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DE BEEK BUITEN DE STADSGRENZEN 

/ . Schimmer 

Aan de hand van enkele kaarten wordt de mogelijke oorsprong van de Beek buiten de 
stad, gezocht in de Aerdenhoutse Vaart én de (latere) doorgraving van de strandvlakte 
vanaf deze vaart tot Overveen. 

Binnen de oude stadsgrenzen van de „Stedesingel" tot de monding in het Spaame, kon 
op de meeste plaatsen de vroegere loop worden terug gevonden, hetzij door opgravingen, 
waarnemingen of kaarten, hetzij uit archivalische gegevens. Nog slechts op enkele plaat
sen kunnen enige rudimenten worden waargenomen in de vorm van riool-afwateringen. 
De rest is gedempt en verdwenen. 

Een nog altijd niet volledig opgehelderde vraag is: wanneer en hoe is de Beek door de 
Haarlemse strandwal gegaan en werd ze daarbij geholpen door de bewoners, ter voorko
ming van wateroverlast, of houdt dit verband met het z.g. „haventje" in de Grote Hout
straat. Over de datering van de oudste (eerste?) beekbedding kan slechts worden gezegd 
dat slechts hier en daar enkele scherven uit de l l e -12 e eeuw zijn aangetroffen, die nog 
geen sluitend bewijs vormen. 

Een rivier schijnt het gebied der Kermers bepaald te hebben (so noemense de Beek) welke 
eertijds aan de mueren van de Stad spoelde, nu snijdze de Stad bij de Markt ende Kerk 
midden deur ende vloeijd in het Sparen.1 

Alvorens wij ons met de Beek binnen de stadsgrenzen zullen bezig houden, zullen 
wij eerst trachten iets over de oorsprong en de bovenloop te weten te komen. 

Op de oudste ter beschikking staande kaarten zien wij de Beek uit het westelijk 
van Haarlem gelegen veengebied komen. Dit veengebied is gelegen tussen de Haar
lemse en de westelijk daarvan gelegen jongere strandwal van Santpoort, Overveen 
en Bloemendaal. Voor een goed begrip van de bodemkundige situatie moge ik ver
wijzen naar de artikelen van J. de Jong van de Rijks Geologische Dienst2. 
Tussen de beide strandwallen bevond zich een afgesloten laagte (strandvlakte ge
heten), waarop in de aanvang de zee via het Y nog toegang had, maar waarop zich 
later, met wisselende grondwaterstanden, het veen ontwikkelde. De Haarlemse 
strandwal is meer dan circa 4000 jaren oud; de strandwal van Santpoort is later 
gevormd en dus jonger. Volgens een C14 ouderdomsbepaling van de basis van het 
daartussen gelegen veen begon de veengroei 1700 jaren vóór het begin van de jaar
telling. Dit veen kon zich pas ontwikkelen toen de strandwal van Santpoort reeds 
1 Ampzing, 1628, p. 29. 
2 de Jong, J., 1970, 112 e.v.; 1973, 233 e.v.; 1980, 3 e.v. 



Afb. 1: Kaart van Sijmon Meeusz van Edam, 1539, aanwezig in het archief van de Grote Raad van Mechelen, ARA Brussel, GRM EA 2749 sub. 02. 
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bestond. Over de afwatering in de vroegste tijden van het veengebied ten westen 
van Haarlem is vrijwel niets bekend. Verondersteld kan worden, dat dit aanvanke
lijk plaatsvond in noordelijke richting naar het oorspronkelijke zeegat, met name 
hetY. 
Duidelijke informatie wordt eerst verkregen op uit de 16e eeuw daterende kaar
ten. Er blijken dan zowel noord-zuid gerichte waterlopen te bestaan, als ongeveer 
loodrecht daarop aanwezige „beken", die over de strandwal van Haarlem in ver
binding met het Spaarne staan. 
Hieruit mag worden gekonkludeerd, dat de afwatering naar het noorden niet 
(meer) voldoende was en deze (deels?) via het Spaarne plaatsvond. Aangenomen 
mag worden, dat deze toestand toen (16e eeuw) reeds geruime tijd bestond. Hier
bij zou kunnen worden gedacht aan ongeveer de I2e eeuw, waarbij dan verband 
zou kunnen worden gezocht met de aanleg van dijken, alsmede met het vrij ko
men van drangwater uit de Jonge Duinen, die omstreeks die tijd werden gevormd. 
Na deze algemene inleiding zullen we ons in het kader van dit artikel beperken 
tot de geschiedenis van de Haarlemse Beek. Het grotendeels rechte verloop van 
deze (en de andere oost-west beken) kan een aanwijzing zijn dat ze gegraven zijn. 
Van belang zijn de volgende kaarten. 

