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Voorwoord

DegemeenteDen Haagwerktvoortvarendaan de toe-
komst.In de binnenstadwordt eenreeksvan belangrijke
projectengerealiseerd.Dezehangenenerzijdssamenmet
de verbeteringvan de bereikbaarheiden de leefbaarheid
vandestaden andei~zijdsmetde economischerevitalise-
ring en uitbreidingvan de woonfunctiein hetcentrum.
Voorbeeldenzijn de bouwvan hetnieuwestadhuis,de
ontwikkelingvan hetgebiedde Resident,de aanlegvan
hetSouterrainen deKoningstunnelen tallozenieuwe
gebouwendie door architectenvan (interjnatiotialefaam
zijn ontworpen.Hetgaatniet alleenom nieuwbouw,
maarin de historischebinnenstadwordenookgebouwen
gerenoveerden stratenaantrekkelijkergemaakt.

Eengoedvoorbeeldhiervanvormtde renovatievan het
monumentalepandvandeAlgemeneRekenkameraan het
LangeVoorhout. Op hetachterterreinvindt nieuwbouw
plaats.
Na desloop van de oudbouwkon de afdelingArcheologie
van de DienstStadsbeheeronderzoekverrichten.
Aangeziendit eenzeerinteressantstukjevan Den Haag
betreft,wasdit voor de afdelingArcheologieeenbuiten-
kans.

Dit nummerbeschrijftde resultatenvan de opgi'aving
achterdepandenLange Voorhout4 t/m 8, die in het
najaar van 1994en in hetvooijaar van 1995plaatsvond.
Het opgravingsterreinbevindtzich tussenhetkoor van de
Kloosterkerken hetpandvan deAlgemeneRekenkamer
dat behoudenblijft.
Dezeplek is in iedergevalvanafde 14deeeuwin gebruik
geweest.Eerstwerdde locatie bewoonddoor adel, daarna
vestigdezich er eendominicanenkloosteren vervolgens
woondenterplekkerijke burgers. Vanaf1867vondde
AlgemeneRekenkameronderdakin hetpandLange
Voorhout8.
Het uitgevoerdearcheologischondei'zoekheeftvele interes-
santegegevensopgeleverdoverdegeschiedenisvan deze
plek en haar bewoners.Voldoenderedenom daaraaneen
publicatiete wijden!

Ik wensu veelleespleziermetdit nieuweVOM-deel.

drs. H.J. Meijer
Wethoudervan Verkeeren Vervoer,
Binnenstaden Monumenten



      
 

   

2. Het opgravingsterrein vol
sloopmachines.
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3. Het Voorhout en omgeving in 1924.
Rechtsboven de Kloosterl<erl< met daar-
onder de gebouwen van de Rekenl<amer
en de Kleine Kazernestraat.

VOM REEKS 1996-3



 

         
          

      
          

          
        

        
          
         
        

         
          

          
      

         
         
          

      
        

       
     

       
     

         
      

       

         
           

       
        

         
          

         
       
 

        
         
       

        
       

     

        
  

Inleiding

Het LangeVoorhoutvormt, met zijn bredeopzeten
voornamepanden,eenpuntvan rust in eenverderdruk
en hectischstadsleven.Eenbeeldbepalendelement
wordt gevormddoorde op de hoekmetde Parkstraat
gelegenkerk, die vandaagde dagvooral bekendis van-
wegede vele klassiekeconcertendie daargeorganiseerd
worden.Weinigenzullen erbij stilstaandat dezekerk
hetenigedirectzichtbarerestantis van eenkloosterdat
rond 1400op dezelocatiegestichtwerd.Alleen de
naam.Kloosterkerk,herinnerthier nogaan.De kloos-
tergebouwenzelf, die achteren naastde kerk gelegen
waren,zijn aanheteind van de 16deeeuwafgebroken.
In plaatsdaarvanverscheenin de 17deeeuweenver-
scheidenheidaanbebouwingwaarondereenaantal
voornamepandenaande zijde van hetLangeVoorhout.
Eendeelvan dezebebouwingwerd vanafde tweede
helft van de vorige eeuwgebruiktals huisvestingvoor de
AlgemeneRekenkamer.Groei en toenemendbelang
van dezeorganisatieleiddenertoedatuiteindelijk het
gehele terreinomslotendoor hetLangeVoorhout,
Kleine Kazernestraat,Kazernestraaten Bajonetsteeg
door dezeorganisatiein beslaggenomenwerd.
Nieuwbouwplannenvoor deAlgemeneRekenkamer
bodenin de winter van 1994de mogelijkheidom
archeologischonderzoekop hetvoormaligeklooster-
terreinte verrichten.Weliswaarwarende bovengrondse

delenervanin hetverledenafgebroken,maarde kans
wasgrootdat zich in de ondergrondnogrestenvan het
kloosterbevonden.Daarnaastkon opdezemanier
onderzochtwordenhoe het terreinvoorafgaandaande
bouwvan hetkloosteringerichtwas.Ook devoorname
bewoningdie zich na afbraakvan hetkloosterop een
deelvan het terreingevestigdhad,vormdeeenbelang-
rijk argumentom archeologischonderzoekte verrich-
ten.
Gedurendede maandendecember1994tot en met
maart1995 werd door de afdelingArcheologievan de
dienstStadsbeheeronderzoekverricht, (afb. 4) Daarbij
kon ruim tachtigprocentvan de locatiearcheologisch
onderzochtworden.De resultatenvan dit onderzoek
wordenin dezepublicatiebesproken.

4. De ligging van de verschil-
lende opgravingsputten.



   

  

   

   

  

       
    

    
  

   

1 St. Jacobskerk

2 Binnenhof

^ I strandwal

l^y I veen

SJ^ Klooster

5. De binnenstad van Den
Haag met de opgravingslocatie
geprojecteerd op de strandwal
en -vlakte.
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MiddeleeuwsebewonersaanhetVoorhout: deVan Arkels

Het centrumvan Den Haag- en dusook de locatie

van de opgraving- is gelegenop eenlanggerekte

smalleduinnig. Dezeduinrugis zo'n 5500Jaar

geledengevormdtoenalsgevolgvan eensamenspel

vanzee,wind en waterhuishoudingeenlandschap

vanparallel metde kustlopendezandruggenmet

daartussengelegenveenkussensgea-eëerdwerd. Op

dezezandruggenzettede wind bij tijd en wijle weer

opgewaaidstrandzandaf. Hierdoor ontstondenlage

duinen,nu aangeduidmetde naamOudeDuinen.

Dezeduinenlagenhogerdan de daarnaastgelegen

veenkussensen vormdendaardoorvanafdeprehisto-

rie eengoedeplek om zich te vestigen.

De oudstetijdenshetonderzoekaanhetLangeVoor-
houtaangetroffensporenzijn de restantenvan een
akker.Dezewas aangelegdop eenlater weeroverstoven
natuurlijk gevormdehumeuzelaagbovenophetOude-
Duinoppervlak.De akkerwerd herkendaannogzicht-
bareschopsteken,die ontstaanwarenbij de bewerking
van het land. Aangeziengeenvondstenwerdenaange-
troffen, kan de periodewaarin de akkerin gebruikwas
niet gedateerdworden.De mogelijkheidbestaatechter
datde akkeruit de Romeinsetijd dateert.Zo werdenop
hetterreineenaardewerkfragmenten eenmuntuit deze
periodeaangetroffen.Dezevondstenzijn echterniet uit
de akkerlaagzelf afkomstig.Op andereplaatsenin de
Haagsebinnenstad,onderanderein de Annastraaten
Nobelstraat,is de aanwezigheidvan eenuit dezeperiode
daterendeakkerwel met zekerheidvastgesteld.'
Bovenophetakkerpakketlag eenophogingslaaguit het
laatstekwart van de 14deeeuw.

Die Haghebestondtoenruim eeneeuw.De oudstever-
meldingvan hetdorp dateertuit 1242.Eenaantaljaren
daarvoorhadde graafvan Holland zich hier gevestigd.
Toenbestondde bewoningwaarschijnlijkuit niet veel
meerdanenkele,verspreidop de duinniggelegenboer-
derijen.Pasin de loop van de tweedehelft van de 13de
eeuwkan mensprekenvan eenechtdorp. De kern ligt
tussende aande oostzijdegelegenwoningvan de graaf,
hethuidigeBinnenhof,en de St.Jacobskerkaande
westzijde.Het oostelijk deelvan hetdorp,waaronder
hetBuitenhof,LangeVijverbergen LangeVoorhout,

werd in beslaggenomendoorde gebouwenen verblij-
ven van het grafelijk hof en dedaaraanverbondenede-
len, (afb. S) Het gebiedvan hetLangeVoorhoutwerd
daarbij pasin de loop van de 14deeeuwin gebruik
genomen.

Aan heteind van de 14deeeuwstaatter plaatsevan de
opgravingslocadeaanhetVoorhouteenhuis, dat in
bezit is van de familie Van Arkel. Dit geslachtis in het
middenvan de l.^de eeuwontstaanuit eenafsplitsing
van hetgeslachtVan derLede. De oudstezoonvan deze
familie, HerbarenII van derLede,noemdezich toen
heervan Arkel. In slechtsenkeletientallenjarenwisten
deVan Arkels zich op te werkentot eenvan de machtig-
ste famihesin Holland. De kernvan hun bezittingenlag
ten oostenvan Dordrechttussende Lek, Linge en
Merwede.Daarnaasthaddenzij ook in anderegebieden
bezittingendie zij gekochtof in leengekregenhadden
van de graafvan Holland. Het belangvan de Van Arkels
kan afgeleidwordenuit het feit dat zij omvangrijkebij-
dragenleverdenaande troepenvan de graafen gedu-
rendede 13deen 14deeeuwinvloedrijke positiesinna-
men in de grafelijke raad.^Van heteind van de 14de
eeuwwasJanV van Arkel eenvan de machtigsteman-
nenin Holland.Tot de bezittingenvan de familie in
Den Haagbehoordenhet in 1393 gekochtekasteelde
Binckhorsten hetpandaanhet LangeVoorhout.Dit
pandhadJanV in 1394gekochtvan de kartuizerorde in
yVmsterdam.Dezehadheteenjaar daarvoorgekregen
van Albrechtvan Beierenals financiëleondersteuning
voor de stichtingvan eenklooster.Het pandwas gele-
gentussende woningvan Filips van Wassenaar,burg-
graafvan Leidenen die van Dirk F"oppenz.,dekenvan
hethofkapittel.Overde aarden omvangvan dewoning
gevende historischebronnengeenuitsluitsel.

Tijdensde opgravingzijn sporenaangetroffendie date-
ren uit dezetijd. Het zijn drie greppels,eenaantalafval-
kuilen en eenophogingslaag.(afb. 6) De greppelslagen
op hetmiddenvan het terreinen volgdeneenzelfde
traject.Eenbegin-of eindpuntkon niet wordenva.st-
gesteld.De greppelswarenniet gelijktijdig in gebruik
maarzij volgdenelkaarin de tijd op. Mogelijk vormden
zij de begrenzingvan hetwoonerfvan hetop het terrein
gelegenpand.Op basisvan hetaardewerkin devulling
van de greppelskunnenzij in het laatstekwart van de
14deeeuwgedateerdworden.
Naasteenkleine hoeveelheidgrijs- en roodbakkendaar-
dewerkbestaathetovergrotedeelvan hetaardewerkuit
steengoed.Dit aardewerkwerd vervaardigdvan een
kleisoortdie op eenhogetemperatuurgebakkenkon
worden.Hierdoorwerd hetaardewerkletterlijk steen-



     
   

      

          

       

 

 
 

 
 

 

 

   
          

          
        

         
      

       
         

        
       
          

          
       
      

          
       

            
        

          
         

         
      

      
        

        
           

       

    

6. Opgravingsplattegrond met
de belangrijkste sporen.

I I Pre-klooster

I I Klooster

B Post-klooster

^

^
^

^
:<;

'A

V-'-

25 M, V
harden liet hetgeenvochtmeerdoor. Eenbeperking
bij de vervaardigingvan dit materiaalwas wel dat de
hogetemperatuurtot spanningenin devorm leidde.
Voorwerpenmeteengeringehoogteen eengrotedia-
meterkondendaardoormakkelijk vervormen.Daarom
beperktende producentenvan steengoedzich voorna-
mehjk tot hogeen slankevormen,zoalskannen.De
voor dit aardewerkbenodigdekleisoortkomt niet overal
voor. De voornaamstevindplaatsenzijn de beekdalen
tussenMaasen Rijn. In hetRijnland bestondvanafhet
middenvan de I4de eeuweengroteindustriedie gespe-
ciahseerdwas in hetvervaardigenvan bovengenoemde
producten.Doordatdit aardewerkgeïmporteerdmoest

worden,washet in eersteinstantieduurderdande voor-
werpendie door lokale pottenbakkersvervaardigdwer-
den.In de tweedehelft van de 14deeeuwwashetsteen-
goedechterzo'n massaproductdat het voorieder
huishoudenbereikbaarwas.Het feit dateendeelvan de
vondstenuit steengoedbestaatis danook niet opval-
lend. Wel de hoeveelheidwaarinhetsteengoedis aan-
getroffen.Tegenoverslechtsenkelevoorwerpenvan
roodbakkendaardewerkstaanvele tientallensteengoed
kannen,(afb. 7) Eendergelijkegrotehoeveelheidmag
uitzonderlijkgenoemdworden.Zelfs als we ervanuit-
gaandat aanheteindevan de 14deeeuwde meeste
huishoudenswel beschiktenover eenpaarsteengoed

10 VOM REEKS 1996-3



       
 

         
          

         
            
           
         

          
        

          
        

          
        

        
       

         
         

          
          

          
         

      
     

        
        

      
       

        
          

       
        

    

         
      

          
       

        
       
        

         
         
          

      
       

        
        

        
      
          

         
       

           
        

     
      

         
        

       
          
           

         
       

         
       

        
         

      
       

         
       

        
         
            
        
          

          
          
        
          

        
         

         
         
         

 

7. Steengoed kannen uit de
greppel.

kannenvoor hetbewarenen schenkenvan dranken.Dit
beeldkan alleenverklaardwordenuit het feit dat het
hier afval van rijke mensenbetreft,namelijkde bewo-
nersvan eenpanddataanheteind van de 14deeeuw
eerstin handenwasvan de graafvan Holland en ten-
slottevan de familie Van Arkel. In dergelijkehuishou-
densvormt hetnuttigenvanvoedselen drankniet alleen
eenhuiselijkeactiviteit maarook eenpubliekeaangele-
genheid.Het naarbuitenduidelijk latenzien dat mende
financiëlemiddelenhadom grootschaligeeet- en drank-
festijnenaante richtenvoor vele gastenkon statusgeven
of bevestigen.De gevondensteengoedkannenzijn dan
ook waarschijnlijkde tastbarerestantenvan zulke feeste-
lijke gebeurtenissenwaarbij de drankrijkelijk vloeide.

In eenvan de greppelswerdendaarnaastnogandere
aanwijzingengevonden,die wijzen op de rijkdom van de
bewonersvan hetpand.Het gaatom kleine tegelsvan
roodbakkendeklei die aande bovenzijdeal of niet voor-
zien zijn van glazuurof eenwitte sliblaagmetglazuur.
Door de combinatievan eenglazuurlaagmetof zonder
onderliggendewitte sliblaagkondenverschillendekleur-
schakeringenverkregenworden.Dezegeglazuurde
tegelswerdengebruiktvoor hetleggenvan mozaïek-
vloerenwaarbij metdiverseformaten,vormenen kleu-
ren decoratievepatronengevormdkondenworden.
Mozaïekvioerenmetgekleurdetegelswarenalleenweg-
gelegdvoor welgesteldehuishoudens.Zo wordenzij in
Utrecht,waaroverigensin de eerstehelft van de 14de
eeuweenproductie-ateliervan dergelijketegelsgeves-
tigd was,alleenaangetroffenin stadskastelen,kerkenen
huizenvan hogegeestelijken.

In hetdoor de greppelsbegrensdegebiedwerd naast
diverseafvalkuilenook eenophogingslaagaangetroffen,
die eveneensuit het laatstekwart van de 14deeeuw
dateert.Onderhethieruit afkomstigemateriaalbevin-
denzich fragmentenvan slankekannenvan grijsbak-
kendaardewerk.Dit aardewerkverkrijgt zijn grijze
kleur doordathet in eenzuurstofarmeomgevinggebak-
kenwordt. In eenovenmeteenzuurstofrijkeomgeving
oxideerthet in de klei aanwezigeijzer, waardooreen
typischerodekleur ontstaat.In dat gevalsprekenwe van
hetzogenaamderoodbakkendaardewerk.De productie
van roodbakkendaardewerkkwam betrekkelijklaatop
gang.Voor eenzuurstofrijk bakproceszijn namelijk spe-
ciale ovensnodig, waarinde luchttoevoergoedgeregeld
kanworden.Dezetechnischeontwikkelingwaspaslater
mogelijk. Het roodbakkendaardewerkverscheenin
Nederlanddanook pasin de tweedehelft van de 12de
eeuwop de markt. Daarvoorbestondhetovergrotedeel
van het dagelijksegebruiksgoeduit grijsbakkendaarde-

werk. In de loop van de 13deeeuwverloorhet grijsbak-
kendaardewerksteedsmeerterreinaanhet nieuwe
roodbakkendmateriaal.Het zuurstofrijkebakproces
maaktenamelijk ook anderetechnischeverbeteringen,
zoalsde toepassingvan glazuur,mogelijk. De voor dit
glazuurbenodigdegrondstoflood was in dezeperiode
echterbetrekkelijkkostbaar.Daaromwerd de toepas-
singvan glazuurbeperkttot die plaatsenwaarhet ook
echtfunctioneelwas, zoalsde bodemen derandvan het
aardewerk.Daarkoektvoedselmakkelijk aanen de aan-
wezigheidvan glazuurop dezeplaatsenvergemakkelijkt
hetreinigenvan de voorwerpen.De omslagvan grijs-
bakkendnaarroodbakkendaardewerkvond heteerst
plaatsin West-Nederland.Rondhet middenvan de
14deeeuwbestondhier hetovergrotedeelvan het
dagelijksgebruiksgoednaaststeengoeduit spaarzaam
geglazuurdroodbakkendaardewerk.Tegenheteind van
de 14deeeuwwasde omslagvrijwel compleet.Het
voorkomenvan eenbetrekkelijkgrootaantalfragmen-
ten van grijsbakkendekannenin de ophogingslaagkan
danook vreemdgenoemdworden.Het gaathier even-
wel om eenspeciaaltype. (afb. 8) Het is eenslankekan,
die in tegenstellingtot hetalgemeenvoorkomendebol-
lere type tot nu toe alleenuit Vlaanderenen Zeeland
bekendis. Dit slanketype wordt daargedateerdin het
middenvan de 14deeeuw.-De productievan dit soort
kannenkan duslangerhebbendoorgelopen.Aan de
anderekant moetenwe onsrealiserendatde kannenzijn
gevondenin eenophogingslaag.Gezienhetdaarinaan-
getroffenmateriaalmoetde laagdaterenuit het laatste
kwart van de 14deeeuw.De mogelijkheidblijft natinir-
lijk bestaandat daarfragmentenaardewerkvan eeneer-
deredatumin verzeildzijn geraakt.We hebbenimmers

11



     
    

  

      
    

           
           
      

       
        

           
         
          

         
         

          
          
           

         
      

        
       

           
     

        
        

           
         
           

         
           

         
          

         
          

         
            

         
      

 
          

          
        

          
         
      

 

       
    
          

         
             

           
  

       
            

     

    

8. Fragmenten van de kannen
van grijsbakkend aardewerk uit
de optiogingslaag.

9. Mosselen, oesters en
wulken uit de opliogingslaag.

te makenmetgronddie van eldersis geiiaaldom het
terreinop te iiogen.Toch hebbenwe de indruk dat de
grondniet van ver is gehaald.

