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Een 17e-eeuwse cramerij in Wadway
Sjaak Jong

Tot nu toe waren de historici altijd van mening dat 

de mensen op het platteland voornamelijk van hun 

diggelenwerk voorzien werden door rondreizende 

marskramers, die met hun potten en pannen langs 

de deuren gingen. Sommige geschiedschrijvers ma-

ken ook wel melding van schippers uit Friesland, 

die met een schuit vol terpaarde ten behoeve van 

grondverbetering de boeren langs gingen en dan 

wat extra inkomsten probeerden te genereren door 

aardewerk te verkopen dat ze meegenomen hadden 

van pottenbakkers uit bijvoorbeeld Makkum.

Heel verrassend is het dan ook dat uit een akte, op-

gemaakt voor notaris Sijplandt te Opmeer in dato 

20-12-1670, blijkt dat er in die tijd gewoon in de 

plaatselijke winkel in Wadway ook potten, pannen, 

borden en schalen verkocht werden. Dat werd in 

dit geval gedaan door Claes Jansz. Cramer met zijn 

vrouw Marij Aerjensdr. Omdat laatstgenoemde in 

1670 kwam te overlijden heeft Claes Jansz. Cramer 

hierna een lijst van hun gezamenlijke inventaris op-

gesteld. Ze blijken een huis in Wadway te hebben, 

waarin in het voorhuis een cramerij (winkel) wordt 

gedreven. Op het moment dat de inventarislijst 

wordt opgesteld, telt men in de winkel 51 borden, 

schalen en kommen en voorts een partij potten en 

pannen en andere koopwaar, waarvan het precieze 

aantal niet kan worden vastgesteld, wegens de dage-

lijkse aan- en verkoop. Waar deze winkel in Wadway 

ooit gestaan heeft, is misschien door archiefonder-

zoek nog eens te achterhalen. Maar hier volgt over 

deze interessante vondst alvast een transcriptie van 

de akte zoals opgemaakt voor notaris Sijplandt.

Beschrijving van de inventaris

Beschrijvinge staet ende inventaris gedaen maecken 

bij Claes Jansz. Cramer tot Wadway weduwenaer van 

wijlen Marij Aerjens dr. zijn overlijden huysvrouwe. 

van alle d’ goederen geen uytgesond[er]t, die d’ 

voorn[oemde] Claes Jansz. ende Marij Aerjens ten tijde 

van ’t overlijden van [de] selve Marij Aerjens te samen 

in gemeenschap hebben beseten.

Eerstelijck een paert ende wagen, met het gereetschap 

van dien. 

Item een sleeds.

Item een kalff vaers met twee oonschapen.

Noch het hoy opgeslagen tot de voorn[oemde] beesten.

Noch ten tijde van het overlijden van Marij Aerjens een 

vette koe in het land doch d’selve nu geslagen1 ende 

een gedeelt van het vleys in de huyshoudinge geimploy-

eert. ‘t  resterende daer van verkocht ende het gelt in 

de cramerie geleyt. En sulcx alhier voor memorie.

Van gelijcken een schuyt, naer het voorn[noemse] over-

lijden verkocht, ende het gelt daer van als vooren  geim-

ployeert ende sulcx mede alhier voor een memorie.

Een kasje en een cleerkist  met een scheepskist.

Item een etens speyntje2 ofte schaperey.

Een oude zeetse met een eecken driebeende tafel.

Drie schilderde bortjes waeronder een het beeltenis 

van mr. Jan van de Meer3.

1. geslagen = door de slager 
2.  speyntje = kastje 
3. Jan van de Meer =  een priester uit de Zuidermeer. Pries-

ters, en ook chirurgijns, mochten zich meester noemen

Bord met cherubijn 1650-1700, doorsnede 31 cm, vindplaats Zwaag.

Beschilderd Delfts bordje 1660-1680, doorsnede 21 cm. Waar-
schijnlijk van hetzelfde type als dat met de afbeelding van mr. Jan 
van de Meer, vindplaats Zwaag.
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Volcht het bedde werck linnen ende wollen

Eerst drie bedden soo goede als quade.

Twee peuluwen met tien oorkussens.

Negen bedt en pronck dekens, met een wieghdeken 

ende een root luyer.

Een swarte rock met drie ruige roode rocken soo goet 

ende quaet als die sijn.