1. De kaart van Simon Meeusz van Edam (herziene datering thans 1539), 
afb. 1; de oudste kaart waarop water- en landwegen in de omgeving van Haarlem 
en Heemstede te zien zijn. Wij zien hier ten westen van Haarlem in verbinding 
met de stadsvest bij de Raakstorens een water dat op de kaart is vermeld als: „dit 
waeter is genaemt Die Vaert ende is die Banscheydinghe van Heemstede int west". 
Zuidelijker loopt deze „Vaert" samen met de „Kermer Beek" die tevens de ban-
scheiding is van Heemstede in het zuiden. Over de betekenis van de kaart en zijn 
maker moge verwezen worden naar het artikel „De kaart van de ban van Heem
stede door Symon Meeusz. van Edam (1539) van de hand van A.H. Huussen jr. 
en J.M.I. Koster-van Dijk, in Jaarboek Haerlem 1973, p. 259 e.v. 

2. De'oudste kaart van Haerlemambacht, gemaakt circa 1566 door Pieter Sluijter. 
Op de detailopname daaruit (afb. 2) zien wij de Zijlweg tussen Haarlem en 
Overveen en de doorgetrokken bovenloop naar het westen van onze Beek, even
wijdig aan de Zijlweg. 

3. De kaart van Pieter Bruijnsz, gezworen landmeter van Rijnland en Kennemer
land, van 1583 (afb. 3). Ook hier zien wij de bovenloop van de Haarlemse 
Beek, evenals op kaart 2, rechthoekig bijgegraven en nu naar het westen doorge
trokken. Dit gehele water heet nu „die Vaert". Op kaart 3 is te zien, dat de Zijl
weg naast zich een „scoonsloot" heeft. Ook de namen van de weilanden of van 
hun eigenaars zijn op deze uitvoerige kaart aangegeven. Het drangwater dat zich 
aan de voet van de duinen verzamelde zal het noodzakelijk gemaakt hebben een 
afwatering te maken ten behoeve van de weilanden en bleekvelden. Tevens was 
dit frisse en schone water nuttig voor de brouwerijen. 
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Afb. 2: Detail van de oudste kaart van Haerlemambacht, van de Zijlweg en de Beek tot Over
veen, van Pieter Sluijter, ca. 1566, aanwezig in het Oudarchief Rijnland, Leiden, A 323, 
geschilderd op doek. 
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Afb. 3: Kaart van Pieter Bruijnsz van 1583; de bovenloop van de Beek in rechte lijn van Haar
lem tot Overveen, aanwezig GAH Atlas XVIII475. 
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Mogen wij nu uit de kaarten van 1539 en 1566 concluderen dat deze tot in de 
duinen bij Overveen gegraven bovenloop inderdaad tussen deze twee data is ont
staan? Hoewel dit ogenschijnlijk het geval is, is toch enige voorzichtigheid gebo
den. De kaart van 1539 werd namelijk op haastige wijze in slechts twee dagen 
vervaardigd om te dienen in een geschil tussen schout, schepenen en taveernehou
ders van Heemstede en de magistraat van Haarlem inzake het tappen van bier en 
wijn buiten de stad tot aan de grens van Heemstede. De details zijn uitvoerig be
schreven in het reeds eerder genoemde artikel. Hoewel de bedoeling van het maken 
van de kaart was de begrenzing van de verkoop van wijn en bier topografisch vast 
te leggen, bevat ze een groot aantal feiten buiten dit verband. Hierdoor wekt deze 
kaart toch de indruk tamelijk nauwkeurig te zijn. Indien de Zijlweg tussen Haar
lem en Overveen daarop wél is opgenomen waarom dan niet de bovenloop van de 
Beek tot Overveen, die parallel liep met de Zijlweg? Verondersteld mag dan ook 
worden dat ze toen nog niet gegraven was! 