Analysevan hetbotmateriaaluit de ophogingslaag
leverdegegevensop, die wijzen op eenvoedingspatroon
dat pastbij mensenuit eenhogereklassein die periode.'
Men heeftnaastrund,varkenen schaap/geitook gevo-
geltezoalskip, gansen eendgenuttigd.Uit de onderlin-
ge verhoudingenvan het botmateriaalblijkt dat men bij
het gevogelteeenduidelijke voorkeurhadvoor kip. Dit
wijst op eenvoornamestatus,aangezienin de 14deen
15deeeuwalleen in de hogeresocialemilieus kip op
tafel kwam. Pasin de 16deeeuwwerd dit gevogelteook
populairbij de middenen lagereklassenin West-
Nederland. N̂aastbotmateriaalwerdenook schelpen
van mosselen,oestersen wulken gevonden,(afb. 9)
Het zijn alle zeeweekdieren,die makkelijk verkrijgbaar
warenaande kust. De wulk is niet eerderin Haagse
archeologischecontextenaangetroffen.Tenslottekan
nogeenondcrkaakvan eenzeehondvermeldworden.
Wasdit misschieneensouvenirvan eenstrandbezoek?

In 1401 is de familie Van Arkel in botsinggekomenmet
Albrecht van Beieren,de graafvan Holland. Dit conflict
ontstonduit wedijver tussenJanV van Arkel en dezoon
vanAlbrecht, Willem van Oostervant.Dezelaatstezaghet
aanzienen derijkdom van de Van Arkels als eenbedrei-
ging voor zijn eigenmachtspositie.De ruzie tussenbeide
partijenliep uiteindelijk zo hoogop datop 21 augustus
1401 de oorlogverklaardwerd. Dit conflict sleeptelang:
pasin 1412 werd eenvredesverdraggetekend.Eenvan de
eisenvan Willem, inmiddelsgraafW^illem Vl, was toen
wel datJanV van Arkel daarbij niet aanwezigzou zijn. .•Ms
redenhiervoorzou zijn aangevoerddat "graafWillem een
onverzoenlijkehaatkoesterdejegenszijn verraderlijke
vazal".'
Het uitbrekenvan de oorlogin 1401 leiddeniet alleen
tot het doorde graafverbeurdverklarenvan de Hollandse
en Zeeuwseleengoederenvan de familie Van Arkel,
maarook tot hetverbeurdverklarenvan de woningaan
hetVoorhout.Niet lang daarnawerd hetpandoverge-
daanaanhetnieuw gestichtedominicanenklooster.

Noten

1. Zie: Van Veen 1994; Jacobs 1995.
2. Van Heeringen 1987.
3. Gegevens met betrel<i<ing tot het uit de opgraving afkomstige

botmateriaal zijn gebaseerd op onderzoek verricht door P. Storm
(Osteo) wat betreft de zoogdieren en door K. Esser en J. van Dijk
(Archeoplan) w/at betreft de vogels. Zie: Storm 1995; Esser en Van
Dijk 1996.

4. Bult en Robbers 1992, p. 139.
5. Waale 1990, p. 141: "Le duc Guillaume avait voué une haine

implacable à ce vassal fellon".

12 VOM REEKS 1996-3



       

      

        

          

        

  

    
  
    
     
    
  

         
       
           

       
       

        
       

          
          

 

   

         
         
         

           
         

     
      

            
        

        
        

       
       
         

       
       

       
        
          

         
           

        
         

         
         

      
           
          

       
        

         
       

        
          

        
           

     
   

     
    

 

 

Dominicanenin DenHaag:het St. Vincentiusklooster

Omstreeks1400 werdmetsteunvanMargaretha

vanKleef, de tweedeechtgenotevanAlbrechtvan

Beieren,op de hoekvan hetLange Voorhouten de

huidigeParkstraateenkloostervan de orde der

dominicanengebouwd.

10. Zegel van het
St. Vincentiusklooster
uit 1508. Afgebeeld is
een scene uit het ver-
haal van de opstanding
van Christus.

Dezeordewas in 1215 in Zuid-Frankrijkgestichtdoor
de SpanjaardDominicusde Guzman.Uitgangspuntvan
de ordewas de studievan de bijbel. Behalvemetde
naamdominicanen,wordenzij ook wel aangeduidals
jacobijnen,of predicaren,laterverbasterdtot predik-
heren.Tezamenmet de franciscanen,de carmeiietenen
de augustijnenvormenzij de zogenaamdebedelorden.
Dezebedelordenontstondenaanhetbeginvan de 13de
eeuwals reactieop de roepom hervormingvan het
kloosterwezen.

üi6M^fi'^inént cùntuA

Het christelijk kloosterwezenis ontstaanin de 3 de eeuw
na Chr. toengelovigenzich terugtrokkenin de woestijn
om in afzonderingen armoedete leven. Dezekluize-
naarsverenigdenzich in de loop der tijd in groepenen
steldenleefregelsop. In dezeregelswordendrie belang-
rijke geloftenvoorgeschreven:absolutegehoorzaamheid
aande abt, kuisheiden armoede.
In de 11de en 12deeeuwkwam als gevolgvan economi-
scheen socialeveranderingenin West-Europahet reli-
gieuzelevenin eenstroomversnellingterecht.In tegen-
spraakmet de geloftenwarende kerkelijke instellingen,
waaronderde kloosters,steedsrijker en machtiger
geworden.Zowel vanuit de religieuzeinstellingenals-
ook vanuit de gelovigenzelf ontstondeenroepom een
daadwerkelijklevenvan armoedeen onthechting.Als
antwoordhieropverscheneneenaantalnieuweklooster-
orden,onderanderede kartuizersen cisterciënzers.
Zij trachttendoormiddel van handenarbeiden gebed,
ora et labora, hetoudeideaalvan onthechtingen spiritu-
aliteit te vervullen.De kloostersvan dezeordenwerden
dan ook het liefst aande randvan de bewoondewereld
gevestigd.Op dezeplaatsenkondende monnikenzich
bezighoudenmet de ontginningvan de woestegronden
en zich in alle rust wijden aande bijbelstudie.
De groei van de stedenen de daarmeesamenhangende
toenemendebevolkingsconcentratiesleiddenaanhetbegin
van de 13de eeuwtot eenintensiveringvanhetgeloofsle-
ven. Als reactiehieropontstondde stromingvan de bedel-
orden.In tegenstellingtot de anderekloostergemeen-
schappenwasbij dezeordenhetarmoede-ideaalniet
beperkttot de individuelebroedermaargold voor de
geheleordegemeenschap.Zij warendaaromin eerste
instantieafhankelijkvan de aalmoezenvan de gelovigen.
Daarnaastslotende broederszich niet op in eenklooster
maarzochtencontactmetde gelovigevia prediking.
Om dezeredenenvestigdenzij zich metnamein de steden.

11. Paus Innocentius IV zendt
dominicanen en franciscanen
uit naar de Tartaren. Miniatuur
uit een vroeg 15de-eeuws
manuscript.
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72. Reconstructietekening van
de l<loosterbebouwing rond
1560 door A. ter Meer Derval.

13. Opgravingsplattegrond met
sporen van fiet l<looster en een
tiypothetiscfie begrenzing van
de l<loosterbebouwing.

Bij hetvestigingsbeleidvan de kloostersspeeldenlokale
machthebbersvaakeenbelangrijkerol. Door middel
van hetstichtenvan eenkloosterprobeerdenzij hun
politieke machtte consolideren.Als stichterof voogd
van eenkloosterkondenzij invloed uitoefenenop de
goederenvan en de schenkingenaanhetklooster.
Daarnaastkondende monnikenvanwegehet feit dat zij in
staatwarente lezenen te schrijvenook doorde lokale

machthebbersingeschakeldwordenbij bestuurlijkezaken.
De gravenvan Holland en hun familieledenstimuleer-
den in de 13deen I4de eeuwde stichtingvan verschil-
lendekloosters.Zo werd vlak voor 1296 met financiële
hulp van Floris V eenkloostervan de dominicanenin
Haarlemgesticht.Bij de stichtingvan hetkloosterin
DenHaagwasde financiëleondersteuningvan
Margarethavan Kleef ongetwijfeldvan betekenis.

14 VOM REEKS 1996-3



        
        

 
            

        
       

       
         

     
       

         
       

        
          

       
        

       
      

      
        

           
        
         

           
       

            
         

         
         
        

    

         
       
           

        
         

         
         

          
        

          
          

        
          

         
            

           
        

            
       
       

       
       

       
       

          
         

          

       
          

        

 

Daarnaastkan devestigingvan hetkloostergezien
wordenin het licht van de zogenaamdeobservantie-
beweging.
In de loop van de 13deeeuwwerden,met namein de
steden,door de gelovigenzelf diverseinitiatievenvoor
eenchristelijk levenontwikkeld. Dezeontstondenuit
onvredemetde bestaandekerkelijke instanties.Vaak
ging dit samenmet eenkritiek op de maatschappelijke
verhoudingen.Doordatdezelekenbewegingenbuiten
de officiële instantiesvielen, werdende ontwikkelingen
zowel doorde kerk als de wereldlijke machthebbersmet
wantrouwengevolgd.Om aandezeonruikkelingeneen
halt toe te roepenbenadruktende kerkelijke instanties
datde kerk haareigennormenen waardenmoestvolgen
(observantie)om geloofwaardigen vitaal te blijven.
Daarnaastwasvoor de wereldlijke autoriteiteneenkerk
die eenleefwijzevan wereldlijke vergankelijkheiden
boetvaardigheidvoorstondeenbelangrijkesteunom
opstandigheidonderhun onderdanente voorkomen.
Margarethavan Kleef steldedanook als uitdrukkelijke
eis dat hetkloostervolgensde statutenvan de ordezou
leven.De stichtingvan eendergelijk kloosterpaste
geheelin het beleidvan ThomasPaccaronivan Fermo,
de generaalvan de ordederdominicanenin die tijd, die
eenvoorstanderwasvan de observantiebeweging.Om
er zekervan te zijn dathetnieuwekloosteraande eisen
zouvoldoenwerd eendeelvan de monnikenbetrokken
uit hetdominicanenkloosterin Utrechtdat rond1397 al
tot de observantiewas overgegaan.Ook de eersteprior
vanhetklooster,de Zuid-DuitseConradde Aquis,
behoordetot dezestroming.

De exacteaanvangsdatumvan de bouwvanhetklooster
valt niet metzekerheidte achterhalen.WaarschijnHjk
werd rond 1400 al begonnenmet de bouwvan de kloos-
terkerk.Tijdensdezefaseverblevende eerstemonniken
tijdelijk in gewonestadshuizen.In 1403 moetin ieder
gevaleendeelvan de kloostergebouwenal aanwezigzijn
geweestaangezienin dat jaarde kloostervestigingdoor de
ordeerkendwerd.Afgezienvan de kerk zal hetklooster
noggeengroteomvanghebbengehad.Zo schonk
Margarethavan Kleef in 1404hetvoormaligpandvan de
familie Van Arkel aanhet kloostervoor uitbreidingvan de
hoofdgebouwen.In 1406beloofdehaarzoon,Willem VI,
eenvrijgeleideaande schippersdie houten leien kwamen
brengenvoor de bouwvan hetklooster.Dezevermelding
en het feit dat hetkloosterin 1420voor eendeelverwoest
werd door eenbrandwijzen eropdat hetkloosterin deze
periodenog voor eengroot deel uit houtbouwbestond.
In de loop van de 15deen 16deeeuwwerd de klooster-
bebouwingin steenbouwomgezeten verderuitgebreid.
Uiteindelijk namhetkloostercomplexhetgehelebouw-
blok omslotendoorhet LangeVoorhout,Parkstraat,
Kazernestraaten Kleine Kazernestraatin beslag.De
hoofdgebouwenlagenrondomeenpandhofaande
noordzijdevan de Hoosterkerk.Langsde Kazernestraat
lag eenzijvleugel die doorheptot aande Kleine Kazer-
nestraat.Het terreinaande achterzijdevan dit gebouw
tot aanhetLangeVoorhoutwas in gebruikals tuin.

Bouwhistorischonderzoekvoorafgaandaande sloopvan
de bebouwingweesuit dateendeelvan hetopgaand
muurwerkvan de voormaligeeetzaalvan hetklooster
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75. Kelder van de zijvleugel
met in tiet midden de dicht-
gezette deuropening en rechts
daarvan de stortopening.

16. Gestempelde vloertegels
met bloemmotief.

nogaanwezigwas.''Na opheffingvan hetkloosterhad
de muurrespectievehjkals tuinmuur,eenbuitenmuur
van eenmagazijn,van eenmanegeen tenslotte,na ver-
bouwingenaanhetbegin van de 20steeeuw,als een
inpandigemuurgediend,(afb. 14)
In hetmiddenvan de muur bevindtzich eenpoortin
gotischestijl metaanweerszijdendaarvanvier ramen.Het
meestnoordeHjkevensteris in verbandmet de omvang
van de geplandenieuwbouwrecentelijkafgebroken.Op
basisvan verschillenin de uitvoeringvan de vensterskon
vastgesteldwordendatde muurnogtijdensde klooster-
faseenkelemalenverbouwdwas.Zo zijn de zuidelijk van
de poort gelegenvensterszogenaamdespitsboogvensters
uit de 15deeeuw,terwijl die aande noordzijdevan de
poortrondboogvenstersbetreffen.Op grondvan de vorm
en de uitvoeringvan hetmetselwerkkan de aanlegvan
dezevenstersrond hetmiddenvan de 16deeeuwgeda-
teerdworden.Bekendis dat rond 1540grootschaligever-
bouwingenaanhet kloosterplaatsvonden.Mogelijk zijn
toende rondboogvenstersaangelegd.Hieraanvooraf-
gaandemoetde muur aande noordzijdevan de poort
minimaal tweesmallevenstershebbengehad.
Oorspronkelijkwarende venstersvoorzienvan gebrand-
schilderdeglas-in-loodramen.Kleine fragmentenhiervan
werdentijdenshet bouwhistorischonderzoekaangetrof-
fen. De spitsboogvormigepoort dateertuit de 15deeeuw,
maaris bij latereverbouwingenbeschadigdgeraakt.
Oorspronkelijkbevondzich bovende doorgangeenrech-
te latei met daarboveneennis. Dezenis was ingevuldmet

drie platenvan tufsteen.Restantenvan eenlaat-gotische
traceringop dezeplatenzijn nog zichtbaar.Vermoedelijk
is de poortrond het middenvan de 16deeeuwdichtge-
metselden de ruimte directbovende deurverbouwdtot
eenrondboogvenstermeteenglas-in-lood-raam.
In zowel eenophogingslaagals in kuilen gelegenlangs
de muurwerd bouwpuinaangetroffendatvermoedelijk
voor eengrootdeelafkomstigis van de afbraakvan het
kloosterna 1583.
Eengrotekuil bevattebijna negenkilo puin waaronder
dakleien,daktegeis,fragmentenvanholle pannenen klei-
ne en grotebakstenen.Daarnaastzijn diversevloertegels
in verschillendeuitvoeringenaangetroffen,onderandere
de al eerdergenoemdekleine roodbakkendetegelsdie al
danniet voorzienzijn van eenslib- en eenglazuurlaag.
Onderhet materiaalbevindenzich ook tweeversierde
vloertegelsvan eenvrij zeldzaamtype. (afb. 15) De tegels
(formaat 11x11x2 centimeter)zijn van roodbakkendeklei,
die in halfdrogetoestandis bestempeldmet eenbloem-
motief, waarnain het reliëf witbakkendeslib is gesmeerd.
Na eeneerstebakprocesvolgdedannogeentweede
brandwaarbij de tegelsvoorzienwerdenvan eendikke
laagloodglazuur.Het bloemmotiefdiendein eenvierpas
gelegdte worden,dit wil zeggendatalleendooraanslui-
ting van vier tegelseencompleetmotiefverkregenwerd.
Dit type tegel,weliswaarmetanderemotieven,is eerder
in Den Haagaangetroffen.'Hoewelvoornamelijkin de
14deeeuwgedateerd, looptde productieen hetgebruik
van dergelijketegelsdoortot in de 15deeeuw.

Langsde huidigeKazernestraatlageneendeelvan de
hoofdgebouwenen de zijvleugel van het klooster.Hier
werd de buitenmuurvan eenkelderaangetroffendie
deel uitmaaktevan de gebouwenrondomhetpandhof
De kelderwasvoorzienvan kruisgewelven,waarbij elk
gewelfeenkelderdeelvan vier meterbreeden acht
meterdiep overkoepelde.Op basisvan de gebruikte
bakstenenen hetmetselwerkkan de aanlegvan de kel-
der in hetmiddenvan de 15deeeuwgedateerdworden.
Geziende omvangen deuitvoeringvan het muurwerk
magervanuitgegaanwordendat hetbovengrondsedeel
van hetgebouwuit tweebouwlagenbestond.Net als de
kloostermuurkendeook de kelderenigeverbouwingsfe-
sen.Zo is er sprakevan eenstortopeningdie waarschijn-
lijk uit de aanlegfasevan de kelderdateert.In eendaar-
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7 7. Crape uit het eerste kwart
van de 15de eeuw.

opvolgendefasewerd de stortopeningvervangendoor
eendeuropening.Blijkbaar voldeedde stortopeningniet
bij de aan-en afvoervan de goederendie in de kelder
werdenopgeslagen,(afb. 15)
Aan de oostzijdevan de kloostermuurwerd de funde-
ring van de zijvleugelvan hetkloosteraangetroffen.
Dezezijvleugel was in tegenstellingtot de gebouwen
rond hetpandhofniet onderkelderd.Bij het metselen
van de funderingis gebruikgemaaktvan eenspaarboog-
constructie.Dezeconstructiewerd toegepastom mate-
riaal en arbeidte sparenzonderdatde stabiliteitvan het
bovengrondsmuurwerkin gevaarkwam. De boogcon-
structiezorgdeer namelijkvoor datde druk van de
bovengrondsedelenevenredigover de funderingver-

19. Steengoed kan uit de
ophogingsiaag. Hoogte 17,5 cm.

18. I-let St. Vincentiusklooster
rond 1570, zoals afgebeeld op
een geschilderde kaart.

deeldwerd. Gezienhet feit dat eenvan de spaarbogen
overeenbeerputliep die op basisvan eenroodbakkende
grapein heteerstekwart van de 15deeeuwgedateerd
kan worden,moetde aanlegvan de funderingin ieder
gevalvan daarnazijn. (afb. 17) Eendateringrond het
middenvan de 15deeeuwwordt doorhetgebruikte
baksteenformaatniet tegengesproken.Geziende slechte
conditievan de stenenen het feit datverschillendekap-
en haksporenvertonenis er echtersprakevan secundair
gebruiktmateriaal.Dit feit en hetmetselwerkwijzen
eerderop eendateringin de eerstehelft van de 16de
eeuw."Mogelijk is de funderingomstreeks1540aange-
legd bij de grootschaligeverbouwingenaanhetklooster.
Van eeneventuelevoorgangervan dezezijvleugel wer-
dengeensporenwaargenomen.Het terreingelegentus-
sende zijvleugel en hetLangeVoorhoutwasin gebruik
als sier-of moestuin.Overde inrichting daarvanis niets
bekend.Op eengeschilderdekaart,die de situatiein
1570weergeeft,zijn weliswaareenaantalbomenzicht-
baar,maarhet grootstegedeeltevan de tuin valt achter
de kerk en is niet waarneembaar,(afb. 18) Uit het
archeologischonderzoekbleekin iedergevaldat de tuin
gedurendede 15deen 16deeeuwverschillendemalenis
opgehoogdmetzanden afval. (afb. 19) In de ophogings-
laagwerd eenzogenaamdarmenloodjeaangetroffen.''
(afb. 20) Het loodje is aande voorzijdevoorzienvan de
afbeeldingvan eendubbelkoppigeadelaaren aande
achterzijdevan drie gotischeletters.Armenloodjeswer-

20. Het armenloodje uit de
ophogingslaag. Datering 15de of
16de eeuw. Doorsnede 2,1 cm.
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21. Mesheft met de afbeelding
van Maria uit een van de
afvalkuilen. Lengte 10,3 cm.

