheid van de resten van een adellijke woning ('de !lof van Van Arkel') op 
het terrein spreekt wel het· meest tot de verbeelding. Echter, ook de link 
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A/1>2 Explicalie van de over::ich1s1eke11i11g (gebmeerd np de kada.1·1rale 111i1111111 l'llll 

Gorinchem (1831)): A "" 1errei11 'Stacl~school'. 8 = 1errci11 '/ h1f' van Van Arkel', 
C = t11i11 'Suu/ssdwol'(lcwt-l6de ee1111· hehouwd). IJ = t11i11 'l lo/va11 Van Arkel'. 
(laa1- / 6cle eeuw beboull'd). 

tussen het onderzochte terrein en de lokatie van de oude Stadsschool, bood 
interessante perspectieven. Nu, enkele maanden na het afronden van de 
opgravingswerkzaamheden, is het tijd voor een eva luatie van de daadwer
kelijk aangetroffen restanten. 
In historisch opzicht is de Stadsschool van beide gebouwen het best gedo
cumenteerd. 1547 en 1606 zijn jaartallen waarin direct naar de school 
wordt verwezen. Vennoedelijk bestond deze echter reeds lange tijd, want in 
1435 werd de huidige Knipsteeg - ten noorden van het opgravingsterrein ge
lokaliseerd - reeds aangeduid met de naam "Scoelsteghe". 
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Tol diep in de 20ste eeuw bleef een deel van het terre in in handen van 
opeenvolgende scholen. 
In het meest noordoostelijke deel van het opgravingsterrein zijn de funda
menten van een bakstenen gebouw gevonden. De afmetingen van het 
opgaand (=bovengronds) muurwerk zijn ruim 15 bij 8 meter. De lengteas 
was oost-west georiënteerd (= haaks op de huidige Krijtstraat). In de 
zu idwesthoek beschikten de gebruikers van het gebouw over een toilet. 
Hier lag een becrkuil die uit de tijd van de bouw stamt. (Beerkuilcn wor
den wel eens beschreven als de 'afvalemmers' van het verleden. Men deed 
er namelijk niet a lleen zijn behoefte, maar wierp er dikwijls ook voorwer
pen in, waaronder gebroken vaatwerk, versle ten schoenen, meubilair, etc). 
De vondsten uit bovengenoemde kuil kunnen worden gedateerd rond 1400. 
Tijdens de opgraving z ijn tientallen schrijfsti ften gevonden. Met de stif1jes 
konden teksten en berekeningen in de zachte waslaag van een waslablet 
worden gekerfd. Na controle van het geschrevene kon de was worden her
gebruikt. Dit schrijfgerei was ideaal voor - bijvoorbeeld - leerlingen aan 
een school. Zeker 90 procent van de aangetroffen schrijfstiften is gevon
den binnen het hie rboven genoemde gebouw. De lokatie van het gebouw -
in het noorden van het onderzoeksterrein - en de concentratie van schrijf
stiften in dit deel, vormen belangrijke aanwijzingen, dat het naar alle waar
schijnlijkheid gaat 0111 de Stadsschool. De bouwdatum rond 1400 is aan
moedigend voor de reeds 
genoemde veronderstelling, 
dat de Stadsschool reeds in de 

eerste helH van de l5de eeuw -
kan hebben bestaan. !let is 
echter niet uit te sluiten dat 
het gebouw pas in tweede ~l:::.i:ZB■ .. _lllill1Filll11+ ______ 

instantie een 'onderwijsbe-
stemming' kreeg. Ajb. 3 Diverse .vc/1rij/:V1ijle11 

Een koperen etsplaatjc met een voorstelling van de onthoofding van de 
Heilige Catharina is mogelijk gebruikt bij de vervaardiging van het lesma
teriaal. Deze unieke vondst kan, op basis van de kl eding van de figuren op 
het plaatje, zeer wel uit de beginperiode van de school stammen. 
Over de 'Hof van Van Arkel' is in de historische bronnen bijna geen infor
matie overgeleverd. In 1405 wordt vermeld dat de hof van Jan van Arkel 