4. De kaart uit 1603 door Pieter Bruijnsz van het gebied ten westen en ten zuiden 
van Haarlem (afb. 4). De Delft stroomt hier ten noorden van de Zijlpoort 
in de Stedesingel. Het gedeelte van de Beek, dat bij de Raakstorens in de Stede
gracht loopt heet hier „die Santvaert" en het water dat van het zuiden komend 
in „die Santvaert" stroomt, heet thans niet meer „die Vaert", maar „den Vaert 
van den Aerdenhout". 

i ' 

Afb. 4: Kaart van Pieter Bruijnsz van 1603, het gebied ten westen en ten zuiden van Haarlem, 
GAH kaart 533. 
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Het veengebied ten westen van Haarlem heeft vanaf haar ontstaan, ongeveer 4000 
jaar geleden, een lange geschiedenis achter zich. De oorspronkelijke „wildernis", 
dit veengebied, was een vochtig, moerassig landschap. 
Als, waarschijnlijk in het eind van de I3 e eeuw, de ontginning van het veen ter 
hand wordt genomen, geschiedt dit door ontwatering vanuit een bestaand of nog 
te graven stroompje of een weg. Was de ontginning mogelijk eerst kaalslag voor 
het vee, bij de latere droogleggingen moest steeds dieper ontwaterd worden, door 
het steeds verminderend volume en de dikte van de veenlaag als ook door de oxy-
datie van de oppervlakte (ontwijking van de koolstof in C02). Geschat wordt dat 
dit veengebied pas begin 15e eeuw droog geworden is3. 
De waterhuishouding was in het begin een geheel natuurlijke maar later, door het 
ingrijpen van de mens door de voortdurende ontginningen, vertoonde deze een 
veranderend beeld, waarvan de ontwikkeling niet precies meer is na te gaan. Eerst 
begin 16e eeuw zijn er enigszins betrouwbare kaarten. Deze zijn echter slechts 
„momentopnamen" en geven geen beeld van de geschiedenis van de waterlopen, 
die hierop zowel noord-zuid als oost-west voorkomen. Ook zijn er nog wijzigingen 
en gravingen of ver-gravingen na die tijd. De steeds wijzigende namen op deze 
kaarten, aangepast aan het gebruik of aan de oorsprong, wijzen daarop; de Vaert, 
de Vaert van den Aerdenhout, de Houtvaart, de Santvaart, de Rampevaart, de 
Brouwersvaart, de Overveense Duinbeek, Delft, Kerfsloot, de Oude en de Nieuwe 
Brouwerskolk, de vele gegraven zandvaarten voor het vervoer van de afgezande 
grond en ten behoeve van de stadsuitbreidingen, de vaarten voor de textielindus
trie en de bleekerijen, de Garenkokersvaart, eerst Kerfsloot, mogelijk eerst deel 
van de Delft, enzovoort. 

In het kader van dit artikel zullen wij ons verder nog uitsluitend bezighouden 
met wat kan worden beschouwd als de oorsprong van de Haarlemse Beek. Dit 
was oorspronkelijk de Aerdenhoutse vaart hoofdzakelijk gevoed door het afwate-
rende veengebied, terwijl de Kennemerbeek (zie kaart 1) hierop ook invloed had. 
Zeker reeds omstreeks 1560 komt daarbij ook het drangwater uit de duinrand bij 
Overveen in directe verbinding door de doortrekking van de Houtvaart naar het 
westen. 

Oorspronkelijk haalden de Haarlemse brouwers het water uit de grachten. Later 
moest dit geschieden op de door de schout aan te wijzen plaatsen ter bescherming 
van deze tak van industrie. In 1549 gaf Karel V opdracht tot het graven van een 
waterwinplaats gelegen aan de Houtvaart (bij het huidige zwembad de Houtvaart). 
Later, toen in de duinen bij Overveen een nieuwe Brouwerskolk was gegraven, 
kreeg de eerste kolk, door vlasrot onbruikbaar geworden, de naam oude Brouwers
kolk. 
De nieuwe Brouwerskolk staat ook nu nog in verbinding met hetgeen nog over is 
van de bovenloop van de vroegere Beek (afb. 5). 

3 Niemeijer, 1981, p. 22 e.v., 58 e.v. 
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Degene die geïnteresseerd is in de overige waterlopen in dit veengebied, moge ik 
verwijzen naar de aangehechte literatuurlijst. 

Afb. 5: Deel van een kaart van Nautz uit 1836, opgemeten in 1816; De Nieuwe 
Brouwerskolk: de Brouwersvaart, de kolken, gronden en plantsoenen 
toebehorend aan het Brouwersgilde, GAH kaart 478. 
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DE BEEK BINNEN DE OUDE STADSGRENZEN 

De beek moet — komende uit het westen en uitmondend in het Spaarne — de 
oude stadskern oostwaarts doorsneden hebben. 