23. Ciaswerk uit de 15de en
16de eeuw. Van links naar
rechts een achtkantige maigel-
bêcher, een maigelein en een
mai gelein op voet.

den,zoalsde naamaangeeft,uitgereiktaanarmendie
dezekondeninwisselentegende meestnoodzakelijke
levensbehoeftenzoalsbroodof graan.

Op hetterreinwerdenook diversekuilen aangetroffen
die gevuldwarenmet afval van de kloosterbewoners,
(afb. 21) Eenvan dezekuilen bevatteaardewerk(afb. 22)
en glazenvoorwerpendie in de tweedehelft van de 15de
en heteerstekwart van de 16deeeuwgedateerdkunnen
worden.Onderhetglaswerkbevindtzich eenvorm die

gedurendede 15deen hetbeginvan de 16deeeuwbij-
zonderpopulairwas. Het gaatdaarbij om een lage
beker,maigeleingenaamd,die aande buitenzijdever-
sierd is meteengekruistribpatroon.Dit patroonont-
stonddoor bij hetvormenvan het glasgebruik te maken
van eenmal metverticaleribben. Door het glasna het
blazenom de eigenas te draaienwerd eenschuinribpa-
troonverkregen.Als daarnahetglasopnieuwin de mal
werd uitgeblazenen in tegenovergestelderichting om
de aswerd gedraaidontstonduiteindelijk eengekruist

18 VOM REEKS 1996-3
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24. ßefcer op ajourvoet.
Datering 76deeeuw.
Hoogte6 cm.

ribpatroon.Dezemaigeleinswerdenin verschillende
typenuitgevoerd.In de kuil werdennaasteenlagevorm
ook exemplarenop eenvoetvan gewondenglasdraad
aangetroffen.Dergelijkeexemplarenwordenover het
algemeenin heteerstekwart van de 16deeeuwgeda-
teerd.Daarnaastkomt ook eenachtkantigexemplaar
voor. (afb. 23) Behalvedezebekerswerdentweeglazen
aangetroffenwaarbij de voeteenbijzondereafwerking
vertoont.De bovenzijdevan de glazenbestaatuit een
kelk die aande buitenzijdeversierdis metopgelegde
glasdruppels.De opbouwvan de voetbestaatuit drie
verschillendeelementen.Eerstis aande onderzijdevan
de kelk eenglasdraadbevestigdwaaruitmeteentange-
tje vleugeltjesgevormdzijn. Daarnais aande vleugel-
tjes eenguirlandevormigeglasdraadvastgesmolten.
Dezeis weerafgeslotendoormiddel van eenvoetring
vangewondenglasdraad.Eenvan de tweeglazenheeft
eenstamtussenvoet en kelk. Eenvrijwel identiek
exemplaaris in hetverledenin Rotterdamaangetroffen,
(afb. 24) Dezebekersop eenopengewerktevoetwaren
slechtsgedurendeeenkorte periodeaanhet beginvan
de 16deeeuwpopulair.Productiecentravan deze
bekerswarengelegenin het BelgischeHenegouwenen
hetDuitseRijnland. De in Nederlandaangetroffen
exemplarenzijn waarschijnlijkuit de laatstestreek
afkomstig.'"

Gedurendede eerstehelft van de 16deeeuwbeleefde
hetkloosterhaargrootstebloeiperiode.Zo vond om-
streeks1540eengrootschaligeverbouwingplaatswaar-
bij hetoppervlakvan de kerk doorde aanlegvan een
zijbeuk envier kapellenruimschootsverdubbeldwerd.
Tijdensdezeverbouwingsfaseondergingenook de
hoofdgebouwenveranderingen,zoalsaangetoondin het
muurwerkvan de eetzaal.De uitbreidingvan de kerk
wasnoodzakelijkvanwegede toenamevan de bevolking
in Den Haag,waardoorer eengebrekaankerkruimte
wasontstaan.Hoeweldeverbouwingongetwijfeld een
dureaangelegenheidwaszal hetkloostergeenmoeite
gehadhebbenmethetverzamelenvan de financiële
middelenhiervoor.Uit de historischebronnenblijkt dat
hetkloosterin hoogaanzienstonden regelmatigbegun-
stigd werd metgiften. Zo schonkAnna Stalinne,vrouwe
vanKortgenehetkloosterin 1409eengoudenkelk, een
misboek,eenornamenten anderekostbaarheden.Uit
1481 is eenhandvestovergeleverdwaarinaartshertog

Maximiliaan hetkloosterhet rechtvergundeom vis te
betrekkenuit de huidigeHofvijver. Dezevijver werd
metbehulpvan eenvisschipvanuithet Pijnackermeer
regelmatigvoorzienvan versevis zodathetgrafelijk hof
te allen tijde van voorraadverzekerdwas.
Vele begunstigersvondenook hun laatsterustplaatsin
de kerk. Naastde stichteresMargarethavan Kleef lieten
ook ledenvan de familie vanWassenaaren andere
hooggeplaatstenpraalgravenaanleggen.Van dezepraal-
gravenis nu nietsmeerover. Waarschijnlijkwerd een
deelvernield tijdens de beeldenstormdie op 15 augustus
1566uitbrak. Uit de overgeblevengetuigenissenover
dezeepisodeblijkt hoeeenvan de rakkersvan de bal-
juw, eenzekereAdriaenLievens,zijn functie van orde-
bewaardervergaten meehielpmethetaanrichtenvan
vernielingen.Na eerstin het koor van de kerk eencruci-
fix vernieldte hebbensloeghij daarnamet eenbuitge-
maaktehamerin de refteralleswat mooi en kostbaar
wasaanstukken."
Tijdensde opgravingzijn op het terreinvan de voorma-
hgekloostertuintwee fragmentenvan natuurstenen
beeldengevonden.Eenfragmentbetreftde rechterzijde
van eenvrouw die gekleedis in eenruimvallendgewaad.
Het gewaadis netonderde borsteningesnoerdmeteen
kettingvan vierkanteschakels.Eenarm wordt langszij
gehouden.De plooienvan de manchetzijn zichtbaar,de
handzelf is afgebroken,(afb. 25) Het tweedefragment
betreftde schouderpartijvan eenman. Over de schou-
der ligt eenambtsketendie bestaatuit afwisselendronde
medaillonsen opengevouwenboekrollendie aanboven-
en onderzijdegevatzijn in eenketenvan rechthoekige
schakels.De medaillonsbestaanuit eenmeteengesp
geslotenriem waarinde letterM gevatis. Op de open-
gevouwenboekrollenstaateentekstevenalsop de rand
van eenvan de medaillons,(afb. 26) Beide fragmenten
zijn van Baumberkersteendatuit Münsterwerd geïm-
porteerd.Dezezachtesteensoortkan makkelijk bewerkt
wordenen werd in de late middeleeuwenveel gebruikt
voor beeldhouwwerk.Mogelijk warenbeidefragmenten
oorspronkelijkgestoffeerd,dat wil zeggenvan beschil-
deringmetof zonderverguldselvoorzien.Restenhier-
van zijn echterniet aangetroffen.Geziende overeen-
komstenin uitvoeringgaathetwaarschijnlijkom
onderdelenvan eendubbelgrafmonument,waarbij een
man en eenvrouw samenin biddendehoudingzijn
weergegeven.Op basisvan de decoratiekan hetmonu-
mentin hetderdekwart van de 15deeeuwgedateerd
worden.Gegevende kwaliteit van hetbeeldhouwwerk
moetde opdrachtgevertot de hoogstekringenbehoord
hebben.''
Eenanderaangetroffenrestantvan eengrafmonument
betrefteendeelvan eengrafsteengemaaktvan de harde
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25. Beeldfragment van een
vrouw (30x25x20 cm).

26. Beeldfragment van een
man (36x25x25 cm).

SteensoortArduin. Op basisvan de uitvoeringkan de
steenin de tweedehelft van de 16deeeuwgedateerd
worden.Doordatde beeldfragmentenen degrafsteenin
recenteophogingslagenwerdenaangetroffen,kan niet
met zekerheidgesteldwordendat zij ooit onderdeel
vormdenvan het interieurvan de kloosterkerk.Het idee
datde fragmentende tastbaregetuigenvormenvan de
vernielingendie tijdensde beeldenstormwerdenaange-
richt ligt wel voor de hand.

Net zo plotselingechterals de beeldenstormwasuitge-
brokenkeerdede rustweerterug. Reedsenkeledagen
na degebeurtenissenkondende monnikenvan het
kloosterbeginnenmet het opruimenvan de troepen het
herstellenvan de schade.In 1570diendehetkloosterbij
de Statenvan Holland eenverzoekin om de kostente
dragenvan eennieuw gebrandschilderdvensteraande

westzijdevan de kerk. Dit doorde Statenvan Holland
geschonkenraamen anderegebrandschilderdevensters
hebbende tanddestijds niet doorstaan.Alle zijn ver-
dwenen.Tijdensde opgravingzijn wel kleine fragmen-
ten gebrandschilderdglasaangetroffendie mogelijk
atlcomstigzijn van dergelijkevensters,(afb. 27)
Langhebbende kloosterlingenniet van hun nieuwe
vensterkunnengenieten.In 1572,aanhetbeginvan de
TachtigjarigeOorlog, werd DenHaagveroverddoorde
Staatsetroepen.Bevreesdvoor de anti-katholiekehou-
ding van de opstandelingenvluchttende bewonersvan
hetklooster.Hun terugkeerwerd pasweermogelijk
gemaaktmet de heroveringvan hetdorp door de
Spanjaardenin 1574. In hetzelfdejaar brak ook de pest
uit in DenHaagdie zonderonderscheiddespersoons
haartol eiste.Het aantaldodenin het dorp was zo tal-
rijk dater gedurendede maandoktobergeenruimte
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27. Fragment van gebrand-
schilderd glas (4,5x4,5 cm).

meerwasop de gewijdebegraafplaatsenen mende fun-
damentenvan de kerk moestondermijnenom de lijken
kwijt te raken.Tot de slachtoffersbehoordeook een
aantalmonniken,onderanderede prior en de onder-
prior.

Op hetterreinwerdentijdensde opgravingfragmenten
menselijkbot aangetroffendie van minimaalvier perso-
nenafkomstigzijn. (afb. 28) Uit hetonderzoekvan het
botmateriaalbleekdat de mensen,voor zovervastge-
steldkanworden,betrekkelijkgezondwarengeweest.
Weliswaarvertoondenenkeleskeletdelenaandoeningen
van de wervellichamenals gevolgvan slijtageaande tus-
senwervelschijven,maardit is eenalgemeenvoorko-
mendouderdomsverschijnsel.Daarnaastblekende
meestentijdenshun leven last gehadte hebbenvan
gaatjesin de tanden.In eengeval wareneenaantal
tandentijdenshet levenal uitgevallenof getrokken.
Doordathetmateriaalverspreidop het terreinwerd
aangetroffenen niet gedateerdkanworden,is onduide-
lijk wie dezepersonenwarenen waarzij in eerste
instantiebegravenwaren.Eenmogelijkheidis dathet
hier gaatom de inhoudvan tijdensverbouwings-en
sloopwerkzaamhedenin de kerk geruimdegraven.

Het jaar 1574was in iedergevalgeengoedjaarvoor de
dominicanen.Alsof de pestepidemienog nietgenoeg
geweestwas,viel aanheteindevan 1574Den Haag
opnieuwin handenvan de opstandelingen.Dit keerwas
de innamevan Den Haagechterdefinitief. De aanwe-
zigheidvan de dominicanenaanhetVoorhoutwasniet
langergewenst.

Noten

6. Bouwhistorische gegevens gebaseerd op Van der Hoeve 1995.
7. Zie: Carmiggelt 1991, p. 20 nr. 3.8; Carmiggelt en Van Ginkel

1993, p. 22.
8. Mededeling ir. J.A. van der Hoeve.
9. De munten en penningen zijn gedetermineerd door drs. B.J. van

der Veen van het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet,
Leiden.

10. Henkes 1994, p. 89 e.V.
11. Smit 1922, p. 56.
12. Met dank aan drs. F. Scholten, conservator middeleeuwse beeld-

houw/kunst Rijksmuseum Amsterdam.

28. Fragmenten van menselijke
schedels.
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29. Deventer noodmunt uit
1578. Doorsnede 3,3 cm.

30. Detail van de kaart van Bos
en Van Harn uit 7676 met de
particuliere bebouwing op het
voormalige kloosterterrein.
(In rood de kloostermuur)

31. Witbakkend aardewerk uit
het midden van de 17de eeuw.
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Van kloostertot sociëteit

Na hetvertrekvan de monnikenwerdende klooster-

bezittingenovergenomendoor de Statenvan Holland.

De woeligeoorlogsdagenmaaktenhet echtermoeilijk

om dezedirect te benutten.Het beheerengebruikvan

de kloosterbebouwingwerddaaromook overgelaten

aan het bestuurvan hetdorp Die Haghe.'^In 1516

werdenkloostergebouwenen bijbehorendetuin in

bruikleengegevenaan hetSt. Nicolaasgasthuis.

De kloosterkerkzelfwerdafgestaanaan hetHeilige

Geest-hoßeen hetLeprozenhuis.

De onzekerheiden hetkomenen gaanvan mensenin
dezedagenwordentreffendgeïllustreerddoor de
vondstvan eennoodmuntuit Deventerter waardevan
vier stuivers.De munt is gedateerd:zij is geslagenop 30
oktober1578 ten tijde dat de stadDeventerbelegerd
werd doorde Staatsetroepenonderleiding van
Rennenberg,(afb. 29) Noodgeldwerd uitgegevenop
momentendat de normalegeldaanvoer,bijvoorbeeldals
gevolgvan oorlogsdreiging,stokte.Door aanandere
muntenof materialeneenbepaaldegeldwaardetoe te
kennenkon hetdagelijksebetalingsverkeerdantoch
doorgaan.Zo gauwde geldaanvoerweerop gangkwam,
kon menhetnoodgeldbij officiële instantiesinwisselen
tegenhetvastgesteldebedrag.Om te voorkomendat de
noodmuntmeerdaneenkeerwerd ingewisseldwerd de
muntdangeklopt,datwil zeggenonbruikbaargemaakt
doorer, bijvoorbeeld,eendeukjein te slaan.Opvallend
is dat de gevondenmuntniet gekloptis. Misschien
behoordezij toe aaneensoldaatdie uit Deventermoest
vertrekkenvoordathij haarkon inwisselen.

Men heeftin dezejarenallerlei plannenontwikkeld
voor eennieuw gebruikvan de gebouwenvan hetkloos-
ter. Tochkon menuiteindelijk geengoedebestemming
vinden. In 1583 besloothetbestuurvan Den Haagdaar-
om om tot afbraakover te gaan.De daarbijvrijkomende
materialenkondenverkochtwordenen hetgeld
gebruiktwordenvoor hetherstellenvan de oorlogsscha-
de. Dit plan kon echterniet de goedkeuringwegdragen
van de Statenvan Holland die, als er toch gesloopt
werd,hetgeld zelf ook kondengebruiken.De afbraak
werd daaromstopgezeten de Statennamenhetbeheer
weerop zich. Het grootstegedeeltevan de hoofdgebou-
wenwastoenechteral gesloopt.Alleen de buitenmuur

van de eetzaalbleefgehandhaafdals tuinmuur.Aan het
slopenvan de bijgebouwenwas mennogniet toegeko-
men. Dezewerdentot in de 18deeeuwvoor diverse
doeleindengebruikt.

Ook de kloosterkerkontsnapteaande sloop.De toen-
maligegebruiker,hetHeilige Geest-hofje,moestde
kerk in 1588wel weerafstaanaande Statenvan
Holland. Dezewarenals gevolgvan eenuitbreidingvan
de ruitercompagnienaarstigop zoeknaarstallingsruim-
te voor de paarden.Eengroterverschilmetde oor-
spronkelijkebestemmingvan hetgebouwwasniet
mogelijk. Waareensde heilige mis werd opgedragen,
trappeldenenkelejarenlater de paarden.Dit waseven-
wel van korte duurwant eenjaar later werd de kerk
geschiktgemaaktom te gaandienenals kanonnengiete-
rij. Het gietenzelf vond plaatsin hetkoor, terwijl het
schipgebruiktwerd voor hetafwerkenen opslaanvan
de kanonnen.Het koor zoutot 1675,metdeverhuizing
van de gieterij naarhetnieuweLandsgeschuthuisaande
NieuweUitleg, dezefunctie behouden.Voor hetschip
van de kerk werd al eerdereennieuwebestemming
gevonden.
Als gevolgvan religieuzegeschillenwasaanhetbegin
van de 17deeeuweenscheuringopgetredenonderde
hervormden.De zich afscheidendecontra-remonstran-
tenhaddenechterniet de beschikkingover eeneigen
gebedshuisen warendaaromgedwongenin eerste
instantiehun heil buitende stadte zoeken.In 1617 lie-
ten zij hun oogvallen op de voormaligekloosterkerk.
Hierbij werdenzij gesteunddoor PrinsMaurits die door
hetbijwonenvan eeneredienstin de kerk openlijk zijn
instemmingmethetplan liet blijken. Met de inrichting
tot protestantsgebedshuisverkreegde kerk eennieuwe
functie die zij tot in dezetijd zou behouden.Vooral in
de 17deen 18deeeuwvervuldede kerk eenevenvoor-
nameen belangrijkerol in hetsocialeen religieuze
levenin Den Haagals de eeuwendaarvoor.Zo werd in
1660JacobCatsonderbegeleidingvan achttienrouw-
koetsenen 40 witte flambouwenin de kerk bijgezet.