Een dito slecht blauw rock met een oude pels.

Twee swarte schorten met een dito wollen.

Een damasten jack met een oud greynen4 jack.

Een swart boven borstrock met een dito rode onder.

Een rijghlijff met een paert graynen mouwen, met een 

paert mors mouwen.

Een tas met een silveren raeps.

Een kapjen met een kaper.

Een oud wollen schort met een swart borstrockjen, 

met twee paer slechte mouwen.

Een paer kousen met een parthij oude lappen.

Een out linnen schortje.

Een slecht onder borstrock met een slecht rijglijff.

Twee paer oude kousen.

Een paer muylen met twee paer schoenen.

Omtrent drie à vier ellen rouw linnen.

Seven stoelkussens met twee staende pronckkussens.

Een ijseren potje.

Eenich vleys potvleys vat met twee stucke rook vlees 

in de schoorsteen met eenich etel kaes ende mede 

montkost, dat dagelijcx geconsumeert wort.

4. greynen = kamelot: oorspronkelijk kostbaar Oosters weef-
sel, later de naam voor zeer uiteenlopende weefsels die 
als surrogaat daarvoor door moesten gaan 

Volcht het linnen

Cast 15 slaeplakens.

Ses vrouwe hembden.

Vier pelú lakens met 20 kussenslopen.

Drie tafellakens met vijff servetten ende tien sacken.

23 neusdoecken met een wit luyer.

Noch een paerthij kinder neusdoeckjes oud linnen 

ende eenig ander pronderinge5 van weynich waerdye.

Twee witte schorteldoecken met een bruyn.

Drie cleijne sackjes met twee cragen.

Drie blauwe met twee boesel schortel cleden.

Noch een graynen schorteldoeck met wat swart ras 

tot een kinder schorteldoeckje.

En voort eenich ander cleynichheden in den uyt haer 

van kaes berustende, van cleyner importantie.

Twee cleyne doosjes met cleyn kindergoet.

Een vergulden spiegel met een dito slechte.

Een groote ketel met twee groote aeckers met twee 

cleyne aeckers.

Een koperen stolp met een koperen bedtpan.

Twee kooperen kransen en een test.

Twee doosen met een cleyne met mutsen.

Twee halve gordijnen met een vaatje met een schoor-

steencleet.

Een eyseren kandelaer met een koperen blaker.

Noch een dito blaecker.

Een kooperen schuymspaen.

Een heugel6 met een treeft7.

Twee tinnen betielen8 met een tinnen kop ende twee 

kantjes ende een beker      

Een tinnen mostertpotje met een cleyn tinnen betieltje.

Een eyseren pot zeet9. Drie witte aerden kannen.

Een dito roode.

Een spinwiel. 20 aerden schotels.

5. pronderinge = Zuid-Nederlands prondel: vodden
6. heugel (of: haal) = platte ijzeren greep met gaten of 

tanden waaraan het hangijzer of een ketel naar believen 
hoger of lager boven het vuur gehangen kan worden

7.treeft = driepoot
8. betiel = platte aardewerken of tinnen schotel
9. pot zeet =  zaad, graan

Achtkantig Delfts bordje 1660-1680, vindplaats Zwaag. Bord met ruiter 1660-1690, doorsnede 30,5 cm, vindplaats Hoogkarspel.
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In het middelhuijs

3 taefel bortjes aldaer.

Een cleyn schildert bortje met noch twee aen de man-

tel van de schoorsteen.

Op de kas drie kommen met vijff cleyne ende een sou-

tvat.

Twee houten betielen aen de sijd van [de] schoorsteen 

met twee cleyne bortjes met een dito int midden.

Drie geusen roemers met drie dito aerden.

Een spiegel, een naymant met drie stoven.

Het schuyl bij de haert

Een tangh, asschop ende besum ende bleeser10.

25 aerden schalen groote ende cleyne ophangende 

ende staende in het middelhuys.

Een rager, stoffer en vrijver.

Een degen met zijn scheede.

10 stoelen vier pont geern11.

In het sijdel camertje

5 taefelbortjes met een aerden cop.

Een koperen setter met drie schotels een dito roo met 

12 tinnen lepels.

Een turff ende een vleysvat. Een emmer met een cleyne 

tobbe. Een lantaern.

Een coperen pan ende eenich ander rommelingh.