Bezien wij het verloop van de beek binnen de stedelijke bebouwing op de oud
ste kaarten (Jacob van Deventer omstreeks 1550, afb. 6 en Thomas Thomas
zoon 1578, afb. 7) dan moet, aannemende dat deze reeds bestond, deze bin
en enkele eeuwen tweemaal onderbroken zijn geweest en wel: door het graven 
van de stedeveste (de latere, thans Gedempte Oude Gracht) en door de Stede
singel (de latere Kinderhuissingel). Hiervan is de stedeveste de oudste doorgraving. 
Zoals Mr. J.W. Groesbeek4 in een artikel uiteenzette, is er reeds in 1297 sprake 

Afb. 6: De plattegrond van Haarlem, berustend te Madrid, vervaardigd ca. 1550 door Jacobus 
van Deventer voor Philips II. Copyright GAH. 

4 Groesbeek, 1981 H.B. 13, 23 
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van een gracht. Indien wij aannemen dat dit de stedeveste was, moet de doorgra
ving van de beek in dezelfde tijd hebben plaats gevonden. 
De tweede onderbreking geschiedde bij het graven van de stedesingel, nadat de 
stadsgrenzen óver de stadsvest en de Kraaienhorstergracht waren verlegd. Over 
het tijdstip daarvan heerst geen eenheid van mening, maar het is mogelijk dat dit 
reeds midden 14e eeuw plaatsvond. Voor dit vroege tijdstip spreekt o.a. dat reeds 
in 1373 een „oude gracht" wordt genoemd5, waaruit zou kunnen worden opge
maakt dat er toen reeds een „nieuwe" aanwezig was. 
De kaart uit 1578 van Thomas Thomaszoon (afbeelding 7) geeft beide doorgra
vingen gedetailleerd weer en laat de beek binnen de stedelijke bebouwing zien. 
Onder anderen zien wij dat de beek zich als open water binnen de bebouwing 
tot in de tuin van het Prinsenhof voortzet. 

Om militaire en andere redenen zal men van het beekwater gebruik hebben willen 
maken, ook al was het mogelijk dat het Spaarnewater rond de oude stadskern toe
gang had (bij de Bakenessergracht en de monding van het zuidelijk gedeelte van 
de Oudegracht). Wij dienen hierbij niet uit het oog te verliezen, dat de beide ge
noemde kaarten, waarop de Beek reeds doorliep tot het Spaarne, enkele eeuwen 
jonger zijn dan de aanleg van genoemde grachten. 
Onopgelost blijft nog het vraagstuk of de Beek een geheel of gedeeltelijk natuur
lijk verloop had of niet. Het water moest hier een weg vinden door de Haarlemse 

Afb. 7: Detail uit de kaart van Thomas Thomasz. uit 1578. 
5 acte 26.9.1373 Arch. Gr. Gasth. 70-17, GAH, mededeling Groesbeek. 
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strandwal. Zelfs al zou het daarbij de laagste gedeelten hebben gezocht, dan toch 
is het om meer redenen waarschijnlijk dat de mens hierbij heeft moeten helpen. 
Gedacht wordt daarbij aan mogelijke overlast van het afvloeiende drangwater uit 
de duinen, de voorziening met fris water aan de burgerij, de scheepvaart, de latere 
brouwerijen en de textielnijverheid. 
Ook een verbinding met een oostelijk van de rug van de strandwal waargenomen 
watertje, kom of haventje6 kan een noodzaak tot doorgraving geweest zijn. 
Reeds vroeg is er archivalisch binnen de stad sprake van de Beek. In een acte van 
6 October 13IO7 betreffende betaling inzake een huis en erf „recht op die Beike" 
staat ook vermeld: „an die Damstraat in der Beec opt hoeft" als ook „Aan die 
Spaern ende an die Beeck". Hieruit kan men konkluderen dat in 1310 de Beek 
reeds tot het Spaarne was doorgetrokken. 
Opmerkelijk is, dat binnen de stadsmuren de naam „de Beek" vele eeuwen lang 
gehandhaafd is en geïntegreerd in het leven van de stedelijke bevolking. Buiten de 
stad zijn voor de aansluitende waterloop steeds wisselende namen gebruikt, soms 
in overeenstemming met het gebruik dat hiervan is gemaakt, soms ook in verband 
met de topografische omstandigheden. 
Hierop is slechts één enkele uitzondering bekend: een stuk land dat door de rent
meester van Graaf Willem wordt verkocht, wordt omschreven: aan de oostzijde 
„die wateringe die in den Zile gaat", aan de zuidzijde „die beke tot Haarlem", 
aan de noordzijde „die wech van Tetrode"8, dus een stuk land dat dicht bij de 
stadsomwalling heeft gelegen, tussen de Zijlweg en de Beek. 
Ter vergemakkelijking van het overzicht van de loop van de Beek binnen de stad, 
zullen wij deze splitsen in twee delen: 
1. de ingang bij de Stedesingel met de Raakstorens en daarachter het (later zo ge
noemde) Raaksgrachtje, de doorsnijding van de Oude Gracht en de latere Nobel
straat, het terrein achter de Jacobijnestraat, de tuin van het Prinsenhof; de loop 
van de Beek in en bij het Pandhof en onder het Stadhuis. 
2. de kruising met de Koningstraat, het gedeelte onder de huizen aan de noord
kant van de Grote Markt tot in de Grote Houtstraat; vandaar in de Spekstraat, 
de Oude Groenmarkt, de Damstraat en de monding in het Spaarne. 