Het terreindatwasvrijgekomendoorde sloopvan de
gebouwenrond hetpandhofwerd onderverdeeldin kleine-
re percelenen opnieuwbebouwd.Zo verrezenaande west-
zijde van de voormaligekloostermuurparticulierewonin-
gen.Dezezijn afgebeeldop eenkaartuit 1616. (afb. 30)
Eenbeerputdie op basisvan hetmateriaalin het tweede
en derdekwart van de 17deeeuwgedateerdkan worden,
maaktedeeluit van dezebewoningsfase.Het hieruit
afkomstigemateriaalbetrefteenverscheidenheidaan
aardewerken glas. (afb. 31) Onderhetglaswerkbevin-
den zich eenaantalflessenen drinkglazen.Flessenwer-
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32. 17de-eeuwse wijnflessen,
medicijnfles en drinkglas.

33. Babyskeletje uit de beerput

denin de 17deeeuwin verschillendematenenvormen
vervaardigd.Eenvan de typendie tijdensde 17deeeuw
tot ontwikkelingkwam wasde rondewijnfles metsmalle
hals. Somswerd er op dezeflesseneenglaszegelaange-
bracht.Eendergelijkezegelwerd vervaardigddoorop
de wandvan de fles eengroteen noghetegiasdruppel

aante brengenen dezevervolgensdoormiddel van een
stempelvan eenafljeeldingte voorzien.Voor hetaan-
brengenvan eendergelijkzegelkondenverschillende
redenenbestaan,bijvoorbeeldter herkenningvande
inhoud,hetvastleggenvan eigendom,of als logo van de
maker.Eenvan de aangetroffenflessenheefteenglasze-
gel in de vorm van eenMaltezerkruis. De betekenisvan
dit zegelis niet bekend.Voor hetopbergenen vervoe-
ren van anderevloeistoffendanwijn kon gekozenwor-
denuit flessenin eenverscheidenheidaanvormenen
maten.Een smalleen hogefles van lichtgroenglasdien-
de mogelijk voor de opslagvan parfumof medicijnen,
(aft). 32)
Eenopmerkelijkevondstuit de beerputbetrefthetvrij-
wel volledigeskeletvan eendrie tot zesmaandenoude
baby. (afb. 33) Aangeziende beerputop het terreinvan
de voormaligekloostergebouwenis gelegenzou hethier
om eenbij de aanlegvan de beerputverspittegrafin-
houdkunnengaan.Gedurendede kloosterperiodefunc-
tioneerdedit deelvan hetkloosterechterals eetzaal.De
aanwezigheidvan eengraflijkt op die plek niet aanne-
melijk. Eenanderemogelijkheidis dathetde inhoud
van eeneldersop het terreingelegenen geruimdgraf
betreft.Geziende vrijwel volledigestaatvan hetskelet
is ook dit niet waarschijnlijk. Evenminkan sprakezijn
van eenongeluk.De kansdat eenbabyvan drie tot zes
maandenoudperongelukin eenwaarschijnlijkaande
bovenzijdeafgeslotenbeerputbeland,magklein
genoemdworden.De enigeconclusiedie overblijft is
dat de laatsterustplaatsvan de babydoelbewustis uitge-
zocht.Op de vraagof de babyeennatuurlijkedood
gestorvenis en daarnapasin de beerputis beland,kan
geenantwoordgegevenworden.

De zijvleugel van het klooster,gelegenlangsde
Kazernestraat,werd na eenkortstondigbeheerdoorhet
St. Nicolaasgasthuisdoorparticulierenin gebruikgeno-
men.In hetpandwerd eenwaterputaangetroffenwaar-
bij aande onderzijdesprakewasvan eenhoutenton.
Wanneerde put is aangelegdkon niet wordenvastge-
steld.Wel kon op basisvan hetmateriaalin de vulling
wordenbepaald,dat de waterputin de eerstehelft van
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34. Faience bord.
Doorsnede 33 cm.

36. Steengoed kannen uit
Duitsland.

35. Faience plooiscliotel.
Doorsnede 24 cm.

de 17deeeuwbuitengebruikis geraakten is opgevuld
metafval. Onderhetmateriaalbevindenzich tweebor-
denen eenplooischotelvan faience,(afb. 34 en 35)
De bordenzijn voorzienvan eenbeschilderingin geel,
bruin en blauwwaarbij op de vlag eenbloemenranden
in de spiegeleenfabeldieris aangebracht.Ook de plooi-
schotelis in eendergelijkestijl gedecoreerd.Deze
maniervan decorerenontstondin de tweedehelft van
de 16deeeuwin Italië. Daarmaaktemenal in de 16de
eeuwaardewerkdataanonder-en bovenzijdevoorzien
wasvan eentinglazuur.Dit in tegenstellingtot het
majolicadat in de tweedehelft van de 16deen deeerste
helft van de 17deeeuwin Nederlandwerd vervaardigd.
Bij dit productis alleende bovenzijdevan hetvoor-
werpvoorzienvan tinglazuuren is op de onderzijde
loodglazuuraangebracht.Pasvanafheteindevan het
eerstekwart van de 17deeeuwwerd ook in Nederland
aardewerkvervaardigddatgeheelvoorzienwasvan
tinglazuur.De voor dit aardewerkgebruikelijketerm
faienceis afgeleidvan de ItaliaansestadFaenzadie al
in de 16deeeuwbekendstondom de productieervan.
In NederlandwasDelft in de 17deeeuweenbelangrijk
productiecentrum.Vandaardathetook wel aangeduid
wordtmetde naamDelfts aardewerk.De in de waterput
aangetroffenfaiencebordenen de plooischotelzijn

waarschijnlijkin het tweedekwart van de 17deeeuw
vervaardigdin Haarlem,waarnetals in Delft in deze
periodeveel faiencevervaardigdwerd.

Aan de westzijdevan hetpandwerd eentweedewater-
put aangetroffen.Op basisvan de gebruiktebaksteen
dateertde aanlegervanrond het beginvan de 17de
eeuw.De put was in de tweedehelft van de 17deeeuw
buitengebruikgeraakt.In de vulling van de putwerden,
onderandere,eenpispoten eenbord van roodbakkend
aardewerkgevonden.

Achter devoormaligekloostervleugelbevondzich een
beerputdie vanafhet laatstekwart van de 16deeeuwtot
aanheteindevan de 17deeeuwin gebruikis geweest.
Op basisvan hetmetselwerken devulling kon worden
vastgestelddatde beerputdrie gebruiksfasenheeftgekend.
Tot de vondstendie tot de eerstefasein het laatste
kwart van de 16deen heteerstekwart van de 17deeeuw
gerekendkunnenwordenbehorentweesteengoedkan-
nendie in Duitslandvervaardigdzijn. Zij zijn versierd
door middel van stempels,(afb. 36) Eenvan de kannen
is zeergrooten heeftop de wandmedaillonsin de vorm
van wapenschilden.Eenmedaillonvermeldthetjaartal
1580en eenanderhetjaartal 1584.Aan de onderzijde
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37. Roodbakkend aardewerk.
Datering 17de eeuw.

38. Twee 17de-eeuwse
kandelaars. Hoogte 10 cm.

van heteerstgenoemdemedaillonstaatde tekst"Johans
FreiherHer zo stattinin PommerenGE". De tweelaat-
steletterszijn de initialen van Gilles Emonts,eenpot-
tenbakkerdie in hetlaatstekwart van de 16deeeuw
werkzaamwas in hetDuitseRaeren.
De tweedegebruiksfasebeslaatde periodevan 1625 tot
1675. Het materiaalbestaatuit eengrotehoeveelheid
aardewerken glas.Het aardewerkbetreftvoor het
grootstegedeeltedagelijksegebruiksvoorwerpendie
in rood- en witbakkendaardewerkzijn uitgevoerd,
(afb. 37 t/m 40) Tot hetaardewerkbehoortook een
aantalmajolicaen faienceborden.In de tweedehelft
van de 16deeeuwwasonderinvloedvan immigranten
uit de Zuidelijke Nederlandenin Holland de productie
van majolicaop ganggekomen.Door de kleurigever-
sieringwist dit aardewerkal snel eengrotemarktte
veroveren.Aan hetbeginvan de 17de eeuwkregende
producentenechterte makenmetde concurrentievan
hetverfijnderporseleinuit China. Dit porseleinwerd
in Chinaspeciaalvoor de exportvervaardigdenwordt
ookwel kraakwaargenoemd.Dit naaraanleidingvan
het feit datheteersteporseleindat in Nederlandop de
marktverkochtwerd afkomstigwasvan buitgemaakte
Portugesevrachtschependie met de naamcaraccaof
kraakwerdenaangeduid.Eenporseleinenkom meteen

39. Een 17de-eeuws komfoor.
Hoogte 9,5 cm.

40. Verschillende 17de-eeuwse
zalf potjes. Hoogte 3,5-5 cm.
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41. Kom van kraakporselein.
Hoogte 11 an.

42. Majolica borden met
Chinese decoratie.

44. Majolica borden met
Hollandse motieven.

43. Majolica borden met
decoratie in mengvorm.

45. Majolica borden met
geometrische motieven.

blauwebeschilderingop binnen-en buitenzijde
behoorttot dezevroegeimporten,(afb. 41)
In de hoop te kunnenprofiterenvan de toenemende
populariteitvan hetporseleingingensommigemajolica-
bakkersal snelover tot imitatie ervan.De meestsimpele
manierbestonduit hetkopiërenvan de op hetporselein
gangbareblauwebeschildering.Zo is op enkelemajolica
bordensprakevan eenversieringdie direct is afgeleid

van porseleinenvoorbeelden.Anderepottenbakkers
trachttende markt te beschermendoorjuist heteigen
karaktervan de majolicaproductente benadrukken.Dit
kon doorhetvermengenvan Chinesemet Hollandse
motievenof dooralleengebruikte makenvan
Hollandsedecors,zoalsbloemenof geometrischepatro-
nen,(afb. 42 t/m 45) Daarnaastwerd ook gezochtnaar
technischeverbeteringen.Dit leidde in het tweede
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46. Een faience overpot met
Chinese motieven.

47. Faience borden met
decoratie in mengvorm.

kwart van de 17deeeuwtot de productievan faience.
Dit aardewerkis, in tegenstellingtot het majolica,aan
beidezijden voorzienvan eenwit tinglazuuren benadert
de uitstralingvan hetwitte en fijne porselein.
Gedurendehet tweedekwart van de 17deeeuwschakel-
denveel majolicabakkersdanook over op de productie
van faience.Ook op hetfaiencewerd daarbij gebruik

48. Faience borden met
Hollandse motieven.

gemaaktvan zowel Chinesemotieven,mengvormenals
geheeleigenontwerpen,(afb. 46 t/m 48) Doordatde op
hetporseleinafgebeeldeChinesesymbolenin veel
gevallenonbekendwarenin Europaleidde het kopiëren
ervanvaaktot foutieveovernameof vereenvoudiging.
Eenillustratie hiervanvormt de inhoudvan eennabij de
beerputgelegenafvalkuil. Hierin werd eenkraakporse-
leinen bord aangetroffenwaarbij de achterzijdevan de
vlag onderverdeeldis in panelenmetdaarineenparel-
motiefomgevendoorstippen.Bij enkelein dezelfdekuil
aangetroffenfaiencebordenis sprakevan eenzelfde
decoratiemaardanveel minderzorgvuldiguitgevoerd.
De vakindelingmetbijbehorendeChinesesymbolenis
verwordentot eenslordig lijnenspelmet stippenen cir-
kels, (afb. 49 en 50) Hoewelvanafhet tweedekwart van
de 17deeeuwdevervaardigingvan faiencein Nederland
op gangkwam vond in dezeperiodeook nog importuit
Italië plaats.Eenkom met eenkleurrijke beschildering
van groteskenop de binnenwanden de afbeeldingvan
eencherubijntjein de spiegelis hier eenvoorbeeldvan.
(afb. 51)
Behalveaardewerkwerd er in de beerputook eengrote
hoeveelheidglaswerkaangetroffen,waaronderkelkgla-
zenen eenpasglas.(afb. 53) Dit laatsteglasontleentzijn
naamaande over hetalgemeenblauweglasdradendie
om de schachtvan hetglasgelegdzijn - de zogenaamde
passen.Behalveals decoratiehaddendepassenook een

49. Onderzijde van een
kraal<porseleinen bord.

50. Onderzijde van een
faience bord.
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57. Faience kom met
cherubijntje. Diameter 24,5 cm.

52. Slangenglas en kelkglas
met knerrenversiehng.

53. Pasglas. Datering 17de
eeuw. Hoogte ca. 29 cm.

amusementswaarde.Het spelwasom in eenteugvan
pastot paste drinken.Als dit niet lukte moestdoorge-
dronkenwordentot de volgendepas.Dronkenschapwas
veelalhetgevolg. Onderde kelkglazenbevindenzich
tweeexemplarendie rijk versierdzijn. Eendaarvan
betrefteenzogenaamdslangenglas.De stambestaatuit
eensamengesteldeglasdraaddie zich als eenslangom
hetglaswikkelt. Eenanderexemplaarheefteenkelk die
aande onderzijdeversierdis met uitgeknepenglasdraden,
(afb. 52)
De laatstegebruiksfasevan de beerputdateertuit de
tweedehelft van de 17deeeuw.Majolica komt in deze
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55. Faience vrouwenfiguur.
Hoogte 9,5 cm.

54. Faience zoutvaatjes.
Diameter 9,5 cm.

fasenauwelijksvoor. Wel is er sprakevan eenaantal
faienceborden.De meesteexemplarenzijn echter
onversierd.Tweekleine bordjesof schaaltjesdie alleen
aande bovenzijdevoorzienzijn van tinglazuurhebben
waarschijnlijkgediendals zoutvaatjes,(afb. 54) Tot het
weinigebeschilderdefaiencebehoorteenbeeldjein de
vorm van eenvrouwenfiguur.De vrouw is gekleedin
eenlangemantelmetbijbehorendemuts. (afb. 55)
Van messingis eenkandelaar,opgebouwduit eenrond
schaaltjemet in hetmiddeneenkaarsenstandaard.Aan
hetschaaltjeis eenplatte,licht gebogensteelbevestigd
die aanhetuiteindevoorzienis van eenophangoog.
(afb. 56)

Geziende dateringenvan hetmateriaaluit de laatste
gebruiksfasevan de beerputraaktedezevoor heteinde
van de 17deeeuwin onbruik.Mogelijk hangtdit samen
methet gegevendathetpandwaartoede beerput
behoordein 1685 doorCharlottede Dangeauwerd
ingerichtom te dienenals sociëteitvoor jongevrouwen
van Hugenotenafkomst.Eentweedemogelijkheidis dat
het in onbruik rakenvan de beerputin verbandgebracht
moetwordenmeteenanderegebeurtenis.Nabij het
pandwerd rond 1629doorde Statenvan Hollandeen

56. Messing kandelaar.
Doorsnede schaal 11,5 cm.
Hoogte 2,2 cm.

30 VOM REEKS 1996-3



       
          
           
         
       
        

         
             
         
           

         
         
        

       
       

        
          

         
         
           
       

          
        

          
         

        
          
         

          
          

    
           
       

         
         

       
          

          
         

    

 

     
      

 

opslagplaatsvoor kruit en andere ammunitiegebouwd.
Met eendoffe dreunvloog dit kruithuis in 1690met
zo'ngeweldde lucht in dat niet alleenhet pandzelf,
maarook de omliggendehuizenen zelfs de kloosterkerk
zwaarbeschadigdwerden.De ontploffing wasveroor-
zaaktdoor eenonvoorzichtigheidvan de commiesVan
der Smaling,die ook huisschilderwas.Voor hetberei-
denvan verf hadhij eenpot metolie op hetvuur gezet.
De pot kookteoveren brandendeolie verspreiddezich
overdevloer. Tot overmaatvan ramphad men netde
vorige dagenigevatenmetbuskruitnaarbinnengerold,
waarbij wat van datgevaarlijkegoedjeop de vloer
terechtwas gekomen.Het gevolglaat zich raden.
De Riemerbeschrijftdezerampals volgt:
"Dit kruithuis, voorzienvan eenigepondenbuspoeder,
mitsgadersbombenen granaaten,is den 3 november
1690op denmiddagtusschentwaalfen eenuuren,by
ongelukin de lugt gesprongen,metsulk eenafgrysselyk
gedruisen geweld,dat de ganscheHaagschuddeen
beefde,werdendede slageenigeuurenver, en zelfs in de
meestenabygelegenesteden,gehoort[...]. Deerlykzagt
'er hier uit, 't ganschgebouwwas 't ondersteboven
gekeerten in eenenpuinhoopverandert.Geenenklei-
nenrampleeddoordezenslagde Klooster-kerk,en de
daarby en ontrentstaandehuizenen gebouwen,zoo
aanglazen,dakenen schoorsteenen,ja zommigevrouw-
Oeszagenmetbedrukteoogenaandenval en vernieling
van 't bestehaareshuisraad,en wel inzonderheidhet
porceleindaardie sexein Holland zeerop verzoten
verslingertis, 't geendoor 't gedreunvan bovenneder
aanstukkenviel." '•*
De kansis grootdathierbij ook de tussenhetkruithuis
en de kerk liggendevoormaligekloostervleugelbescha-
digd werd. Reparatieskunnendantot eenandereinde-
ling van het gebouwhebbengeleid.Zo bevindenzich
onderhetmateriaalenkelebrokkenbewerktnatuursteen
die op basisvan de uitvoeringgezienkunnenwordenals
stukkenvan deur-of raamlijsten.Dit zijn dan de stille
geuiigenvan de schadedie werd aangerichtdoorde
ontploffingvanhetkruithuis.

Noten

13. Stal 1989, p. 112.
14, De Riemer 1780, p. 714.
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57. 7 6de-eeuwse kelder in het
pand Lange Voorhout nummer 8.
Rechts een kaarsnis en een dicht-
gezette doorgang met sporen van
een trap.

58. De kaarsnis met de
kandelaar van afb. 56 (p. 30).

59. Portret van Maria Duyst
van Voorhout Kopergravure
door Pieter Willem van Megen
uit 1780.
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BewoningaanhetLangeVoorhout

Het Voorhouten deVijverbergmethaarstatigehui-

zenenflaneerpromenadeswareneeuwenlang het

centrumvan hetHaagsesocietyleven.Hetwaren

geliefdewoonlocatiesvoor hofdignitarissenen hoge

bestuursambtenaren,gezante?!en aristocraten.Het

pand Lange Voorhout8 en zijn bewonerspassenin

dat beeld.