tegenover de kerktoren stond. Deze lokatiebeschrijving van de hof is niet 
e rg secuur. 'Tegenover' de kerktoren is echter met een breedte van zo'n 19 
meier', een zeer breed erf gesitueerd. In de zuidoosthoek van het teJTein 
heen een huis gestaan, waarvan de lengteas min of meer paralle l lag aan 
de huidige Krijtstraal. De formaten van de funderingen zijn ca. 17 m bij 8 m . 
Aan de hand van de vondsten uit de aanlegfase van dit gebouw kan het 
gedateerd worden rond de overgang van de l4dc naar de 15de eeuw. 
Tegen dit 'hoolägebouw' zijn in latere stadia diverse aanbouwsels gezet. 
Rond het eind van de l6dc of het begin van de l 7de eeuw is hel pand. 
inclusief aanbouwsels, langs de zuidgevel 18 à 20 rn diep. Helaas werpen 
de vondsten van dit erf weinig licht op de in duisternis gehulde levens van 
Jan en Willem van Arkel en hun hofüouding. Er zijn weliswaar 2 (en 
mogelijk 3) beerputten aangetroffen, die bij dit erf horen, doch de inhoud 
ervan gaal niet verder terug dan de l6dc t/m de l 8de eeuw. Zoals te ver
wachten is bij een pand op zo'n voorname lokatie, getuigen de vondsten uit 
deze beerputten van een relatieve rijkdom. Dit geldt met name de g las
vondsten. waar goed bewaard gebleven materiaal uit Italië bij is. 

Langs de Struisvogelstraat-zijde zijn geen fundamenten ouder dan de late 
l9dc eeuw aangetroffen. Uitzondering vonnen enkele erfscheidingen en 
een uitgraafsleuf van een gebouw dat wel licht tot de bijgebouwen van de 
'l lof van Van Arkel' heeft behoord. Gele t op de lokatie en de re latief geïso
leerde positie van dit gebouw kan het een schuur of stal op het achtererf 
geweest zijn. 
Het ontbreken van funderingen aan de Struisvogelstraat kan verklaard wor
den vanuit het feit dat een groot deel van het bodemarchief ter plekke in 
het recente verleden verstoord is door heipalen en graafwerkzaamheden. 
Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het terrei n langs de Struisvogelstraat 
wel degelijk bebouwd is geweest. De vroegste aanwijzingen daarvoor vin
den wc op de kaart van Wijtmans in 1600. Op de kaart van Van Deventer 
(ca. 1570) is deze zone nog onbebouwd en is ze in gebruik als boomgaard 
of tuin. Waarschijnlijk was de laat- l 6dc eeuwse bebouwing dermate 
ondiep gefundeerd, dat deze door latere activiteiten volledig verstoord is. 
Naar het zich laat aanzien waren de twee erven van de opgraving aan de 
Krijtstraat oorspronkel ijk meer dan 50 meter diep en zo'n 40 meter breed. 
Ook de kadasterkaart van ca. 1830 laat een dergelijke terrein-indeling zien. 
Dit betekent zoveel dat de l6de-19dc eeuwse bebouwing langs de 
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Struisvogelstraat binnen de erven van de Stadsschool en de voormalige 
'Hof van Van Arkel' heeft gelegen. Wellicht verhuurden de eigenaar(s) deze 
bebouwing aan minder gefortuneerde Gorcummcrs. Hel is echter ook 
mogelijk dat de eigenaar(s) er hun personeel huisvesllen. Pas in de loop 
van de l9de eeuw zijn deze middeleeuwse erven gehalveerd en werden de 
panden langs de Struisvogelstraat zelfstandige erven. 

Beerpul V67, de keramiek-vondsten 
Hoewel het terrein voor stadskernonderzoek zeer groot was, bleek door de 
geringe veranderingen in de perceelsgrootte door de eeuwen heen ook de 
bebouwing altijd beperkt te zijn geweest. Dil weerspiegelt zich ook in de 
afvaldcpositie. De wat betreft oppervlakte vergelijkbare vindplaats 
Blijenhoek, die in 1996 gedeeltelijk onderzocht is, bevatte ca. 30 beerkel
ders en -putten van verschillende afmetingen. De dichtheid in bebouwing 
was hier ook veel groter. Op het terrein Krijtslraal zijn maar vier afvalputten 
en -kelders gevonden. 
Beerput V67 werd aangetroffen op een lokatie nagenoeg recht teget1over 