Deel 1: van de Stedesingel tot de Koningstraat 

Voor de loop van de inmiddels verdwenen Beek in het eerste deel verwijzen wij 
naar bijgaande afb. 8. Op alle boven reeds genoemde en ook jongere kaarten be
vindt zich een brug met poort en twee torens daar waar de Stedesingel de toegang 
tot de stad door de Beek verleent. 
Het zou in vroeger eeuwen niet zonder gevaar geweest zijn om aan een eventuele 
vijand via deze waterweg de toegang te verschaffen resp. te vergemakkelijken. Be
halve de torens ter zijde waren er onder water hekken of roosters, die met 
„raecksen" (kettingen) in tijde van gevaar konden worden gesloten. Deze twee 

6 de Jong, 1976, 44-46. 
7 mededeling B. Speet, GAH acte Ensch. 2122. 
8 Acte 11.9.1336 ARA Den Haag, Leenk. Reg. E.L. - 39F26 v ARA Haarlem coll. aanwz. 21F96; mede

deling J.W. Groesbeek 
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Afb. 8; Het vroegere verloop van de Beek van de Zijlvest tot de Grote Houtstraat, naar opme
tingen van de Afd. Rioleringen van Openbare Werken Haarlem. Tekening A.M. Numan. 

torens (afb. 9) werden in 1420 nog „waechuusen" genoemd, maar worden veel 
later benut als woningen voor „kleine luijden". Ze werden in 1866 afgebroken. 
Er achter liep de „raecxer graft" langs het voormalige opslagterrein van Gemeen
tewerken en het voormalige Zijlklooster. In het boek „Haarlem en Zuid Kenne
merland in 19e-eeuwse foto's " toont afbeelding 37 uit 1859 dit smalle onaan
zienlijke grachtje in zijn nadagen. 
Vervolgens liep de Beek in oostelijke richting, passeerde de Oude Gracht met 2 
bruggetjes en het terrein waarin later de Nobelstraat zou worden aangelegd. Ver
volgens liep ze achter de huizen aan de noordzijde van de Jacobijnestraat tot in 
de tuin van het Prinsenhof. 
De vroegere Beekingang aan de Oude Gracht is nog lang, tot in de 19e eeuw, als 
„Beekpoort" zichtbaar geweest met daarachter de terreinen van de oude bedding. 
Op de kaart van Nautz uit 1822 (afb. 10) zijn deze percelen grond als zodanig 
nog goed terug te vinden. 

Afb. 9: De Raakstorens en de ingang van de Beek; 
houtsnede van Joh. Enschede en Zn., 
naar een tekening in kleur van W.J. 
Boogaard van 1866. De beide torens 
werden na het Spaanse beleg vernieuwd. 
Het afgebeelde gebouw stamt uit het 
einde van de zestiende eeuw. 
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Afb. 10: Deel van de kaart van Nautz uit 1822, de percelen van de Beek zijn in zwart aange
geven. 

Tussen de nummers Ged. Oude Gracht 13 en 15, de vroegere „Beekpoort" be
vindt zich thans de ingangspartij van de Rabobank. In 1969 werden in de Nobel
straat nieuwe rioleringen aangelegd en kon de kruising met de beekoverkluizing 
worden waargenomen (afb. 11). 
Op het terrein van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente, achter de huizen 
aan de Jacobijnestraat 13 en 15 kwamen bij verbouwingen de resten van de daar 
lopende beekoverkluizing weer aan het daglicht. Deze bevindt zich ook gedeelte
lijk op het aanpalende terrein van de Algemene Bank Nederland. 
Met vriendelijke toestemming van de Zendingsgemeente en de architekt, kon de 
Werkgroep Haarlem een onderzoek instellen, waarvan u een verslag in dit nummer 
zult aantreffen.9 

