Aardewerk collecties Stedebroec 1

Collectie Hooijmans

Dit rapport is er een uit een reeks die bedoelt is om een inzicht te
geven wat er zoal is gevonden aan aardewerk materiaal in de
gemeente Stedebroec.
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Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd doormiddel van
druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.

Er kan geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend
door het gebruik van resultaten uit dit rapport.

Administratieve gegevens
Provincie

: Noord-Holland

Gemeente

: Stedebroec

Plaats

: Grootebroek

Toponiem

: Zesstedenpark/Grootslagpolder

Straat

: Nuwendoorn/radbout

Kaartblad

: 20A

Coördinaten

: 143,991/523554

Aanleiding en omstandigheden

Even voor het aanleggen van de infrastructuur voor Villawijk
Zesstedenpark werden er enkele vondsten gedaan door Rob
Hooijmans. Dit gebied, ten noorden van de zesstedenweg, maakte
toen nog deel uit van “polder het grootslag” en werd omgezet naar
woongebied. Het vondstenpakket bestond grotendeels uit
aardewerkscherven en grotere fragmenten en lag over het algemeen
in de walkant gestort. Naast aardewerk werd er ook leer, glas,
wandtegels, en natuurstenen ornamenten gevonden. Opmerkelijk was
ook een grotere hoeveelheid zwart geblakerde stenen en tegels die
er gestort waren, dit doet vermoeden dat het restanten van een
brand waren. Onder deze vondstlaag die anderhalve meter diep lag
was een laag van geconserveerde riet en hulst aanwezig net boven de
klei, mogelijk is er hier een rietschoot aan- geplempt wat vroeger wel
gebruikelijk was. De hierna vermelde voorwerpen zijn allen
gerestaureerd en bevinden zich in de privé collectie van Rob
Hooijmans

Majolica 1610/1630
Polychroom+ zebrarand
Schaal 32 cm voet 12 cm smalle rand

Majolica 1610/1630
Polychroom+ zebrarand
Schaal 33 cm voet 11 cm brede rand

Majolica 1630/1650
Haarlemse crabbenrand
Schaal 33 cm voet 12,5 cm brede rand

Frans
Rouen/Nevers
1640/1660
Schaal 23 cm voet 7 cm

Gatemetiel (Vergiet)
1640/1670
32 cm drie poot

Baardman Frechen
1700-1720
23 cm hoog 14 cm breed

Baardman Frechen
1700-1720
30 cm hoog 21 cm breed
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