Afb. 4 Vrijwilliger.1· aan het werk mei de ,,oml1·te11 m11 de Krijts/raa/ 

de ingang van de Sint Jans-toren (op de scheiding tussen perceel A en 8). 
De pul was naar alle waarschijnlijkheid gesitueerd onder een steegje dat 
zich tussen twee grote, haaks op de Krijtstraat liggende percelen bevond. 
Beerputten vormden de voorlopers van de moderne riolering. 
Daarnaast belandden allerlei kapotte, 
beschadigde en afgedankte voorwerpen in 
deze putten, waardoor ze een onschatbare 
bron van informatie vormen over de bewo
ners/gebruikers van het pand waartoe de 
beerput hoorde. De stortkoker bevond zich 
aan de zijde van het oostelijke perceel, 
waardoor aannemelijk is dal de in de put 
aangetroffen resten aan de bewoners/ 
gebruikers van het bijbehorende pand toe
geschreven kunnen worden. 
De beerput waar dit stukje aan is gewijd, 
was een zogenaamde 'natte' beerput, waar-
door van een echie gelaagdheid binnen de AJh 5 Gla=e11 heker met 1·e1J{11lde 

put geen sprake was. De vondsten zijn dan lmwm1111JJl'<'11 

ook als één von<lstnummcr verzameld. 
De 'drek' is ter plekke nat gezeefd, waardoor er nauwelijks vondsten verlo
ren kunnen zijn gegaan. Deze methode leverde een niet mis te verstane 
hoeveelheid aardewerk, glas en overige gebruiksvoorwerpen op, waaron
der een glazen beker met vergulde leeuwenmaskers en braamnoppcn en 
een plankje met slot dat onderdeel is geweest van een bock. Daarnaast zijn 
er nog vele andere vondsten waar nog drnk aan gerestaureerd wordt door 
de vrijwilligers van de archeologische dienst van de gemeente Gorinchem 
en die buiten de doelstellingen van dit artikel vallen. 

Onderweksmethode 
Na het spoelen zijn de scherven gcpuzzled en - indien mogelijk - geplakt. 
Vervolgens is de schcrvcnberg nog eens nagelopen en het Minimum 
Aantal Exemplaren (MAE) bepaald, dat 174 stuks bedraagt. Van 140 
exemplaren kon minstens de hoofdvorm (bijvoorbeeld grape, kan, pot, etc) 
worden bepaa ld. De vondsten zijn geïnventariseerd volgens hel 'Deventer 
Systeem' en beschreven in een inventarislijst, die voor dit artikel even 
buiten beschouwing blijtl. 
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M:\E IJ00 1-100 1500 1600 1700 type M/\E 1300 1-100 1500 1600 1700 

s1- . ... r-pis-l32) 2 
s2-kan-20 r-pîs-ni~uw 
s2-kan-29 r-p1s-nicu,, 1-1 
s2-lrnn-39 r-p,s- 1 
s2-knn-nicuw 2 r-pot-7 
s2-kan-... 3 r-pot-111cuw 
s2-kan-... 1 r-pot- .. 
s2-k~n- . 2 r-pot- -l 
s2-knn- .. r-sp1-I
s2-..• ... r-tes• 7 
g-hlo-nic:uw r-te.~-1-l 
r-bak-29 r-tcs-15 ~ 
r-blo- r-t~s-22 
r-bor-(1 l r-lt:s- . J 
r-bor-6 2 r-tcs-
r-bor-.. 1-vcr-J 
r-gra-8 r-vet- .. 1 
r-gra•B 3 r-ral-J s 
r-grn-29 1 r• ...•.. 1-t 
r-gra-59 6 r- .•.,. 8 
r-gra-5<> w-hor-1, 
r-~ra-7S 

-- -
- -

-. - .._ 

-

- -
AJI>. 6/J Da1eri11g.1·st,wüe,v (vervolg) r-gr:1-9I 1 

r-gru-9I 3 
Datering:r•gra-98 

r-öf.l·UIC:U\V Wat betreti de datering van de gebruiksfase van de beerput zijn we volle
r-grn-nicuw dig aangewezen op de typologische kenmerken van de vondsten die uit de 
r-gra- Il 

bcerlaag geborgen zijn!. De afbeelding met de datcringsstaatjes biedt eenr-kan-15 1 
r-knn- 1 snel overzicht van de om looptijden van het aardewerk. De oudst aangetrof 
r-kmt:I fen typen worden al rond 1300 gedateerd, terwij l de jongste typen tot ca. 
r-kom-36 