Van het terrein van de Apostolische Zendingsgemeente loopt de Beek onder het 
aangrenzende tempeltje (het prieel in de „Hortus Medicus") in de tuin van het 
Prinsenhof. Onder dit tempeltje bevindt zich nog een vroegere ingang in de Beek. 
Van januari tot maart 1982 werd een opgraving verricht in de tuin van het Prin-
9 Numan, A.M., dit nummer, p. 36 e.v. 
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Afb. 11: Het leggen van riolering in de Nobelstraat. In de sleuf is de beekoverkluizing zicht
baar. Foto Openbare Werken Haarlem 13.6.1969. 
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Afb. 12; „Grondcaerte van 't Prinsenhof tot Haerlem gemeten ende geteykent annu 1640 in 
augusto bij mij P. Wils G.S. Landmeter" vermeld in „de Hortus Medicus" van Dr. 
H. Bitter, Erven Bohn 1914. 
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senhof (zie p. 32 van dit nummer). Dwars door de tuin liep de Beek (afb. 12) 
recht toe naar het vroegere Dominicanerklooster en de zuidelijke kloostergang. 
Later werd het benedengrondse gedeelte opgenomen in de kelderruimte van het 
Prinsenhof. Aan de westgevel daarvan, is aan de straatzijde nog de vroegere beek
ingang te herkennen. 
In het voorjaar van 1972 werd ter plaatse langs de gevel van het Prinsenhof een 
opgraving verricht (zie p. 32 van dit nummer). In de kelder van het Prinsenhof 
werd onder de zuidelijke kloostergang in 1978-79 een opgraving verricht, waar
van op p. 27 een verslag wordt gegeven. 
Bij de bouw in 1938 van de nieuwe vleugel van het Stadhuis langs de Jacobijne
straat en de Koningstraat, werden de overwelvingen zichtbaar van de Beek, die 
destijds onder de zuidelijke gang van Pandhof liep (zie afb. 13 en bovengenoem
de opgraving). 
De Beek werd voortgezet als een rioolbuis die de Koningstraat kruiste. In vroeger 
tijd, toen de Beek hier nog open water was, bevond zich in de Koningstraat een 
bruggetje.10 

Op 1.95 m ten westen van de toegangskoker in de Koningstraat is de Beek afge-

Afb. 13: Tijdens de bouw in 1938 van een nieuwe vleugel voor het Stadhuis, hoek Jacobijne
straat - Koningstraat. Foto Ver. Haerlem, GAH 1347. 

10 acte Transp. reg. 1492-5 f 74 mededeling Groesbeek 
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sloten met een muur, waarin een rioolbuis (50/70 cm) uitmondt op 0.42 m - NAP. 
In de Koningstraat tegenover nr. 7 bevindt zich nog een grote rioolput, die tot 
dit riool toegang verleent en de plaats van de vroegere beek markeert. 
Voor het aansluitende vervolg van de Beek met de nog aanwezige overkoepeling, 
onder de huizen Koningstraat 7, Grote Markt 6, 8, 10 en Grote Houtstraat 2 en 4 
wordt verwezen naar de beschrijving daarvan onder het hoofd deel 2. 

Deel 2: van de Koningstraat tot het Spaame 

De kruising na de Koningstraat, het gedeelte onder de huizen aan de noordzijde 
van de Grote Markt tot aan de Grote Houtstraat, vandaar naar de Spekstraat, 
de Oude Groenmarkt, de Damstraat en de monding in het Spaarne. Voor de situ
atie wordt verwezen naar bijgaande afb. 14. Van het onderzoek ter plaatse in de 
thans nog bestaande Beek met overwelving, werd op 9 april 1969 door het Bedrijf 
Openbare Werken een rapport opgemaakt, waaruit wij in dank de onderstaande 
gegevens ontleenden: de totale lengte van de Beek van de muur in de Koningstraat 
tot aan de muur in de Grote Houtstraat, bedraagt 51.5 m; de breedte inwendig is 
ca. 2.25 m en de hoogte inwendig tussen 1.30 en 1.50 m; de bodemhoogte is wis
selend van circa 0.50 tot 0.70 m - NAP. 
De Beek is nog toegankelijk via een toegangskoker met een putdeksel in het trot
toir voor het pand Koningstraat 7 alsmede via een nauwe toegangsschacht op de 
binnenplaats achter het pand Grote Markt 6. Het binnentreden in de voormalige 
Beek die hier nog slechts als riool is blijven voortbestaan, is een unieke ervaring, 
die enigszins doet herinneren aan de bekende verhalen over „de ingewanden van 
Parijs". De toegang is slechts aanvaardbaar met lieslaarzen, gezien de soms vrij 
hoge waterstand in het inwendige; waarbij men ook nog bedacht moet zijn op 
van boven komende lozingen, daar alle er boven liggende percelen sedert de 19e 