De ontwikkelingvan hetpandLangeVoorhout8 is
mogelijk in de 15demaarzekerin de I6de eeuwbegon-
nenmet eenbescheidengebouwop de hoekvan het
LangeVoorhouten de Kleine Kazernestraat."In 1583
en 1586wordt eenaantalpercelenop hetvoormalige
kloosterterreinaangekochtdoorAdriaenDuyck die
rekenmeesterwas bij de HollandseRekenkamerder
Domeinen.In hethuidigepandzijn eenaantalkelders
te zien die tot het 16de-eeuwsewoonhuishebben
behoord,(afb. 57 en 58)
Tussen1591 en 1594ging hetpandover in de handen
van de Statenvan Hollandwaarnahetin 1603 verkocht
werd aande secretarisvan diezelfdeStaten,Adriaen
GijsbrechtsDuyck. Niet veel laterverkochtdezehet
weeraanzijn broerAnthonieDuyck. Tijdensdiens
bewoningwerd het huis flink uitgebreid.Ongetwijfeld
hingendezeverbouwingensamenmet de toenemende
statusvan de eigenaar.In 1619wasAnthonieDuyck
raadsheeren tweejaar later zelfs raadspensionaris
van de Statenvan Holland. Hij wasverdereenzeer
bemiddeldman en behoordetot de groepvan rijkste
Hagenaars.
De eersteuitbreidingvan hetpandwerd gevormddoor
eentegendewestzijdeaangebouwdzijhuis. De westzij-
devan dit zijhuis lag tegende zijgevel van het in 1618
gebouwdehuis voor de meestergeschutgietervan de in
de kerk gevestigdekanonnengieterij.Eentegende ach-
tergevelvan het zijhuis geplaatstebeerputbehoort
waarschijnlijktot dezefase.
In 1623 werd hethuisverderuitgebreiddooraankoop
vaneenaangrenzendperceelmet huis aande Kleine
Kazernestraat.Het pandlangeVoorhout8 bestondtoen
uit tweevoorhuizenen eenachterhuis.Op heterfston-
denverderook nog eenstal en eenkoetshuis.Eengrote
beerkelderten westenvan hetachterhuisbehoortwaar-
schijnlijk tot dezetweedeuitbreidingsfase.Dezebeer-
kelderkendeeenzeerlangegebruiksduuren was met
zeerveel afv'al gevuld.
Na de doodvan AnthonieDuyck ging hethuis over aan

zijn oudstedochter,die hetwegensgeldgebrekal spoe-
dig moestverkopen.In 1649wordende huizenoverge-
nomendoorde buurman,raadsheerDoubleth.Deze
verhuurthet bezit evenalsdevolgendeeigenaresse,zijn
dochterCornelia.Op haarbeurterft haardochterMaria
Duystvan Voorhoutin 1674het huis. (afb. 59) Na een
tweedehuwelijk vanMaria met de heerFrederik
Adriaan,baronvan Reede,vrijheervan Renswoude,
heervan Emmikhuysenen Bornewal,gaathetechtpaar
ergensna 1685 en voor 1700zelf in hethuis wonen.
Frederikwasafgevaardigdevan de adel in de Staten-
Generaal.Maria waseensocietydamedie "salon" hield
op eenvasteontvangstdag.Het waseendamedie veel
voor Den Haagheeftbetekendomdatzij methaaraan-
zienlijk vermogen,dat bij haardood2 miljoen bedroeg,
eenaantalstichtingenheeftopgerichtvoor beroepsop-
leidingenvoor begaafdeweesjongens.In 1712 verhuist
hetechtpaarnaarde LangeVijverberg. De huizenwor-
denaangehoudenen deelsverhuurd.In 1730vertrekken
ze uit Den Haagen wordt hethuis gebruiktals pied-à-
terre.Het is niet duidelijk welke delendoor het echt-
paarwordengebruikt.Het huis bestaatdan uit twee
separatewoningenen eenachterhuis.De huurders
warenook mensenvan aanzien:eendiplomaaten een
afgevaardigdevan de Staten-Generaal.Bij hetoverlijden
vanMaria in 1754gaathet huizencomplexnaarhaar
achternichtPetronellavan Slingelandt.In 1755 koopt
LeonardSteffen,baronvan Creutznachhet van haar.
De baronverbouwthetpanden richt het uitbundigin.
Tweejaar laterverkoopthij de boel weertegeneenaan-
zienlijk hogerbedrag.Bij dezeverkoopwarenveel meu-
beleninbegrepen,maarook doorde verbouwingenwas
de waardevan hetcomplexverhoogd.In dezeperiodeis
vermoedelijkeenextraverdiepingaangebrachten zijn
beidevoorhuizensamengevoegdachtereenvoorgevel.

Beerputten met een rijke inhoud

Gedurendede 17deeeuwen de eerstehelft van de 18de
eeuwkendehetpandduseenverscheidenheidaanvoor-
namebewoners.Eendeelvan hun afval werd opgegra-
ven. Wat we onsmoetenrealiserenis dat eenbelangrijk
deelvan kapottehuisraadniet in de beerputwerd
gegooid.Voorwerpenvan metaalwerdenbijvoorbeeld
vaakgerepareerdof omgesmolten.Vanwegede onduide-
lijkhedendie er bestaanoverde huurdersen delange
gebruiksduurvan eenaantalbeerkelders,is hetmeestal
niet mogelijk om het afval met zekerheidte koppelenaan
de onsbekendeeigenaarsen gebruikers.Het materiaalis
desondanksvan grootbelangvoor hetvergarenvan ken-
nis over het consumptiegedragvan rijke Hagenaars.
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60. Roodbakkend aardewerk
uit de put van Duyck. We zien
hier een testje, twee grapen,
een komfoor en een steelgrape.

61. Kraakporseleinen bord,
waarschijnlijk bestemd voor de
Turkse markt. Diameter 21,5 cm.

De beerput van Anthonie Duyck

De beerputis in eenhoektussentweemurengebouwd,
namelijk de oostgevelvan hethuis van de meesterge-
schutgieteren de achtergevelvan hetzijhuis dat in 1620
aanhetoudstewoonhuisLangeVoorhout8 werd toege-
voegd.De achtergevelis bij verbouwingenlater inpan-
dig geworden.Onderin de put lag eenbeerlaagmet
daarboveneenpuinlaagwaarinzich ook eenfragment
menselijkbot bevond.Bij hetdichtgooienvan de put is
kennelijk zandgebruiktvan eenlocatiewaarzich eer-
tijds eengrafbevond.De beerlaagis metde handver-
wijderd en gezeefd.In de put is waarschijnlijkgeen
etensafvalweggegooid.Het afval bestaatuit ontlasting
en kapotteen afgedanktevoorwerpen.
Op basisvan hetmateriaalkan de beerputin het tweede
en derdekwart van de 17deeeuwgedateerdwordenmet
eenmogelijkeuitloop in hetvierdekwart van de 17de
eeuw.
Het aardewerkbestaatuit twintig voorwerpenvan rood-
en witbakkendaardewerk,faienceen porselein,(afb. 60)
Er zijn opvallendveel zalfpottenen er is weinig kook-
gereigevonden.Testjesen komforenvan roodbakkend
aardewerkwerdenmet houtskoolgevuld.Op komfoor-
tjes kondenschotelswarm gehoudenworden.Testjes
stondenofwel in eenvoetstoofof ze stondenop tafel als
permanentbrandendeaanstekers.Onderhetporselein
bevindenzich tweeuitzonderlijkestukken.Het betref-
fen eenzogenaamdevoetkopen eenbord. De techni-
scheuitvoeringvan hetbord vertoontsterkeovereen-
komstenmetdie van kraakporselein."'(afb. 61) Er is
echtereenopvallendverschil: de toegepastedecoratie
wijkt afvan de standaardmotievenop hetkraakporselein
datvoor de Europesemarkt bedoeldwas. De spiegelis
gedecoreerdmetvissenterwijl de vlag voorzienis van
afwisselendvlindersen bloemen.Op de achterzijdevan
devlag zijn takkengeschilderd.Mogelijk betrefthet
hier kraakporseleindat specifiekvoor deTurksemarkt
geproduceerdwerd. De symmetrievan de decoratie
wijst in dezerichting." Het bordvertoontgeen
gebruikssporenen is vermoedelijkalleenals sierobject
gebruikt.De voetkopis eveneensvoor de sier gebruikt.

62. Voetkop van porselein.
Hoogte 8,5 cm.
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63. Verschillend glaswerk uit
de put van Duyck.

64. Vier roemers.
Hoogte 10,5 - 14,5 cm.

De kop heefteenkelk meteenuitgebogenranden staat
op eenlangestam.De decoratielaat eenChinesethee-
ceremoniezien. (afb. 62) Dergelijkevoorwerpenzijn
zeldzaam.Uit Haarlemis eenidentiekexemplaar
bekenddat in hettweedekwart van de 17deeeuwgeda-
teerdwordt."* Koppenop hogevoet werdenin China
speciaalop bestellingvervaardigd.Eenvermeldingvan
eendergelijkebestellingkomt voor in eenVOC-dag-
registeruit 1637.'*'
Er is eenaantalkleipijpen gevonden,waarvanééntot de
groepoudstepijpen behoort.Dezeeerstepijpen, uit de
periode1580-1620,hebbeneenzeerkleine kop en een
korte steel.Na 1620raakthet rokenin de modeenwor-

den de pijpenkoppengeleidelijk aangroteren de stelen
langer.-"De tweeanderepijpen uit dezebeerputdateren
uit de periode1660-1675.De pijpen hebbeneengepo-
lijst oppervlaken zijn vanwegehunhogekwaliteit
gemerktop de hiel.

Uit de glasschervenzijn minimaal 38 voorwerpengere-
construeerd,(afb. 63) Daarnaastzijn er ook vele scher-
ven vanvensterglasgevonden.De roemers,die op een
enkelena van eenhogekwaliteit groenglas zijn
gemaakt,zijn vermoedelijkin Duitslandgeproduceerd.
Ze hebbenalle eengewondenvoetringen eenstamver-
sierdmetnoppen,(afb. 64) De vorm van de noppen
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67. flacon (13 cm hoog) en
parfumflesjes.

varieert.Eenexemplaarheeftdoornnoppen.Dezever-
sieringverdweenna 1650en werdvolledig vervangen
doorbraamnoppen.Een roemeris van smaragdgroen
glasen heefteenversieringvan gladdenoppen.
De overigewijnglazenbehorentot hetà lafaçonde
Féwwf-sodaglas.Ze werdennaarVenetiaansvoorbeeld
gemaakt.Aan heteind van de 16deeeuwimmigreerden
Italiaanseglasmeestersvanuit de Zuidelijke Neder-
landennaarde NoordelijkeNederlandenen brachten
daarde productieop gangvan dunwandigen kwalitatief
goedglas. De daarbij gebruiktevormenwarenafgeleid
van luxe Italiaansevoorbeelden.Ook in Den Haagis
dergelijk glasgeproduceerd.Vanaf1670stonder een
glasfabriekaande DunneBierkade.In hetzelfdejaar
neemtde stichterHendrickHeuckItaliaansewerkne-
mersin dienst.Hij sluit eenarbeidskontraktmetene
ZuaneOngaro,"mr. desartificesde cristal". Ongarozal
met zijn twee knechteneenjaar lang glasblazenin de
fabriekvan Heuck.De werktijdenzijn lang: vijftien uur
perdagen zesdagenin de week.-'

Ook de lage bekerglazenuit dezebeerputbehorentot
hetglaswerkà la façon de Venise.Een aantalheefteen
versieringin de vorm van lichte horizontaleribbelsdie
in de bodemsals cirkels zijn voortgezet,(afb. 63 links-
onder)Bekersmeteendergelijkereliëfdecoratiewerden
in eenmal geblazen.Eenbestellijstuit 1667-1672van
eenLondenseglashandelaarbestemdvoor eenItaliaanse
glasblazerlaat eentekeningvan dergelijkebekerszien."
Een aantalbekersis versierdmet eennetwerk.Deze
decoratieontstonddooruitblazenin eenmal, of door
eenmethodewaarbij opgelegdeglasdradenpaarsgewijs
werdensamengeknepen.De giasdradenhebbenboven
hetnetwerkde vorm van ribbendie bij de randnaar
links of rechtsafbuigen.Veel voorkomendin 17de-
eeuwsevondstcomplexenzijn de zogenaamdeknobbel-
bekers.Knobbelbekerswerdenin eenmal met eenster-
vormigebodemen eenpatroonvan verspringenderijen
knobbelsgeblazen.Door de bekeruit de mal te nemen
en daarnaopnieuwuit te blazenwerdende rondeknob-
belsvervormdtot traanvormigeknobbels.-'
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69. "De kopster". Schilderij
van Quiringh Cerritsz.
Brekeleni<am (ca. 1620 - 1668).

Knobbelbekerswerdenvoor heteerstdoor Italiaanse
glasblazersin de Zuidelijke Nederlandenvervaardigd.
Het in de beerputaangetroffenexemplaarstaatop drie
blauwebraamnoppen.Eenanderebekervan bijzonder
helderglas is versierdmeteenrondomhetbovenste
deelvan het glasgewondenwitte glasdraaden staatop
drie witte braamnoppen.
Eenvrijwel completeschaalis vervaardigdvan kleurloos
glasenversierdmeteenribpatroon.(afb. 65) De schaal
is in eenvorm geblazenen de ribben lopenvanafhet
pontilmerkover de bodemnaarde omgeslagenrandtoe.
Waarschijnlijkzijn dergelijkeschalenafkomstiguit de
Zuidelijke Nederlanden.-"*
Enkelesierflaconsen eenaantalgavekleine flesjes
hebbenmogelijk cosmeticaof geurwaterbevat.(afb. 67)
Er was in die periodenogmeerdan nu eenbehoefte
om geurtjeste maskeren.Een echtebadcultuurontstaat
pasveel later. Als iemandzich al wastedanbetrofhet
waarschijnlijkalleende handenen hetgezicht.-'

Verderzijn nog tweebijzondereglazenvoorwerpen
aangetroffen.Er is eenvaasjevan melkglaswaaropblau-
we glasstukjeszijn gestrooiddie gedeeltelijkzijn ver-
smoltenmet de ondergrond,(afb. 66) De opgestoken
standvoet,de tweekrulorenen dehalszijn onversierd.
Dergelijk glaswerkkwam gedurendede hele 17deen het
beginvan de 18deeeuwvoor.-''
Het tweedevoorwerpbetrefteenkopglas,(afl). 68)
Dergelijkeglazenwerdenvanafde Oudheidtot in deze
eeuwgebruiktom bloedblarente trekken.De openkant
werd op de huid geplaatsten deanderezijde werd ver-
hit. Door hetontstanevacuümwerdenbloedblaren
getrokken.Dezewerdenvervolgensmet eenmesjegeo-
pend.Men ging ervanuit dat hetonttrekkenvan bloed
aanhet lichaameengunstigeinvloed had. (afb. 69)
Tegenwoordigwordenkopglazenweergebruiktdoor
onderandereCesar-therapeuten,niet om blarente trek-
ken maarom spierente verwarmen.Bij dezeglazen
wordt vacuümbereiktdoorhet knijpen in eenrubberen
bol die aanhet glas is bevestigd.
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70. Versiersels van glas en git.
Waarschijnlijk onderdelen van
een bruidstooi.

De meestintrigerendevondstis samengestelduit textiel,
metaal,glasen git. Er zijn rondezwarteglazenkralen,
langwerpigegitkralenmetdubbeledoorboring,schijfjes
doorschijnendgeel glasen eenzijden draadmet eengla-
zenoogje.Eenaantalglazenfragmentenis rond koper-
draadgevormd:eenzwarteen eenwitte glasdraadmet
daaropwitte of zwarteglasschijfjes.Het meestgecom-
pliceerdeonderdeelbestaatuit eenminiatuurwagenwiel
van wit glasmetdaaropvastgemaakteenspiraalvan wit
glasdraad(rond koperdraad)meteenopstaanderanddie
versierdis met zwartepuntjes.Het is slechtsvijftien
millimeter lang. Bij hetglasen voor eendeel eraankle-
vend zijn kleine stukjestextiel en dunnekoperenringe-
tjes gevonden.Het geheelis, met uitzonderingvan de
kralen,zeerfragiel, (afb. 70) Het gaathier waarschijnlijk
om de restantenvan eenbruidstooi.Tot in de 19de
eeuwwerdenbruidskroontjes,-kransen,-ceintuursen
bruidegomscorsagesversierdmet spiegeltjes,imitatie
edelstenenen glazenvoorwerpjes.In archeologische
contextenkomendergelijkevoorwerpennauwelijks
voor.
Eencompleetsieraadvan messingwaswaarschijnlijk
verzilverd. Het is eenvoorhoofdsnaald,eenhaanspeld
die met de puntonderhethaarkapjein hethaarwerd
vastgestoken.Het andereuiteindestakuit en heefteen
openingwaaraaneenhangertjewasbevestigd,(afb. 71)
Dergelijkespeldenwarenin Amsterdamin de modetus-
sen 1610en 1630.-"
In de put zijn eenaantalkalkbrokkengevonden.Kalk
werd aanbeerputtentoegevoegdom hygiënischerede-
nen.Het zal in iedergeval de stankhebbenbeperkt.
Bij botanischonderzoekvan de beerlaagzijn allerlei pit-
ten gevondendie via de ontlastingin de put terechtzijn
gekomen.-*We krijgen daarmeeinzicht in eendeelvan
hetvoedingspatroon.Er zijn vooral vruchtenaange-
toond:vijg, bosaardbei,framboos,druif, appelen aalbes.
Er zijn enigetienduizendenpitjes van bosaardbeiof
grotebosaardbeigevonden.De soortdie nu hetmeest
gegetenwordt, bestondtoennogniet. Hij werd in de
18deeeuwont\vikkeld uit de kruisingvan eenZuid- en
eenNoord-Amerikaansesoort. Bij de consumptievan
verseaardbeienenvan jam wordende pitjes meegege-
ten. De hoeveelheidaardbeipitjes(circa 30.000stuks)uit

71. Voorhoofdsnaald.
Lengte 9,5 cm.

dezebeerkelderis in vergelijkingmetanderelocatiesin
Nederlandhoog.Als we echterde hoeveelheiddelen
doorhet aantalperaardbei(150-300)zijn de aantallen
wat minderspectaculair.-''Bij stuifmeelonderzoekzijn
eenaantalgraansoortenaangetoond,waaronderboek-
weit en haver.Boekweitis niet geschiktals broodgraan.
Het werd daaromtot eenbrij gemalenof voor pannen-
koekengebruikt. De gebruikersvan dezeput atenalleen
graanproductenvan zeerfijn gemalenen goedgezuiverd
graanzonderkafresten.Dit is nogaluitzonderlijk. Bij de
meesteonderzoekenvan beerlagenwordennamelijk
grotehoeveelhedenkaf gevondenen ook veel onkruiden
die tegelijk met hetgraanzijn geoogst.Dezeontbreken
hier geheel.Vermoedelijkwarende zuiveregraanpro-
ductendanook stevigaande prijs. Voedingsmiddelen
waarvanmenhetblad gebruikt,wordenbij voorkeur
geoogstin eenstadiumdat de plantennoggeenzaden
hebben.Daardoorwordener zeldengroenten-en krui-
denzadengevonden.Dit is ook bij dezeput hetgeval.
Er zijn alleenmaarenkelezadenvan gekweekteposte-
lein gevonden.Verderzijn via pollenonderzoekkervel,
peterselie,kruidnagelen tuinboonaangetoond.

Samenvattendkan wordengezegddat de vulling van de
beerputbijzonderis, allereerstvanwegeeenaantalbij-
zondereporseleinenen glazenvoorwerpen,maarook
doorhetaccentdat zowel bij hetglasals bij hetaarde-
werk ligt bij de cosmetischeof medicinalefunctievan de
voorwerpen.Het lijkt daarmeeniet op afval uit een
beerputin de nabijheidvan eenkeuken,maareerder
behorendbij eenwoonvertrek.Het luxe karaktervan de
inhoudvan de put wordt ook nog eensdoor hetgebruik
van goedgezuiverdgraanbevestigd.
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72. Een alliantiezegel met links
het wapen van het geslacht De
Rhoer en rechts dat van het
geslacht Metelerkamp. Cezien
de combinatie moet dit het zegel
zijn van Alexander Hendrik
Metelerkamp en Anna Elisabeth
de Rhoer, die in 1767 te Gouda
trouwden. Alexander bekleedde
verschillende officiële functies in
de stad Couda, waaronder die
van burgemeester.