Op de solder

Een karn ende tonn  ?  een wasch schanel12.            

Een out vatje met een ? Een kaes schanel.

Een broeck een cleermant ende tobbe.

Een pars een oude hespel.

Twee koperen schalen ende voorts eenige houten be-

tielen ende andere rommelinge met wat hout ende turff. 

En voorts eenigh ander goet van cleynder waerden.

In de Bergh bevonden een crood13, drie emmers een 

halff schepel, en een ½  taeck.

Een berry een slijcknet en hoyhaeck ende teerquast.

Vier vorcke, een herck, een greep, een leer, een jock, 

wat stroo ende voort het wagen ende paerde gereet-

schap hier vooren genoempt ende eenige weynige cley-

nicheden meer, van geen waerdye zijnde.

10 bleeser = blazer
11 geern = garen
12 schanel = bankje
13 crood = kruiwagen

In de kelder 

Een wayvat met een ton.

Nog op het camertje 

twee koperen pijpen.

Reproducties van roemers uit de tweede helft van de 17e eeuw. 
Dit waren in die eeuw geliefde drinkglazen. De drank zat toen 
niet alleen in de kelk, maar ook in de stam. Pas in de 18e eeuw 
dronk men alleen uit de kelk. Waarschijnlijk ook populair bij de 
Geuzen. Collectie Sjaak Jong.

Schotel gemaakt in Harlingen 1670-1700, doorsnede 30,5 cm, 
vindplaats Zwaagdijk. Collectie Sjaak Jong.

In het voorhuys 

In de winckel bevonden 51 schotels, schalen en kom-

men.

en voorts een paerthij potten ende pannen mitsgaders.

alle andere cramerije ende coopmanschap tot de selve 

cramerije specterende, twelck alle niet pertinent alhier 

kan werden gestelt, vermits de dagelijcxe off ende ae-

ncoop: ende sulcx  alhier voor een memorie.

  

Staet noch van de geslagen koe hier vooren op desen 

inventaeris gedacht ’t ontfangen voor ende voor den 

boedel te voordeel tien gul[den] tien st[uivers].



8888888888

Noch is den boedel te voordeel onder verscheyden 

persoonen volgens de reken[ing] over van in presentie 

van de vrinden van Marij Aerjens gehouden de somma 

van ƒ 129-6-4.

Noch onder hem inventarient te goet ende berustende, 

gecoomen uyt de cramerije,  ende wort wederomme 

daer in geconsumeert tot ƒ 8-0-0.

Waer en tegens den boedel debit is conform de 

voorn[noemde] rekening van de vrunden de som[m]e 

van ƒ 469. Ende dat aen diverse persoonen als doen 

aengewesen.

Aldus gedaen, beschreven en geïnventarieert op 

het aengeven van de voorn[oemde] Claes Jansz. 

Cramer ter presentie ende ten overstaen van ons 

onderge[schreven] not[aris] en getuygen, d’welcke ver-

claerde hem daer in oprechtel[ijck] gedragen ende alles 

ter goeder trouwe ende naer zijn beste kennisse ende 

wetenschappe het selve opgegeven ende opgestelt te 

hebben. Sonder sijns wetens yet wes verswegen ofte 

ter quaeder trouwen achter gehouden te hebben. Ende 

bij indien sich naderhant noch yetwes bevonden moch-

te worden, tot den boedel specterende, dat alhier niet 

is opgegeven noch gestelt is de vree desen inventaris 

daer mede te vermeerderen ofte verminderen, sooda-

nich als hij inventaerient bevinden zal te behooren.

-

ventaris des noots ende daertoe versocht zijnde met 

eede solemneel te bevestigen. Actum Wadway ende ten 

oirconde getekent den 20-12-1670.

[Was getekend]

Claes Jansz. Cramer (tekent met huismerk)

Jan Arentsz. de Boer

Pieter Cornelisz.

Mijn present tot Opmeer residerende G. Sijplandt 

Jansz. not[ari]s publ[ique] 1670.

Roompot met opschrift ‘Trijntie Aeriensdochter 1664’. Door met het tuitje de melk onder de room uit te gieten, hield men de room 
over. Dit waren in de 17e eeuw populaire potten op het West-Friese platteland, vooral als huwelijkscadeau. Vindplaats Zwaagdijk. 
Collectie Sjaak Jong.