Afb. 14: Het vroegere verloop van de Beek van de Koningstraat tot het Spaarne, naar de opme-
tingen van de Afd. Rioleringen van Openbare Werken Haarlem. Tekening A.M. Numan. 
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eeuw hier een open aansluiting hebben. 
Ongeveer in het midden van de Beek bevindt zich een muurtje, hoogte ca. 60 cm, 
dik 22 cm; de bodem van het noordelijk gedeelte ligt wat dieper. De reden waar
om dit muurtje werd aangebracht is niet (meer) bekend, maar men vermoedt dat 
daardoor een stroming ontstaat waardoor de afvoer van het rioolwater in dit die
pere gedeelte werd bevorderd. Op bijgaande afb. 15, genomen in de richting van 
de afsluitende muur in de Koningstraat, is de overwelving en het tussenmuurtje 
zichtbaar waarlangs een meetlint werd gespannen. Afbeelding 16 geeft een indruk 
van het nog in goede staat verkerende metselwerk van de wand, waarbij ook een 
afvoer van de keuken van het pand Grote Markt 10 zichtbaar is. 
Ongeveer 2.00 m ten oosten van de rooilijn van het perceel Grote Houtstraat 4 
is ook een afsluitende eindmuur van het open gedeelte van de vroegere Beek. 
Hier sluit aan de zuidzijde een rioolbuis van 50 cm 0 aan, gelegen 0.40 m - NAP, 
die op het riool aan de Grote Houtstraat uitkomt. Uit de hele situatie is duidelijk 
dat de huizen aan de Koningstraat en de Grote Houtstraat als genoemd op afb. 
14 werden gebouwd nadat de Beek mét de overkluizing reeds bestond. 
Het laatste deel van de Beek liep door de Spekstraat, langs de Oude Groenmarkt, 
door de Damstraat en eindigde in het Spaarne. Bij waarnemingen van de Jong, 
Rijks Geologische Dienst Haarlem11 kwam aan de noordzijde van de Spekstraat 
een deel van de 16e-eeuwse overkluizing aan het licht (afb. 17). In de rioolsleuf, 
die was ingesneden tot in het Oude Duinzand trof hij o.a. een organogene laag 
aan, die als oudste opvulling van de voormalige beekloop kan worden beschouwd. 
Vondsten daaruit zijn uit de 13e en mogelijk zelfs laat 12e eeuw. Aanwijzingen 
van prehistorische bewoning of zelfs ouder dan bovengenoemd, werden niet ge
vonden. Het grondprofiel en de geologische waarnemingen doen de Jong vermoe
den dat doorgraving van de zandrug kan hebben plaatsgevonden. De beekafzettin
gen komen ook voor onder de huidige Oude Groenmarkt. De Jong wijst ook nog 
op een organogene afzetting over een geruime afstand, die voorkomt in de Grote 
Houtstraat vanaf de Paarlaarsteeg in noordelijke richting tot voorbij de Spekstraat. 
Hij denkt daarbij aan een verbinding met de Beek als waterreservoir of een aanleg-
plaats (haventje?).12 

Bij de Damstraat werd onder enkele huizen (thans parkeerterrein) in 1867 de 
Beek teruggevonden en gedempt. Gedeeltelijk onder de vroegere Korenbeurs door 
mondde de Beek in het Spaarne uit. Een zwart-krijt tekening uit 1647 van J.A. 
Beerstraten (Teylers Museum G 47) en een schilderij uit 1813 van W. Hendriks 
(Teylers Museum inv. nr. 8) (afb. 18) tonen de Waag, de Kraan, het Slepershoofd 
en de monding van de Beek, waarover een stenen brugje is gelegen, waarop een 
huisje staat. 
Het einde wordt afgebeeld op bijgaande afb. 19 waar (in de twintiger jaren?) de 
laatste overkluizing ten behoeve van het verkeer wordt gesloopt. Waar eens het 
aardige brugje met het stenen huisje stond bij de monding in het Spaarne bevindt 
zich thans de vlakke afdichting van beton die gelegen is op de rest van de vroegere 
overwelving. 

11 de Jong, 1970, Jaarb. Haarlem; blz. 133 e.v. 
12 de Jong, 1976, H.B. 2, blz. 44 e.v. 
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Afb. 15: Foto binnen de overkluizing van de voormalige Beek, in de richting van de afsluiting bij de Koningstraat. Langs het tussen
muurtje is een meetlint gespannen. Foto Openbare Werken Afd. Rioleringen Haarlem. 