De beerkelder naast het achterhuis

Dezebijzonderrijk gevuldebeerkelderwas gesitxieerd
aande achtergevelvan hethoofdgebouwvan hetpand
LangeVoorhout8. Aan de oostzijdevan de beerkelder
bevondzich eenbeergootdie waarschijnlijkverbonden
wasgeweestmethetachterhuisaande Kleine
Kazernestraat.Dit achterhuisvormdeoorspronkelijk
eenapartewoning die in 1623 werd toegevoegdaanhet
dubbelevoorhuisaande LangeVoorhout.Vanuit het
rechtervoorhuisis er tevensaanvoervan beergeweest.
De beerkelderhad eenomvangvan 3,5 bij 3,5 meter.
Boveninbevondzich op eenaantalplankeneendunne
humeuzelaagdie veel lakzegels,enkeleporseleinenkop-
jes en schoteltjesen weinig anderevondstenbevatte.
Lakzegelswerdengebruiktom brievente sluiten.De
tientallenexemplarendie in de bovenstevulling werden
aangetroffenzijn overhetalgemeenfragmentarisch.
Uitzonderingvormenenkelealliantiezegelsvan de fami-
lies De RhoerenMetelerkamp,die in of na 1767 zijn te
dateren.Metelerkampbekleeddeverschillendefuncties
in hetstadsbestuurvan Gouda.(afb. 72). Op grondeen
zegelvan hetKoninkrijk Holland is de sluitdatumvan
dezelaagin 1810. (afb. 73) Onderde plankenlag een
bruinekorreligelaagmetveel vondsten,die overgingin
eenwat zandigerlaag.Eenpreciezescheidingtussende
lagenwas slechtsten delete constateren.De vondsten
uit de lagenonderde plankenen uit de beergootdate-
renuit het tweedekwart van de 17deeeuwtot heteerste

kwart van de 18deeeuw.Helemaalonderinis eenkam
van (walrus?)ivoor aangetroffendie doorde eigenaar
aanbeidekantengemerktis. Als de opschriftenachter
elkaarwordengezetleestmen: CLAUDIUS DE
GLAR. De eigenaarvan de kam is misschienClaudede
Glarges(ca. 1530 - ca. 1610)geweest,die onderandere
secretariswasvan de HogeRaadin Holland, (afb. 74. a
en b)
In de historievan de bewonersdateerthetmateriaal
onderde plankenin de periodewaarin de familie Duyck
hier woondeen dedaaropvolgendeperiodemetMaria
Duystvan Voorhout.Het materiaalop de planken
dateertin de periodevan hetlogementvan Goudatot
aande vestigingvanhetMagazijnvan Geneesmiddelen
(zie pag.49).
Bij hetuitgravenvan de beerkelderblekener duidelijke
verschillente bestaantussende bovensteen deonderste
laag. Onderinwas faiencede belangrijksteaardewerk-
soorten warener maarenkeleschervenporselein.
Boveninwarende aardewerksoortenin volgordevan
voorkomen:porselein,faience,witbakkenden roodbak-
kendaardewerk.Dit is te verklarendoorde opkomst
van porseleinvanafheteind van de 17deeeuw.In de
18deeeuwwarenporseleinenkopjes,schotelsen borden
ruim verspreidondergrotedelenvan de bevolking.

73. Lakzegel van het Koninkrijk
Holland (1806-1810).
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75. Rood- en witbakkend
aardewerk.
Datering 17de eeuw.
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76. Faience aardewerk.
Datering: 17de eeuw.

77. Rijpaarden patacons.
17de eeuw.
Lengte 4,5 en 7 cm.

Hetwas toen dusgeenluxe-artikelmeer.Er werden
minimaal95 voorwerpenvan aardewerkgeteld,(afb. 75)
Als er naarde functie wordt gekekenvalt op dater nau-
welijks aardewerkvoor de bereidingvanvoedselaanwe-
zig is. Het grootstedeel is tafelgerei.Eenmogelijkever-
klaring voor de geringehoeveelheidkookgereiis dater
in de welgesteldemilieus op groteschaalin metalen
kookpottenwerd gekookt.
Het roodbakkendaardewerkbestaatuit gewoonlokaal
of regionaalaardewerken uit éénvoorwerpdat over een
grotereafstandis getransporteerd.Het gaatom twee
fragmentenvan eenItaliaansekom die in de mamioriz,-
z«z/ow/-techniekversierdis. De versieringis eenmar-
merachtigpatroonin rodeen geleslib datmet eenheel
helderelaagloodglazuuris bedekt.Bij dezeopgraving
zijn nog enkeleItaliaansestukkenopgegraven,maarhet
blijven nogsteedszeldzaamhedenin DenHaag.In
Amsterdamkomenze vakervoor in vondstcomplexen
uit heteind van de 16deen hetbeginvan de 17de
eeuw.^"Bij hetwitbakkendaardewerkvallen de blakers
op. Dezehebbeneenkaarsenhoudermet eengleuf.
Bij enkeleblakersis er op de schoteleenhoudervoor
eendover.Ze staanop drie pootjesen kunnenworden
aangevataaneengeknepensteel.De belangrijkstegroep
is die van hetfaiencedat grotendeelsuit eenvoudige
witte bordenbestaat.De vorm is waarschijnhjkgeba-
seerdop deveel duurderetegenhangersvan tin. (afb. 76)
De versierdebordenzijn met blauweflorale motieven
beschilderd.De theekopjeszijn versierdmet florale of
geometrischemotieven.
Hetporseleinuit de onderstelaagbestaatuit enkele
fragmentenvan dunwandigekopjes.Het porseleinuit
de bovenkantvan de vulling is dikker uitgevoerden
dateertuit de 18deeeuw.Het bestaatuit kopjesen
schoteltjes,borden,en schalen.Het drinkenvan thee
was zeerpopulairin de 18deeeuw.Eénvan de kopjesis
eenslaggroterdande anderenen is waarschijnlijkvoor
het drinkenvan koffie gebruikt.
Vermeldenswaardzijn verderdrie pijpaardenpatacons
met devoorstellingvan hetChristuskind,(afb. 77)
Tweemaalis hij voorgesteldals bakerkinden eenmaal
als kind meteenrijksappelin de handenen eenkruis

rond de nek. Pataconswerdenop hoogtijdagenin de
17deen vroege 18deeeuwgeplaktop brodenen koe-
ken. In Den Haagkomenze veelvuldigin dezevorm

Niet eerderwerd er in éénHaagsvondstcomplexzoveel
glasgevonden.Om eenindruk te geven:43 kelkglazen,
54 bekerglazen,19 flessenen 22 andereglazenvoor-
werpen.
De meerderheidvan de kelkglazenbestaatuit à la façon
de Venisegeblazendunwandigeglazen,(afb. 78)
Alle zijn van kleurloosglas.Het meestvoorkomende
type heefteenomgeslagenvoet en een balusterstamdie
dooreenmanchetwordt gescheidenvan de kelk. Een
varianthierop is eenkelkglasmeteenvierlobbige
knoop.Dit type was populairin de tweedehelft van de
17deeeuw.Ook sigaarvormigeholle stammenkomen
voor. De glasblazershaddenverschillendestammenop
voorraadwaarzij dan de gewenstekelkvorm op vast-
maakten.Bij de kelkvormenkan eenonderscheid
gemaaktwordenin eenzuiver konische,eenkonische
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7S. Eenvoudige kelkglazen.
Datering: 17de eeuw.

80. Links een kelkglas met rib-
benversiering (hoogte 14 cm),
rechts een kelkglas met "vetro
a fili"-versiering.

79. Kelkglazen met een
netwerkpatroon.
Datering: 17de eeuw.

meteenafrondingaande onderzijdeen een bokaal-
vorm. Keliiglazenmeteendunnebodemwordenin de
eerstehelft van de 17deeeuwgedateerd,terwijl dikkere
kelkbodemsin de tweedehelft van die eeuwprevaleer-
den.De netwerk-en de verticaleribbenpatronendie
beidevoorkomenop enkelebekerglazenzijn ook op een
paarkelkglazentoegepast,(afb. 79)
Eénkelkglasheefteendecoratiein vetro afili-techniek.
De holle stamen devoet zijn daarbijversierdmetwitte
glasdradendie eentweedelaagvormentegende kleur-
loze binnenlaag.(afb. 80) Eenanderkelkglaswordt ook
wel eenslangenglasgenoemd.De stamis gevormduit
eengetorstestaafdie is opgebouwduit kleurlozeen
witte glasdraden.De slangendradeneindigenin blauwe
braamnoppen.Bijzonderfraai van uitvoeringis een
kelkglaswaarvande balusterstamversierdis met leeu-
wenmaskersen datvermoedelijkverguldwas. De kelk is
aande onderzijdebolvormig enversierdmetknerrenin
reliëf metdaarboveneenribbel." (afb. 81)
Eenanderaangetroffentype heefteendunnemassieve
stamdie geleidelijkovergaatin eenkonischekelk. Dit
type waspopulairin de eerstehelft van de 18deeeuw.
Dezeglazenwerdenook in eendikkereen lompereuit-

voeringgemaakt,waarvanwe eenaantalvoorbeelden
hebben.Eenkelkglasvan Engelsloodglasmet een
gefacetteerdein vorm geblazenstam(de zogenaamde
Silezischestam)dateerteveneensuit dezeperiode.
Dergelijkeglazenkomenin de 18deeeuwveelvuldig
voor. (afb. 82)
Eenopvallendevondstuit de vulling van de beergoot
betreftde sterkverweerdefragmentenvan eenroemer,
(afb. 83) De stamis versierdmetdoornen,de kelk is
eivormig en gegraveerd.De graveringtoont eensinaas-
appelen tweemonnikenwaarvaner minstenseenhet
glasheft. De begeleidendespreukis incompleeten
onleesbaar.Het type roemerwijst op eendateringin het
laatstekwart van de 16deen heteerstekwart van de
17deeeuw,maargegraveerdeglazenwerdenvaaklang
bewaard.De sinaasappelis waarschijnlijkonderdeel
geweestvan eenafbeeldingvan eensinaasappelboompje.
Vanafhetbeginvan de 17deeeuwwordt datals een
symboolvoor de Oranje-familieafgebeeldop allerlei
voorwerpen.De sinaasappelsstellende zonenvan
Willem de Zwijger voor." De combinatievan dit
Oranje-symboolmetmonnikenis nogaluitzonderlijk.
Bij de lagebekerglazenlopendeversieringenuiteen:er
zijn versieringenmet knobbels,druppelsdie aande
bovenzijdehorizontaalmetelkaarverbondenzijn, rib-
ben en netwerken,(afb. 84) Bij éénnetwerkglasis het
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81. Links een slangenglas
(hoogte 75 cm) en rechts een
kelkglas met leeuwenmaskers.

82. 18de-eeuwse kelkglazen.
Het tweede glas van links heeft
een Silezische stam.

83. Fragment van een
17de-eeuwse gegraveerde
roemer met afbeelding
van een monnik.
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84. Lage versierde
17de-eeuwse bekerglazen.
Hoogte 5,2 - 7,5 era.

85. 18de-eeuwse cilindrische
bekerglazen (hoogte 16,5 en
17,2 cm) en een 17de-eeuwse
voetbeker (hoogte 11 cm).

87. Platte schaal van lichtgroen
glas. 17de eeuw. Diameter 22 cm.

86. Twee schaaltjes en een
voet van een voetschaaltje.
17de eeuw.
Diameter 8 en 7,5 cm.

88. Tuitkannetje met
netwerkversiering. 17de eeuw.
Hoogte 13 cm.
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89. Flacon met netwerkversiering.
17de eeuw. Hoogte 13 cm.

versierdedeel nogmaalsin glaspastagedooptwaardoor
dit gedeelteeenstuk dikker is. Dezetechniekwordt
?nezza-stantpam'agenoemd."
Tweevoetbekerswijken quavormgevingsterkafvan de
overigebekers.Zij hebbeneeningevouwenstandvoeten
eenkonischbekergedeelte,(afb. 85) De herkomstvan
dit type ligt waarschijnlijk in de Zuidelijke Nederlanden
of Noord-Frankrijk.Over hetalgemeenwordendeze
bekersin de 16deeeuwgedateerd.'"*Het principevan de
ingevouwenvoetwerd echternog gedurendede gehele
17deeeuwtoegepastbij pasglazen.
Naastenkeledunwandigeexemplarenzijn opvallendveel
hogedikwandigecilindervormigebekersaangetroffen.Ze
zijn ongeveerzeventiencentimeterhoogen hebbeneen
opgestokenbodem.Tweeexemplarenhebbendaarnaast
eenglasdraadrond devoet en staanop bolpoten.
Cilindrischebekerszijn veelvuldigafgebeeldals biergla-
zenop schilderijen,waarbij overigensniet altijd duidelijk
is of het dunwandigeof dikwandigeglazenbetreft.
De drinkglazenuit de beerkeldergeveneengoedbeeld
van de overgangvan hetgebruikvanverfijnd^/fo» de
Féwwe-sodaglasnaarhetEngelseloodglasenhetDuitse
potas-of krijtglas aanhetbeginvan de 18deeeuw.De
opkomstvan beidenieuweglassoortenleidde ook tot
veranderingenin de vormenvan hetkelk- en bekerglas.
Ze werdenzwaarderen eenvoudigeruitgevoerd.Tevens
werdennieuwevormengeïntroduceerd.Voorbeelden
uit de onderstelaagzijn twee Boheemsebekerglazen
van zeerdik krijtglas, eenmaalzonderen eenmaalmet
eensimpeluitgevoerderadgravure.Dit type komt voor
vanafhettweedekwart van de 18deeeuw.
Naastdrinkglazenzijn fragmentenvan minimaalnegen
schalenaangetroffen.Het gaatdaarbijom eenaantal
blauweschaaltjesmet emailversieringen \'ier kleine
kleurlozeschaaltjesdie in eenmal met ribben zijn
geblazen.Het meestcompleteexemplaarstaatop een
standringvan glasdraad.''Dergelijkeschaaltjeskomen
ookvoor metgeribbeldestandvoeten,(afb. 86) Eender-
gelijke voetvoor eenschaalwerd eveneensaangetroffen.
De blauweschaaltjesmetemailbeschilderingzullen tot
het liLxe glaswerkhebbenbehoord.Helaasis er niets
toonbaarsvan over. De kleine schaaltjesstondenop tafel
en bevattenzoutof kleine zoetigheden.""Eenredelijk
completegroteplatte schaalis van lichtgroenglasen
heefteenbrederand. (afb. 87)
Onderde flessenbevindenzich zowel dunwandigeacht-
kantigeals vierkantigeflessen.Dezetypen flessenwaren
in de eerstehelft van de 17deeeuwzeerpopulairals
voorraadflessen.Drie wijnflessendaterenuit hetderde
kwart van de 17deeeuw.(afb. 106.a; p.53)
Medicijnflesjeszijn er in vele uitvoeringen:uivormige
olijfgroeneflesjesmetglasdraadranden flessenvan

blauwgroenglasmetveel luchtbelletjes.Het productie-
centrumvan dit laatstgenoemdeglaswerklag waar-
schijnlijk in Frankrijk. De overigemedicijnflesjeszijn
van groenglasen zijn zeeralgemeenin de 17deen 18de
eeuw.Vier pisglazenhebbeneenbolle vorm en een
platte rand.Dit is eenvrij algemeentype waarvande
vorm gedurendeenkeleeeuwenniet veranderde.
Pisglazenwerdengebruiktals menaande handvan de
kleur en helderheidvan de urine eendiagnosewilde
stellen,het zogenaamdepiskijken.
Overigeglasvondstenbetreffeneenfragmentvan een
blauw geribbeldvaasje,eentuitkannetje,eenflacon, een
stop, fragmentenvan tweekopglazenen hetuiteinde
van eenroerstaafHet tuitkannetjeen de flacon zijn
voorzienvan eennetwerkpatroon,vergelijkbaarmetdat
op de kelkglazenen bekerglazen.Het kannetjestaatop
eengegolfdeglasdraad.Rondde hals is eveneenssprake
van eengegolfdeglasdraad.De tuit is lang en dun, het
oor ontbreekt,(afb. 88) De flacon heeftvan bodemtot
halseenconischevorm, de randontbreekt,(afb. 89)
Het botmateriaaluit de put is gedetermineerden een
aantalmonstersvan de beerlaagis onderzochtop bota-
nischerestenen parasieten.De zoogdierbottenzijn van
schaap/geit,rund, konijn, zwarterat en paard.
Tweederdedeelvan de geconsumeerdesoorten(paard
en zwarterat dusuitgezonderd)wasvan schaap/geit.
Men hadeenvoorkeurvoor lamsbouten.De vleesrijke
delenvan de achterpootzijn namelijk oververtegen-
woordigd.In de beergootwerdenonderdelenvan een
zwarterat aangetroffen,wat niet ongebruikelijkis in een
beerkelder.
Er zijn opvallendveelvogelbotten(355 stuks)in deze
beerkeldergevonden.De onderlingeverhoudingtussen
de gans,eenden kip is beduidendandersdan in de 14de-
eeuwseophogingslaag.Hier vormt eendde hoofdmoot
en staatkip op de tweedeplaats.Van kip en eendzijn
vooral de vleesrijkedelengevonden.Naastde wilde eend
zijn er ook anderewatervogels,zoalsslob- en grondel-
eenden,smienten winter/zomertalinggeconsumeerd.
Eenenkeleweidevogelzoalsde kievit is ook verschalkt,
evenalsde in de bosrandvoorkomendehoutsnip.
Opvallendis hethogepercentagerestenvan zangvogels.
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90. Nog een methode om vogeltjes te vangen uit Chomel (1743):
de vinkenbaan. Men zoekt een alleenstaande boom uit en ontdoet
de takken van de zijtakjes en maakt daar schuine kerven in. Hierin
schuift men stokjes, die met lijm zijn ingesmeerd. Tegen de boom
bouwt men een hutje om zich in te kunnen verschuilen. Hierna lokt
men de vogels met een speciaal fluitje: "'t Is een groot vermaak, de
nieuwsgierigheid van alle die vogels te zien, om te weten wat er
gaans zy, en die stryken en vast raken op de lymhoutjes. " De vogels
vallen dan met houtje en al op de grond. Als ze dan niet genoeg
kabaal maken om andere vogels te lokken, kan men altijd nog een
handje helpen: "Zo haast als gy een Schildvink hebt moet hem
imand vatten en de ene vleugel breken, om hem van tyd tot tyd te
doen schreeuwen, na dat het de fluiter zal believen. "

I^e- nien, de ytnieiaan 7n<iaÀe~. Tlzair fz.