1800 voor kunnen komen. De oudste vondsten bestaan echter slechts uitr-kom-42 2 
r-kom- enkele schert]cs van steengoed-kannen. Het oudste compleet aangetrolfon 
r-kop-2 (l voorwerp is gedateerd rond het midden van de l4de eeuw (g-blo-nieuw). 
r-kop-2 1 

te1wij l er uit de l 5dc eeuw twee compleet aangetroffen voorwerpen zijn r-knp-2 3 
r-kop-1 I (r-pis-6, r-tes-22). De grijsbakkende bloempot is het enige compleet aange
r-kop-1I? troffen voorwerp van voor ca. 1400. Daar bloempotten tijdens hun 'leven' 
r-kop-(I1) 

relatief weinig verplaatst worden, ga ik zekerheidshalve uit van een vrij r-(kop)- ,. 
r-lck-7 lange levensduur, al vorens de pot breekt of versleten is. Dit sluit goed aan 
r-min-... bij de rest van de oudere vondsten, die pas vanaf ca. 1400 in omloop z ijn 
r-p,s-5 2 gekomen. De beerput zal daarom rond 1400 aangelegd zijn-'. Voor de eindr-p1s-6 
r-pis-15 datering van de gcbruiksfasc hebben wc meerdere - indirecte - aanwijzin

gen. De vondsten van o.a. een Werra-kom (wa-kom-1) en een uitbundig 
A.fh.6a Daleringsstaaljes 
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Ajh. 7 
Kop, GOKS-2003 V67-27 
r-kvp-1J 
14,516.517 
398 ).!./"{/111 

Twee lwri:011tale worstore11; 
loodgla:1111r op ra11de11 en 
"re11: inwendig wille slih en 
loodgla:1111r 11wt kopemxide: 
mm/ 11itwe11dig gegla:uurd 
1500-1600 

vormgegeven steengoed kan uit het Westerwald (s2-kan-20) z ijn enkele 
re latief scherp dateerbare voorbeelden uit de eindfase van de beerput. Deze 
vondsten dateren rond het laatste kwart van de l 6de en het eerste kwart 
van de 17de eeuw. Er zijn daarnaast nog enkele vondsten die eventueel tot 
halverwege de l7de eeuw kunnen zijn vervaardigd. De paar vondsten met 
een omlooptijd tot voorbij 1700 kunnen niet als indicator gelden, gezien 
hun lange omlooptijd. Het fragment van een porseleinen kopje (p-kop- 1) 
uil het eerste kwart van de l7dc eeuw en het faience bordje zijn vermoedelijk 
bij de sloop van de koepel uit een bovenliggende laag in de beerput terecht 
gekomen. Op basis van het aanwezige aardewerk kan de e inddatum mijns 
inziens in het eerste kwart van de l 7de eeuw worden geplaatst. De totale 
afwezigheid van vroeg 17dc-ceuws porselein, faience en majolica• doet bij 
mij daarnaast het sterke vermoeden rijzen dat de beerput reeds vroeg in het 
eerste kwart van de l 7de eeuw buiten gebruik is gesteld. Het handjevol 
klcipijpen dal aangetrofîen is, kan waarschijnlijk meer licht werpen op de 
e inddatering van de beerpulinhoud. Deze vondstgroep dient echter nog 
door een specialist Ic worden onderzocht. 

Aft,. 8 
Kop. GOKS-2003 V 67-23 c11 2./ 
r-kop-2 
1317. 517 (gemiddeld) 
.WO gram (gemiddeld) 
Inwendig wille slih mei loodgl11:1111r 
(}!eel) en kope1vxide(xme11): 

11illl'e11dig 011gegln:1111rd; 
s/mulri11ge11 (/ic-hl) }!es/ete11 
1500-/6:!5 

De gebruiks-fase van de beerput 
ligt, op basis van de omlooptijd
dateringen van het aardewerk, tus
sen ca. 1400 en ca. 1600, waarbij 
de eindfase eventueel nog iets ver
lengd kan worden tot in het eerste 
kwart van de l 7de eeuw. 

Sociale status 
Ajb. 9Alvorens uitspraken te doen over de sociale 
Test, GQ,;S-2003 1167-./

status van de beerputgebruikers dienen we onze 
r-l<'s-7 

informatiebron - de aardewerkvondsten - kritisch te 13. 4/X.117.,~ 
aanschouwen. De vondsten uit de l4de en l 5dc eeuw JOi gram 

(8 exemplaren) zijn onmiskenbaar aanwezig, maar Ueltcel 1111gegla:u11rd: 
poo(jes geslete11;zijn verreweg in de minderheid in vergelijking mei 
i1111·emlig 11.1·a,111slagde hoeveelheden waarvan de omlooptijden tussen 
1./50-1550 

ca. 1500 tot ca. 1650 geplaats t kunnen worden 
( 164 exemplaren). Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen denkbaar, 
die e lkaar niet per definitie uitsluiten: 
1) tot ca. 1500 waren de bcerputgcbruikers uitermate zuinig op hun 

eigendommen. Voorwerpen werden nauwelijks weggegooid en al 
zeker niet in de beerput, daar deze dan eerder geleegd diende te 
worden. 

2) de beerput is rond 1500 een keer geleegd. 

Voor nader onderzoek naar de materiële cultuur van de gebruikers en hun 
so_ciale status zou ik hoe dan ook de volgende objecten buiten beschouwing 
willen laten: s 1-x-x, s2-x-x, g-blo-nieuw, r-bak-29, r-gra-91 (met duim in
drukken onder rand), r- pis-6, r-tes-22 en r-vet-1 . Ook p-kop- 1 en f-bor-11 
kunnen mijns inziens niet worden meegenomen, omdat hun herkomst 
dubieus is. 
Wc houden dan 164 exemplaren over, 32 exemplaren (of 19,5 1 % van de 
vondsten) zijn door hun fragmentarische aard niet in te delen in een func
tiegroep. Verdeeld over de verschillende functiegroepen (zie ook de inven
tarisl ijst) leveren de determineerbare voorwerpen(= 80,49%) het volgende 
beeld op: 
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Ajh. 10 Kan. GOKS-2003 Vfil-13 A/11. Il Kan. (iOKS-2003 Vfil-N 
.'"1-kr111-nie11w 1ype s2- ka11-
3.2113.216.3 7.5/l3,717 

3N.5gmm 31)() gram 

El•111•011dige kan 111,•1 ,-,.c/,l<' rand; Tu11vor111ig lid1aa111: sta11dwwt: 

horizo111ale gm,;(0111/er ,wui: 3 ll'II/J<'ll-llledai/1011.~ en r iv=<'I 

verlicaal liutoor; s/andl'oel (appliq11e-tecl111iek) : gedateerd 
(grr!( t(/gell'erkt) J 5()5; awi=et tol steel op huik 
/500-1575 (V-vormig) 

Ta/èlwaar (50 exemplaren/30,49%): 
l l~t aantal steengoed kannen binnen deze groep is niel opvallend groot. De 
restanten van de 12 gevonden kannen laten het normale bee ld z ien van 
steengoed tafolwaar uil de l6de eeuw. De meeste kannen van deze materi
aalgroep zijn versierd. Baardman-applique's en neo-k lassieke geometrische 
motieven voeren de hoofdtoon. Enkele voorwerpen zijn minder a lledaags. 
Een kan uit Raeren is gebroken bij de aanzet van de hals op de schouder, 
waarna het voorwerp is aangepast. De schouder en het oor zijn verwijderd, 
waarna de breukranden zijn g ladgevijld. Hierdoor ontstond een tonvonnige 
pot. Het hergebruik van het potl iehaam is niet direct een aanwijzing dnt de 
beerputgebruikers 'het geld op de rug groeide'. Op het potlichaam zijn drie 
wapen-medaillons aangebracht. Het pot lichaam is gedateerd: ( 15)95. 
Uitbundig gevonnd is een andere kan uit Raeren (s2-kan-20), waarvan enkele 
fmgmenlen zijn gevonden. Een completer exemplaar is bekend uit Nijmegen' . 
De rode en witbakkende borden, kommen en koppen behoren tot het dage-
1 ijkse gebruiksgoed binnen a lle geledingen van de middenklasse. 