Dit zijn de zanglijster,merel,vink en eensoortmetde
afmetingenvan eenspreeuwmaarmetslankerebotten.
Er zijn bottenvan minimaal 31 zanglijsters.Vink en
merel zijn vertegenwoordigddoorminimaal tien en zes
stuks.Zowel bij de zangvogelsals bij taling en houtsnip
zijn de botelementendie weinig vleesdragenzoalsde
kop, de vleugeluiteindenen de onderpootoververtegen-
woordigd.Bij taling en houtsnipzijn er zelfs alleenmaar
vleugeluiteinden.Bij de lijsters ontbrekende botjesuit
de smakelijkeborst.Daaromwordendezebotjesgeïn-
terpreteerdals afval ontstaanbij devoorbereidingvan
voedselen niet als etensafval.Dergelijk afval zou kun-
nenontstaanbij de inmaakvan gevogelte."
In de directeomgevingvan DenHaagwarental van
eendenkooienwaarmenwilde eendensoortenving met
behulpvan lokeendenen eenkooikershondje.
Spreeuwachtigenwerdenmet behulpvan spreeuwen-
pottengelokt. De spreeuwenpotdie aande gevelhing
vormdeeenuitstekendnestvoor de spreeuw.Als er jon-
genkwamenwerd hetnestuitgehaald.Lijsters, merels
en anderezangvogelswerdenin strikken die in bomen

hingengevangen.Als lokaaslegdemenbessenneer.
Nettenwerdenook wel gebruikt.Dezevogelswerden
bij voorkeurlaat in de herfstgevangenomdathunvlees
danextra smakelijkwasvanwegede vele bessendie ze
haddengegeten,(afb. 90)

Bij devissenbotjesis eenredelijke diversiteitvan soor-
ten. Er is kabeljauw,snoek,schelvis,eenscholachtige,
wijting en zeelt.Zowel bij de kabeljauwals bij deschol-
achtigegaathetom in motengehaktevis.
De granengierst, roggeen boekweitzijn aangetoond.
Gierstis ongeschiktom broodvan tebakkenvanwege
hetontbrekenvan bepaaldekleefstoffen.Het werd daar-
om als brei gegeten.Roggewerd als brooden brei gege-
ten. Het boekweitwerd tot meel gemalen.Ook voor
dezeput geldt dat er alleengoedgezuiverden zeerfijn-
gemalenmeel is gebruikt.Er is eenruim scalavan
vruchtengeconsumeerd:braam,framboos,vijg, bos-
aardbei,appel,peer,mispel,moerbei,vlier, zoeteen
zurekersen,pruim, perzik, zwartebes,aalbesen druif
De perzik is eenongewoneverschijningin archeobota-
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Hoe men Lijsters of Krammets-vogelsinlegt,
om te bewaren
Alszegepluktengezuivertzijn, braadzehalfgaar
en laat zekoudworden;neemtdan eenKeulschepot,
doetdaar onderin watzoutenjenever-hesiënmet
watpeperen kruidnagels,legt dan de Lijstersschigts-
wijzedaar in, metwat laurier-bladentusschenbei-
den, en als er tweeschigtenoflaagenin leggen,
strooit er wederwatgestootenh-uid en eenweinig
zoutover, en zo vervolgens,als dan alle in depot
zijn, zo neemtboter, ofgoedvet, dat nietsterkis,
smelthetengiet hetoverde Vogels,dat zedaar mede
overdektzijn; zetzedan op eenkoeleplaats, en alsgij
er vangebruikenwilt, hetzij om te braaden,stooven,
ofin pasteijen,zo moetmenaltijd denbodemboven
op wedertoesmelten.

Recept voor inmaak van lijsters
uit het tiuistioudelijl< woorden-
boel< van Chomel (1778).

nischonderzoek.Het is waarschijnlijklang eenluxe
fruitsoortgeweest.Bij de groentenen kruidenzijn ver-
tegenwoordigd:zwarteen witte mosterd,raapzaad(?),
hennep,paprika/Spaansepeper,koriander,anijs, kruid-
nagel,komkommer,tuinboonen erwt.
Witte mosterdis eenzeldzamevondst.Het zaadis
waarschijnhjkin geplettevorm als smaakmakerbij de
bereidingvan maaltijdengebruikt.Ook uitzonderlijk is
devondstvan eenzaadjevan paprikaof Spaansepeper.
De vroegsteEuropesevermeldingdateertuit 1493,
kort na de reis vanColumbusnaarAmerika. Al vrij snel
daarnawerdende pepersin maaltijdenverwerkt. In een
16de-eeuwskruidenboekwordt eenaantalpepers
beschrevendie meerop Spaansepeperlijken danop
onzehuidigepaprika's.Er zijn slechtstweeeerdere
Nederlandsevondstenvan paprikabekend,waarvaneen
uit eenlaat 16de-eeuwseen vroeg 17de-eeuwsecontext
uit de Bierstraatin Den Haag.
Goedehygiënischeomstandighedenwordenin verband
gebrachtmetstatusen rijkdom. De gedachteis, dat
nieuweinzichtenomtrenthygiënedaarheteerstzouden
wordendoorgevoerd.De beerlaagis daaromonderzocht
op parasieten.Er zijn slechtsweinig darmparasietenals
spoelwormen zweepwormgevonden.Luizenen vlooien
ontbrekenzelfs geheel.Ook hetgebruikvan kalk in de
putwijst op pogingenom de hygiënischeomstandig-
hedente verbeteren.

Noten

15

18

21

22

Voor de historische gegevens is danl<baar gebruik gemaakt van
Stal 1989.
Rinaldi1989,p.71-117.
Drs. F. Scholten, Rijksmuseum Amsterdam, maakte ons attent op
de overeenkomst met borden in Turkije, waarvoor onze hartelijke
dank.
Jacobs1996, p. 55.

19. Lunsingh Scheurleer 1966, p. 55.
20. Duco 1987, p. 29. Ongaro is overigens een familienaam die in het

17de-eeuwse Venetië voorkomt. Mededeling dr. L.F. Bruyning,
Universiteit van Amsterdam.
Haags Gemeentearchief, notarieel archief, inv.no. 283, f'307-309.
De familienaam Ongaro komt in de 17de eeuw in Venetië voor.
Mededeling dr. L.F. Bruyning, Universiteit van Amsterdam.
Henkes1994, p. 147.

23. Ibidem, p. 137.
24. ibidem, p. 233.
25. Wijsenbeek-Olthuis 1987, p. 307.
26. Henke5l994, p. 247.
27. Baart 1977, p. 217-219.
28. Gegevens met betrekking tot botanische macroresten, pollen,

endoparasieten en geleedpotigen afkomstig uit de opgraving
zijn gebaseerd op het onderzoek verricht door BIAXconsult.
Zie: Vermeeren e.a. 1996.

29. Luijten 1992, p. 237.
30. Baart 1986, p. 83,84.

Vergelijk: Kottman 1992, p. 15 nr. 8.
Ritsema van Eek 1995, p. 24, 28, 29.
Henkes 1994, p. 252.
ibidem, p. 105; Kottman 1992, p. 14 nr. 5.
Henkes 1994, p. 234, nr, 50.10.
ibidem, p. 230, 234 nr. 50.12.
Uit Nijmegen is een urn met lijsterborstjes uit de Romeinse tijd
bekend, waarin juist die delen van de lijster aanwezig zijn die in
deze beerkelder ontbreken. Zie: Lauwerier 1995, p. 7-12.

31
32
33
34,
35
36
37

In dezeput, die eenlangegebruiksduurkendewerd een
voor Den Haagongebruikelijkgrotehoeveelheidglas
gevonden.Hiertussenbevindenzich veelluxe artikelen.
Er zijn aanwijzingenvoor hetnuttigenvan rijke maaltij-
denen de consumptievan goedgezuiverdgraan.Dit zijn
naastde redelijkehygiëneallemaalzakenwaarindewel-
standvan de gebruikersvan dezeput wordt weerspie-
geld.
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92. 19de-eeuwse faience zalfpotten.

91. 19de-eeuwse Keulse pot.
Hoogte 28,5 cm.

93. a en b. Tegels uit de kuil met
bouwpuin. Datering: 17de eeuw.

95 (p. 49) Het Voorhout in
1836 met zicht op de Parkstraat
(toen nog Kloosterstraat) en
rechts daarvan de Kloosterkerk,
de toegang tot het Rijksmagazijn
van Geneesmiddelen en het
Pagehuis.
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Van Logementvan Goudatot Rekenkamer

In 1757werdhetpandaangekochtdoor destad

Goudaom tegaandienenals logementvan de afge-

vaardigdenin de Statenvan Holland. De vertegen-

woordigersvan destadin de Statenhieldenhier vier

jnaalperjaar voor enkelewekenverblijf. In hetpand

verbleventweeafgevaardigden,destadspensionaris,

echtgenotes,kinderen,dienstpersoneelen gasten.Het

pandwerdbeheerddoor eenkastelein.

Voor de aankoopvan het pandwerd hetgrondigver-
bouwd.Uit historischebronnenis bekenddatde ver-
bouwingenbij deverkoopnog nietvoltooid waren.Een
kuil met bouwpuinen huishoudehjkafval kan waar-
schijnlijk, maarniet metzekerheidaandezeverbouwin-
genwordenverbonden.
Tweebeerkeldersen deeerdergenoemdegrotebeer-
kelderbehorentot dezegebruiksfasevan het logement.
Goudaverkochthetpandechterweerin 1795,waarna
het gedurendeenigejarenaanparticulierenverhuurd
werd. Als hetgebouwin 1806doorde staatwordt aan-
gekochtzijn er allerlei verbeteringennoodzakelijk.
Interneverbouwingenwordenuitgevoerd,de achterge-
vel wordtvernieuwden oudeen vervallenkeukengebou-
wen in de tuin wordengesloopt.De Nederlandsestaat
gebruikthetpandonderanderevoor de Commissietot
de Zaken,Maatenen Gewigten,die de stroomlijning
vanallerlei maatstelselsmoetbewerkstelligen,en voor
deAlgemeneRekenkamer.In 1809wordt hetMagazijn
van GeneesmiddelenderArmee in het pandgehuisvest.
Dit legerniagazijnwasal sinds 1795 op het terrein ge-
vestigdin eenmanegegebouwdatstadhouderWillem V

had latenbouwen.Uit bestektekeningenblijkt dater
niet alleenmedicijnenwerdenopgeslagen,maarook
werdengeproduceerd.De tweeeerdergenoemdebeer-
keldersbevattenook materiaaldat tot dezegebruiksfase
gerekendkan worden.
In 1866moesthetmagazijnverhuizenom ruimte te
makenvoor de AlgemeneRekenkamer.Dit ging gepaard
metgrootscheepseverbouwingenwaarbij onderandere
de Kleine Kazernestraattweemeterwerdverbreed.'*
Bij deverbouwingenaande achterzijdevan hetpand
LangeVoorhout8 werd onderandereeenwaterkelder
opgevuldmet zand.Hierin zijn enkelesteengoed
voorraadvaten(afb. 91) en eensetfaiencezalfpotten
gevonden,(afb. 92)

De afvalkuil van een verbouwing

Nabij hetachterhuiswerd eenkuil van 2x2 meteren
veertigcentimeterdiep opgegraven.De vulling
bestonduit eenlaagbouwpuinvermengdmetbeer.
Mogelijk is de beerafkomstigvan eengeleegdebeer-
put. Op basisvan hetaardewerkdateertde inhoudvan
de put uit heteindvan de 17deeeuwtot 1760of even
daarna.De jongstevondstis die van eenmineraalwa-
terflesdie vanwegeeendateerbaarstempeltussen1760
en 1802 moetdateren."'De pijpen uit dezekuil date-
renvoor 1739.Het in de kuil aangetroffenbouwpuin
kan niet metzekerheidaaneenhistorischbekendever-
bouwingsfasegekoppeldworden.Mogelijk bestaater
eenverbandmetde verbouwingendie voor de overna-
me doorGoudawarengestart,maarbij de aankoop
nognietvoltooid waren.
De ceramiekbestaatuit roodbakkendaardewerk,faien-
ce, majolica,porseleinen steengoed.In faienceis een
kwispedooruitgevoerd.Eenkwispedooris eenspuug-
potje datvooral door tabakspniimerswerd gebruikt.
In de 18deeeuwhaddenveel huishoudenszo'npotje.'"'

,^*"x;^.,«c..

À A A

PI•• il I il : : =
lijiiiiiilîijiiif
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96. Ude-eeuwse knobbelbeker
met blauwe voetjes.
Hoogte 7cm.

97. 18de-eeuws Boheems
bekerglas met gravure.
Hoogte 8,5 cm.

Dezekwispedooris geheelversierdmet eenblauwe
beschildering.De hoofdafbeeldingbestaatuit twee
Chinezendie bloemenplukken,(afb. 94)
Van steengoedmet zoutglazuurzijn er eenmineraal-
waterflesen eenpispot.De fles is bedoeldvoor Selters-
wateren is gemerktmeteenblindstempelwaarbij tussen
de lettersC enT eenGriekskruis staat.Dit blindstempel
verwijst naarNiederseltersin hetCurfürstentumTrier.
Gewoonwaterdronkmenniet, omdathetvaakvervuild
was.Mineraalwaterwerd gewaardeerdals medicijn.

Met uitzonderingvan enkeleschervenvan eierporse-
lein dateerthetporseleinuit de eerstehelft en mogelijk
ook het derdekwart van de 18deeeuw.In de puinlaag
werdende restenvan minimaalvijftien faiencewand-
tegeltjesaangetroffendie op eenna identiekaanelkaar
zijn. De decoratieop de tegelsbestaatuit eentulp die
binneneenkwadraatis geplaatsten eenFranselelie als
boekversiering.Tegelsmet tulpenwarenergalgemeen
in hetmiddenen derdekwart van de 17deeeuw.De
individuele tegel heeftgeenboekversieringmaaris
voorzienvan eenvlakdekkendeafbeeldingdie zeer
levendiggeschilderdis. Het betrefteennogonbekende
afbeeldingvan Insektenop stengels.Aan de achterzijde
bevindtzich eenpottenbakkersmerkof type-aandui-
ding. Waarschijnlijkmaaktede tegelonderdeeluit van
eentegeltableau,(afb. 93)

98. 18de-eeuwse kelkbeker
Hoogte 8,4 cm.

99. 18de-eeuwse wijnfles
met twee afgeplatte zijden.
Hoogte 16,5 cm.
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700. Test, mineraalwaterfles,
zalfpotten en Goudse klei-
pijpen uit de 18de eeuw.

707. Porseleinen kopjes en
schotels uit de 18de eeuw.
Hoogte 4-4,5 cm.

Het glas bestaatuit kelk- en bekerglazenen flessen.
Eénknobbelbekerheeft in plaatsvan de gebruikelijke
braamnopvoetjes,voetjesvan gedraaidblauw glasdraad,
(afb. 96) EenBoheemsbekerglasis voorzienvan een
gravure,(afb. 97) Eenkelkbekeris gemaaktvan wit glas
meteenbijmengingvan blauwglas.Dit blauweglas is
geheelopgenomenin de glaswanden heefteenverenpa-
troon, (afb. 98) Op basisvan de vorm kan hetglas in de
eerstehelft van de 18deeeuwgedateerdworden.Uit de
Sint-Salvatorsabdijte Enamein Vlaanderenis eeniden-
tiek exemplaarbekend.'"
De flessenbetreffendiversetypenmedicijnflessenen
eenwijnfles. Bij éénmedicijnflesis het touwtje bewaard
geblevenwaarmeewaarschijnlijkhetpapierwaardoor
het flesje werd afgeslotenwerd vastgemaakt.Daarnaast
is er eenovalewijnfles mettweeingedrukteplatte zij-
den,(afb. 99) Dit typewerd in de tweedehelft van de
18deeeuwontwikkeld als eenvan de oplossingenvoor
hetstabielkunnenvervoerenvan flessen.'*^

De beerkelder met de wijnflessen

Dezebeerkelderbehoordebij hetachterhuisvan het
pandLangeVoorhout8. De dateringvan de vulling
loopt van hetbeginvan de 18deeeuwtot in de 19de
eeuw.Dezeperiodeomvatook de fase,waarin hethuis
eigendomwasvan Maria van Duystvan Voorhout.Na
verbouwingenrond 1757 deedhetwoonhuistot 1795
dienstals logementvoor de stadGouda.De beerkelder
is sedertdiennogenigetijd opengeweest.In de kelder
bevondzich namelijk ook afval van hetMagazijnvan de
Armee.
Het aardewerkbetreftvoorwerpenvan rood- en witbak-
kend aardewerk,faience,porselein,steengoeden indus-
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702. Porseleinen kop en
bijbehorende schotel uit de
18de eeuw.

105. 18de-eeuwse roemer met
gravering. Hoogte 13,5 cm.

trieel wit aardewerk.Het roodbakkendaardewerk
bestaatuit eenbloempoten eentest.Van witbakkend
aardewerkzijn alleendrie zalfpottenaanwezig.Verderis
er eenmineraalwaterflesvan steengoedmeteengrijs
zoutglazuur.(afb. 100)
Het faiencebestaatuit kopjes,schoteltjesen zalfpotten.
Meerdan de helft van de aardewerkenvoorwerpenuit
dezekelderis van porselein,(afb. 101) Het is ergverlei-
delijk om te veronderstellendatde theekopjesdoor
Maria van Duyst zijn gebruikttijdenshaarontvangsten,
waarvanwe overigensweinig meerwetendandatdie in
1705 standaardop de dinsdagwaren.'*'
Uit hetporseleinis eensetvan vier identiekekoppenen
schotelssamente stellendie versierdzijn met bloemen
en ornamenten.De koppenhebbeneenscherpuitgebo-
genrand. (afb. 102) Een kop en eenwat grotereschotel

703. 18de-eeuw5 porseleinen
bord. Diameter 23 cm.

104. 18de-eeuwse kelkglazen.
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106. Wijnflessen in ontwikke-
ling: de linker fies komt uit de
beerkelder van tiet actiterhuis,
de overige flessen komen uit
"de beerkelder met de wijn-
flessen".

hebbeneenblauwetekeningdie na deeersteglazuur-
brandnog eensin rozeis bijgewerkt.Dezeteciiniek is
metgebruikvan de kleurengeel, groenen goud op
diversekopjesen schotelstoegepast.Daarnaastzijn er
kopjesmeteenbruinebuitenkant,die heelalgemeen
warenin de 18deeeuw.Eengrootporseleinenbord
heefteenblauwebeschilderingmetonderanderepioen-
rozen,(aft). 103)
Er is ook eenkop van Engelsemakelij, hetzogenaamde
creamware.Dit dunwandigeaardewerkwerd gemaakt
van pijpaardevermengdmetverbrandbot. Hetwerd
bedektmet eenglazuurpapjevan lood en gemalenvuur-
steen.Het creamwarewaseengoedkopetegenhanger
van het porselein.Hetwerd vanafcirca 1760 in grote
aantallengeïmporteerd.
Eengrootdeelvan de aangetroffendrinkglazenbestaat
uit kelk- en bekerglazen.Nieuwetypen in de 18de
eeuwzijn eenglasmeteenklokvormigevoet, eentulp-
vormig kelkglasen eenborrelglas.(afb. 104) De laatste
tweeglazenhebbeneenzo stevigevoetdat eenomge-
slagenrandniet meernoodzakelijkis. Dezekunnenin
de tweedehelft van de 18deeeuwgedateerdworden.
Eenbijzonderfraaiegegraveerderoemeris van blauw-
groenglasen staatop eenhogeglasdraadvoet.De stam
enkelk zijn voorzienvan eenribbenreliëf.Daarnaast
zijn op de stamtweerijen braamnoppenaangebracht.
De randvan de kelk is versierdmet eendruiven-
rankenmotief.(afb. 105) Geribbelderoemerszijn ook
bekenduit de collectievanhet Rijksmuseumte
Amsterdam."* •*
In de putwerdentwaalfwijnflessenaangetroffendie
voor eendeelonbeschadigdzijn. De vorm van de wijn-
fles was in de 17deen 18deeeuwaanveelverandering
onderhevig.Wijn werd in hetbeginvan de 17deeeuw
nogin vatenverkocht.Als mendan steedsweerwijn in
eenkan of eenfles tapte,veranderdede wijn in hetvat
doorde blootstellingaanzuurstoflangzaamin azijn.
Door dewijn in afgeslotenflessente bewarenkon het

bederfvoorkomenworden.De eerstewijnflessenuit het
tweedeen derdekwart van de 17deeeuwhaddeneen
bolvormig lichaamen eenlangehals.Uit de beerkelder
van hetachterhuis,die in hetvorige hoofdstukter spra-
ke kwam, komenwijnflessenuit hetderdekwart van de
17deeeuw.Ze hebbeneenlangehalsmeteenhoekige
glasdraad,eenbredeschouderen eensmallebasis.(afb.
106.a)Als gevolgvan eentendensom goedewijnen
gebotteldte gaanbewaren,werd er in de tweedehelft
van de 17deeeuweenstevigertype fles ontwikkeld. De
halswerd daarbij steedskorteren debasisbredermet
eenhogereziel om voor meerstabiliteit te zorgen.Zo
ontstondgeleidelijk eenuivormige fles met eenkorte
halsdie van eenstevigerglassoortwas gemaakt,(afb.
lOó.b). Aan heteind van de 17deeeuwwerd de inhoud
van de fles vergrootdoorde hals te verlengen.Eenstre-
ven naarefficiëntertransportzetteeenontwikkeling
naareenplatter,en dusbeterstapelbaar,fleslichaamin
gang.De uivorm kreegdaarbij steedsmeereencilin-
drisch karakter.In heteerstekwart van de 18deeeuw
kregende flesseneenhoekigerovergangvan halsnaar
buik. Eenanderefles is vooral bekendgewordendoor
de grotehoeveelhedenvan dit type in het in 1748
gezonkenschipdeAntsteraam.(afb. lOó.c) Er zijn ook
cilindrischeflessenuit het tweedekwart van de 18de
eeuw(afb. 106.d), waarvaner ééneenglaszegelheeft.
Op hetzegelstaaneenvis en delettersNIP afgebeeld.
De letterN is daarbij gespiegeldweergegeven.Het is
nogonbekendwat dezeaanduidingbetekent.
Een fles meteenbijna cilindrisch lichaamen eenzeer
geleidelijkeovergangnaarde schouders(afb. 108) valt
enigszinsbuitende bovenstaandegeschetsteontwikke-
lingslijn. Dezevertoontwel overeenkomstenmeteenin
Engelandvervaardigdtype datwerd aangetroffenin het
in 1752 verganeschip de Gtldermalsen^''In de tweede
helft van de 18deeeuwbestondener naastde afgeplatte
uivorm ook cilindrischeflessendie zich in de 19deeeuw
ontwikkeldentot de huidigewijnfles.
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707. Medicijnflessen uitbelde
beerkelders. 18de en 19de eeuw.
Hoogte tot 13,5 cm.

Tot de flessenbehoortook eengroepvan twaalfmedi-
cijnflessen,en eenmedicijn- of parfumflesje.Het groot-
stedeeldaarvanis afkomstigvan hetMagazijnder
Armeeen dateertuit de periode1795-1866.Naastde
bekendegroeneeenvoudigemedicijnflessenzijn ook
exemplarenvan dik olijfgroen glasaangetroffen.Door
eenonzorgvuldigeafwerkingvan eenvan de flessenkan
dezeniet op zijn bodemstaan.(afb. 107).Twee 19de-
eeuwsemedicijnflessenwerdenmeteenglazenstop
afgesloten.
Eenaantalflessenheefteenvorm die sterkdoetdenken
aandie van pisglazen.Eenfunctie als pisglasis echter
niet aannemelijkomdatde groenekleur het glasonge-
schiktmaaktvoor de keuringvan de kleur van de urine.
Mogelijk diendedit type fles voor de opvangvan alco-
holdruppelstijdenshetdistillatieproces.'"Tot hetmedi-
cinaleglaswerkbehorenook fragmentenvan eenaantal
pipetten.
In de vulling werden142 kleipijpen aangetroffen.Een
grootdeelervan(94) zijn geglaasdepijpenuit de perio-
de 1700-1740.Opvallendis daarbij hetgroteaantal
Goudsepijpen van de familie Danens.Dezefamilie
voerdesinds 1667 eenmolen als merk.
Vanaf1739werdende zijkantenvan de hielenvan de
Goudsepijpen voorzienvan hetwapenvan Goudaom
de pijpenmakerste beschermentegenimitatie.

108. Wijnflessen van een
bijna cilindrisch type.
Datering midden 18de eeuw.
Hoogte 19 cm.

De S werd vanaf1740toegevoegdbovenhet schildjeom
eenonderscheidte kunnenmakentussende pijpenvan
hogekwaliteit (porseleinepijpen) en gewoneofwel sieg-
te (S) pijpen.
Nog eens22 gemerkteen geglaasdepijpen dateren
vanaf1740tot in de 19deeeuw.De pijpenkoppenheb-
benin de 19deeeuweengroteinhoudgekregenen de
steel is zeerdun.
Enkelepijpenstelenzijn met fabrieksnamengemerkt.
Zo komt de naamBarentvan Berkel(1730-1786)enkele
malenvoor en de naamNieveldkomtvoor op eengetor-
deerdesteelmet raderversieringmeteenketel, waarhet
merk (eenfruitben) op de voorzijdestaatin plaatsvan
op de hiel. De firmanaamDammankomt eveneensvoor
op eensteel.De firma'sVersluysenVan Houtever-
melddenook nogeensin Goudaop de steelals extra
aanduidingvoor de kwaliteit. Niet alleenproducenten
zettenhunnaamop de pijpensteel.Er zijn tweepijpen
die op bestellingvan deV.O.C.-koopliedenFransen
Jacobvan de Veldegemerktzijn metF. en I. van de
VeldeJ^
De 1 Bde-eeuwsegoedkopepijpen, die geenhielmerk
hebben,vormenmetzeventienstukseenkleine minder-
heid. De meesteenvoudigepijpen hebbeneenroos-
merk,waarbij de roosgestileerdis weergegevenmet
zevenstippen.Enkelevan dezezogenaamdegrovepij-
penzijn op de ketel gemerktmeteenreliëfmerkdat
ontleendis aanhetgestempeldehielmerk.Anderepij-
pen zijn versierdmeteenreliëf De eenvoudigstedaar-
van wordt ook wel knorrenpijpgenoemd.Vanafde basis
van de ketel reikt eenkransvan lobbennaarboven.
Opvallendis eenpijp met devoorstellingvan drie wilde-
mannen.Eén 19de-eeuwsepijp heefteenvorm die de
huidigegewonemodellenvan houtbenadert:eenronde
bodemen eeniets gebogenkorte steel.(afb. 109)
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709. 19cle-eeuwse kleipijp.

Buiten de gewonevondstcategorieënvalt eenvuurslag
vanvuursteen.In combinatiemeteenijzerenvuurslag
werdendaarmeevonkengeslagen.In dit verbandis een
vondstvan tweestukjesvuursteeneldersop het terrein
ook interessant.Het zijn zogenaamdegunflints, stukjes
bewerktvuursteendie in de haanvan bijvoorbeeldpisto-
len werdengezetom vonkente trekken,(afb. 110 en
111)
Tegenbovengenoemdebeerkelderis later, door toevoe-
ging van drie muurtjesnogeenbeerkeldergebouwd.
Dit keldertjeis voorzienvan eenplavuizenvloer. De
inhoudvan de beerkelderdateertvan na 1740 tot in de
19deeeuw.Gezienhet feit dat de put tot hetMagazijn
derArmeebehoorten daarnaastoversnedenwordt door
eenriool dat in 1866 is aangelegd,is de kelderuiterlijk
tot 1866 in gebruikgeweest.Enkeleschervenpassenaan
schervenuit de daarnaastgelegenbeerkelder.Mogelijk
hebbenbeideeenkorte periodetegelijk opengelegen.
Het aardewerkbestaatslechtsuit eenkleine hoeveelheid
porseleinen industrieelwit aardewerken enkelescher-
ven roodbakkendaardewerk.Van porseleinwerdenéen
schoteltjevan Duitseen tweekoppenvan Chinese
makelij aangetroffen.Vanafde tweedehelft van de 18de
eeuwwerd er ook in Europaeenvoudigporseleingepro-
duceerd.Het bovengenoemdeschoteltjeis eenvoor-
beelddaarvan.Ook in Den Haagis er korte tijd een
porseleinfabriekjegeweest.De firma Lynker beschilder-

7 70. Twee "gunflints" van
vuursteen. Afmeting 2,7x 3 cm.

111. Detail van een militair
vuursteenpistool, gemaakt
door Delahaye, Maastricfit,
1705-1710.
Te zien is hoe de "gun flint",
het vuursteentje, in de haan
van het pistool geplaatst werd.
(Collectie H.L. Visser)
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772. Messing gewicht van
één Nederlandsclie Pond.
Hoogte 8 cm.

Op hetgewichtstaat1. NED. POND.Het gewicht
weegtveel meerdaneenpond,namehjk967 gram.De
benamingpondslaatop eenkilopond (duizendgram),
eenterm die na de invoeringvan hetmetriekestelselin
1820werd gebezigd.Het gewichtis mogelijk uit de rou-
latie gehaaldomdathet te licht is.

Na de verplaatsingvan hetMagazijnvan Genees-
middelenin 1866naarelders,werdendevrijkomende
gebouwengeschiktgemaaktvoor gebruikdoor de
AlgemeneRekenkamer.Onderdelenvan dezeinstantie
warenal sinds 1806 in de diversegebouwengevestigd
maarde aanwezigheidvan hetMagazijnhaduitbreiding
steedsin deweggestaan.
De aarden het toenemendbelangvan de werkzaamhe-
denvan de Rekenkamermaaktedatnogvoor heteinde
van de eeuwnieuwbouwnoodzakelijkwas.Zo werd in
1884hetdoor RijksbouwmeesterC. H. Peetersontwor-
penGrootboekgebouwgebouwd.Dit gebouwheetzo
omdathetspecifiekontworpenis om daarinde groot-
boekenvan de Staatsboekhoudingonderte brengen.
Ook in de daaropvolgendejarenbleefechterde behoef-
te aanuitbreidingbestaan.Det ruimtegebrekwaszo
grootdat in 1910 de voorzitterzelfs afstanddeedvan
zijn zit- en spreekkamerom de noodte lenigen.
In de jaren tachtigvan dezeeeuwwerd echterduidelijk
datkleinschaligeverbouwingenen noodoplossingenniet
meertegemoetkwamenaande ruimtebehoeftevan de
AlgemeneRekenkamer.Na rijp beraadwerd daarom
beslotenom de bestaandebebouwingte vervangendoor
nieuwbouw.

113. Creamware zalfpot.
Hoogte 4,3 cm.

de aanvankelijkDuits porseleinen ging er in 1776 toe
overom porseleinte produceren,eerstop de Bagijne-
straat,later op de DunneBierkade.Dit porseleinvond
vanwegezijn hogeprijzen niet voldoendeaftrek en de
fabriek moestal snelweersluiten.
In de kelderzijn eenolijfgroeneen eenblauwgroenefles
gevondendie elk van eenglaszegelzijn voorzienwaarop
in hetrond staat:"RIJKSEIGENDOM".Gezienhet
historischegegevenvan het legermagazijnmoetendeze
daterenin de periode1794-1866.Daarnaastzijn er ook
eenaantalwijnflessenuit de eerstehelft van de 18de
eeuw,eenachtkantigefles en eenvoorraadpotmeteen
wijde hals.
Tweevondstendie ongetwijfeldverbandhoudenmet
hetlegermagazijnzijn die van eenmessinggewicht
(afb. 112) en eenzalfpotvan creamware.(afb. 113)

De blijvendeaanwezigheidvan de AlgemeneReken-
kamerop hetLangeVoorhoutis daarmeedevoortzet-
ting van eenlangetraditie. Eenvan de eersteparticulie-
re bewonersop hetvoormaligkloosterterreinwas
tenslotteAdriaenDuyck, rekenmeesterbij de Hollandse
RekenkamerderDomeinen.

Noten

38. De oude funderingsmuren zijn onder de Kleine Kazemestraat
bewaard gebleven, zo bleek tijdens een waarneming in 1996.

39. Van Gangelen en Lenting 1993, p. 323.
40. Wijsenbeek-Olthuis 1987, p. 309.
41. De Groote en Lemay 1994, p. 411 afb. 17, p. 414.
42. VanderHorst 1991, p. 247.
43. Stal 1989, p. 118.
44. Ritsema van Eek en Zijlstra-Zweens 1993, p. 152.
45. Van der Horst 1991, p. 246.
46. Henkes1994, p. 323.
47. Duco1987, p. 83.
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Nabeschouwing

De opgravingaanhet langeVoorhoutbood eenunieke
gelegenheidtot hetdoenvan archeologischonderzoek
naarde bewoningsgeschiedenisvan hetdorp Die Haghe.
Zo kon als gevolgvan de omvangvan hetgeplande
nieuwbouwprojectmeerdande helft van eengeheel
bouwblokarcheologischonderzochtworden.Dit was
eenuitzonderlijkesituatie,aangezienarcheologisch
onderzoekin eenbinnenstadmeestalbeperktblijft tot
betrekkelijkkleine oppervlakten.De vergelijkingvan de
resultatenvan zulkespeldenprikkenis moeilijk. Tijdens
hetonderzoekaanhet LangeVoorhoutkondenechter
meerderepandenuit eenzelfdeperiodearcheologisch
onderzochtworden.De vergelijkingvan het materiaal,
datmetnamede 17de-en 18de-eeuwsebewonersach-
terlieten,vormt eenbelangrijkebijdrageaande kermis
overhetconsumptiegedragvan rijke Hagenaars.
Door de ligging van de locatieop de strandwalbestond
de mogelijkheiddat behalvemiddeleeuwsebewonings-
sporenook sporenuit voorafgaandeperiodesaangetrof-
fen zoudenworden.Juistomdatuit dezeperiodesgeen
geschrevenbronnenbestaan,kan menalleendoor
archeologischonderzoekhieroveriets te wetente
komen.Het tijdenshetonderzoekaangetroffenakker-
pakketgafin iedergeval aandatvoorafgaandaande
14de-eeuwsebewoninghet terrein al in gebruikwas.
Of dezeakker, net als op eenaantalanderelocatiesin
de binnenstad,zelfs terugvoertop de prehistorieof de
Romeinsetijd kon helaasniet metzekerheidworden
vastgesteld.
Eenanderbelangrijkpuntvormdehetgegevendat de
locatieverwevenwasmetde elite in Den Haag.Zo was
uit de historischebronnenbekenddat in hetlaatste
kwart van de 14deeeuwop hetterreineenvoornaam
pandmet bijbehorenderf lag. De samenstellingvan het
aangetroffenmateriaaldat de bewonersdaarvanachter-
lieten geefteenindicatievan hun voornaamheiden rijk-
dom. Ook tijdensde hieropvolgendekloosterfasebleef
de locatieverwevenmetde elite in Den Haag.Het feit
datde stichtereszelf en methaarvele anderenuit het
grafelijk gevolgde kerk als laatsterustplaatsuitkozen,
laatzien dathetkloosterin hoogaanzienstond.De tij-
densde opgravingaangetroffenbeeldfragmentengeven
hiervooreenkleine, maartoch wel evidenteindicatie.

Met de opheffingvan hetkloosterin 1574en hetafbre-
ken vaneendeelvan de gebouwenwerd de wegvrijge-
maaktvoor nieuwebewoners.Naastvoornamelieden
namook de overheidbezitvan het terrein.Met name
dezeoverheidis sindshetbeginvan de 17deeeuwsteeds
beeldbepalendgeweest:van kanonnengieterijen stad-
houderlijkemanegevia het logementvan Goudatot de
AlgemeneRekenkamer,hethoogstecontrolerend
orgaanvan de financiënvan de NederlandseStaat.
Archeologischgezienis dezeontwikkelingvan klooster-
kerk naarrekenwerkevenwelslechtseenonderdeelvan
eenveel langerebewoningsgeschiedenis.
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Summary

In the autumnof 1994andthe springof 1995 excavations
took placeat the backof the LangeVoorhoutnumbers
4 to 8. The reasonfor the investigationwas the planned
constructionof additionalbuildingsfor the "Algemene
Rekenkamer"(GeneralAuditor's Office). The exca\-ations
werecarriedout by the Departmentof Archaeologyof
the city council of The Hague,in cooperationwith the
"Rijksgebouwendienst"(Departmentfor StateBuildings).

Dueto the locationof the site on the old dunesof a
formercoastlineit was possiblethat, apartfrom traces
of medievalhabitation,remainsfrom earlierperiods
would cometo light. Indeedduring the investigations
an agricultural layerwasdiscoveredwhich possiblydates
from the RomanPeriod.

A secondimportantfact wasthat in the Middle Ages
andafterwardsthe site had beenoccupiedby peopleof
standing.Historical sourcesindicatethat in the last
quarterof the 14th centurya distinguishedhousewith
groundswassituatedon the site. In addition to a
numberof garbagepits, threeditcheswerefoundwhich
probablyformedthe boundariesof the property.

In the beginningof the 15th centurythe building made
way for the extensionof a monasteryof the Dominican
Order.This monasteryhad beenfoundedaround 1400
with the supportof Margarethavan Kleef, wife of the
Countof Holland. During the first half of the 16th
centurythe monasteryhad its biggestdimensions.Apart
from a churchand the main buildingsbehindit, there
wereat thattime a largewing andan ornamental
garden.After the monasterywascloseddown in 1574
asa resultof the Reformation,manyof thesebuildings
weredemolished.The churchitself andpartof the
dining room havesurvived.

During the excavationspartsof the cellar andof the
walls of the main buildingsand the wing were found.
Fragmentsof what is probablya 15th centurysepulchral
monumentgive an indicationof the monastery'swealth.

After the monasterywasshutdown, new residentscould
movein. Someof thesebelongedto the elite of The
Hague.The contentsof severalcesspitsgive a good
impressionof the 17th and 18th centuryspending
patternof thesewealthycitizens.For examplea large
quantityof glassworkwas found, which enablesus to
visualizesparklinglylaid tablesanddressingtablesladen
with perfumebottles.

Apart from theserich peoplethe authoritiestook
possessionof the site and left their mark from the 17th
centuryonwards.For instancea cannonfoundrj' was
establishedin andnextto thechoir until 1675.

From 1757 until 1795 LangeVoorhoutnumber8
providedaccomodationfor the representativesfrom the
town of Goudain the "Statenvan Holland" (Statesof
Holland). Subsequendythe housewasboughtby the
government.Amongstotherthings it servedas the
"Magazijnvan GeneesmiddelenderArmee" (Medicine
Depotof the Army). As from 1867 the GeneralAuditor's
Office was housedin the building. The increasingsize
andimportanceof this organisationhavemadeit
necessaryto addnew buildings.
The archaeologicalinvestigationshaveyieldedimportant
new insightsinto the historyof the site on the Lange
Voorhoutandits residents.
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