Het gebruik van borden, kommen en bestek is in het grootste deel van de 
l6de eeuw nog voorbehouden aan deze klasse. De relatief grote hoeveel
he id talèlwaar vormt een aanwijzing dat men niet onberniddc ld was. Dat 
men redelij k de mode van die tijd kon volgen, blij kt uit de aanwezigheid 
van de ma]olica borden uil de tweede heltt van de 16de eeuw. 
Deze borden behoorden echter zeker niet tot de topstukken binnen de 
majoliea-produktie. Het zoutschaaltje vo rmt hierop een uitzondering. 
Het gebruik van zout - en het presente ren ervan op een speciaal daarvoor 
vervaardigd voorwerp - komt men in lagere kringen niet of nauwelijks 
tegen. De wat grove uitvoering en beschi ldering z ijn typisch voor de pro
duktie in deze periode. 

Voedselhereitling (34 exemplaren/20. 73%): 
Deze groep bestaat voornamelijk uit roodbakkcnde grapen (26 exemplaren). 
Het gebruik van aardewerken kookpotten is normaal in de doorsnee 16de
eeuwse keuken. Alleen de hogere klassen bezaten doorgaans metalen 
kookgerei. De geri nge mate van s lijtage en andere gebruikssporen waaraan 
de voorwerpen in deze groep hebben blootgestaan, vormen aanwijz ingen 
dat <le gebruikers zich een zekere onzorgvuldigheid konden veroorloven. 

Sanitair (23 exemplaren/ /4,02%): 
1 Ict percentage pispollen ligt wat aan de hoge kant maar is niet ui tzonder
lijk te noemen. Wel licht was de afstand tussen s laapkamer en bee rput naar 
de z in van de bewoners wat te groul en <leed men zijn/haar plas 's nachts 
liever in de p isrot. Maar genoeg gefantaseerd . Ook deze groep bestaat gro
tendeels uit roodbakkende exemplaren. De d iverse pispotten komen vrij 
gelijkmatig voor over de gehele gebruiksperiode van ni, de beerputleging 
(ca. 1500) tot ca. 1600. De s lij tage vnlt doorgaans mee en de meeste potten 
zijn aangetroflcn zónder een dikke kalklaag aan de binnenzijde. 

Voorraad (7 exemplaren/4,27%): 
Deze functiegroep bestaat uit louter roodbakkcndc potten. De potten zijn 
bruikbaar als opslagmiddel van voedsel. De vorm van de potten is echter 
dusdanig, dat tal van andere functies te bedenken zijn (denk aan bloempotten, 
aspotten, etc.). Roodbakkende potten behoren tot de standaard huisraad 
van de meeste huishoudens in de l 6de eeuw en bieden niet of nauwelijks 
diepere inz ichten in de sociaal-economische pos itie van de eigcnaar(s). 
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Verwarming (9 exemplaren/5.49%): 
Vuurtesten kan men zich voorstellen als de aanstekers van de late middel
eeuwen tot in de l8de eeuw. Wanneer men wat kooltjes uit het haardvuur 
overschepte in deze vonnpjes kon men overal het vuur meenemen. In oude 
afbeeldingen is bijvoorbeeld te zien dat men de test gebruikte bij het pijp
roken. De vuurtesten en komforen uit de l6dc eeuw behoren tot het 
alledaagse huisraad binnen alle sociale klassen. 

Medicinaal (6 exemp/areu/3.66%): 
Een majolica albarello hoort, net als het zoutschaaltje, thuis in de betere 
kringen. Net als de rode zalfpotten diende de albarello als houder voor 
zalfachtige substanties. Het aantal zall)JOtjes stijgt niet uit boven de gemid
dellle waarden, waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat wc hier in 
ieder geval niet met hypochonders te maken hebben. 

Conclusie 
De beerput met het vondstnumrner 67 is in gebruik geweest tussen .ca. 
1400 en 1600, waarbij de put omstreeks 1500 naar alle waarschijnlijkheid 
een keer geleegd is. Het percentage tafclwaar is met 30,49% weliswaar 
niet gering voor de l6de eeuw, de voorwerpen binnen deze groep behoren 
echter - enkele uitzonderingen daargelaten - tot het alledaagse gebruiks
goed van de midden-klasse. Dankzij deze uitzonderingen - in combinatie 
met de vrij grote hoeveelheid glas (waaronder enkele zeer fijne stukken) -
kunnen de beerputgebruikers op basis van het aardewerk worden geposi
tioneerd in de gegoede middenklasse. 
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