Afb. 16: Foto van het metselwerk in de voormalige Beek onder de huizen van de Grote Markt. Naast de witte afvoerbuis bevindt zich een 
nis waarvan wij vermoeden dat deze gediend heeft voor het plaatsen van een verlichting, toen de Beek al overkluisd was en mogelijk 
nog bevaarbaar. Foto Afd. Rioleringen Haarlem. 
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De demping van de Beek en de Raaks in 1867 

Uit het bestek en de voorwaarden van de aanbesteding van 5 sept. 1867 door 
B&W van Haarlem kunnen een aantal bijzonderheden genoteerd worden betref
fende de tot dan nog bestaande Beek. De aanbestede werken zullen hoofdzakelijk 
bestaan in: „het slopen van de walmuren, aan de zuidzijde van de Raaks over de 
gehele lengte en aan de noordzijde ter lengte van het stadserf aan de Vest; de 
beide bruggen en de watertrap aan de Raaks; het wegruimen van de ijzeren leu
ningen langs de Raaks en Beek aan de Gedempte Oudegracht; alsmede het weg-
breken van de wulven, regtstadsmuren, luiken en trappen van de Beek, met uit
zondering echter van die gedeelten, welke onder en langs stads- of particuliere ge
bouwen of voorwerpen doorgaan, of deze daarop zijn aangelegd; benevens een 
vak van het wulf en de regtstandsmuren van de Beek aan de Oude Groenmarkt, 
welke voor vergaarbak moet worden ingericht" en verder bijkomende werkzaam
heden zoals nieuwe funderingen, het herstellen van stads- en particuliere riolen, 
het maken van brandputten op verscheidene plaatsen en verder het aanbrengen 
van een ijzeren buis (volgens bijgaande tekening afb. 20) en de aansluiting daar
van aan de metselde waterhuis in de Gedempte Oudegracht. 
Uit bovengemelde omschrijving blijkt dat tot 1867 de Beek als water(riool)afvoer 
nog in functie was. Tot dat tijdstip waren er nog bruggen en leuningen langs de 
Raaks en de Gedempte Oudegracht, en muren, luiken en trappen aan de Beek. 
Gedeelten onder en langs bestaande gebouwen moesten gehandhaafd blijven. Op 
een aquarel uit 1867 van W.J. Boogaard volgens afb. 21 is de afbraak aan de Ou
de Groenmarkt te zien en het gehandhaafde stuk met gewelf dat tot een vergaar
bak moest worden omgebouwd. 

M M 
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Afb. 17: De rest van de thans gesloopte overkluizing van de Beek langs de noordzijde van de 

Spekstraat. (Foto J. de Jong). 



22 J. Schimmer 

Afb. 18: Foto van een schilderij van W. Hendriks (Teylers Museum Inv. 8) uit 1813 waarop 
de Waag, de Kraan op het Slepershoofd en de monding van de Beek en een vlotschuyt 
zichtbaar zijn. 

De ijzeren waterhuis met een zevental gemetselde brandputten moest volgens 
afb. 20 in de beekbedding worden aangebracht en naar de tuin van het Pandhof 
lopen en vervolgens naar de Grote Markt. Deze waterhuis ligt nog steeds op een 
diepte van 10.35 m en de brandputten op 15.80 m onder AP (Amsterdams Peil 
= 0.071 m - NAP). Bij de opgraving in de beekbedding achter de panden Jacobij
nestraat 15-17 (zie p. 36) werd de buis teruggevonden op de bodem van de beek. 
De buis bestaat uit delen van 3 el (= 2.07 m) lengte, met een binnenwerkse dia
meter van 38 duim (cm) en een dikte van 19 streep (mm). De verbinding aan de 
sokkels geschiedde met vlas en lood. De waterhuis in de Gedempte Oudegracht 
waaraan werd aangelsoten moet een verbinding hebben gehad met een buis uit
komend b.v. in de Nieuwe Gracht of de Singelgracht, waarvan de waterinlaat 
hoger lag dan bij deze buis, waardoor er steeds aanvoer van bluswater in de brand
putten mogelijk was. 
De waterstand ten tijde van de werkzaamheden in 1867 was: de hoogste water
stand 25 cm onder AP (= 0.32 m - NAP); de laagste waterstand 90 cm onder AP 
(= 0.97 m - NAP); de gemiddelde waterstand 60 cm onder AP (= 0.67 m - NAP). 
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Afb. 19: Het slopen van de overkluizing van de Beek bij de Damstraat. Foto Openbare Werken 
Haarlem. 

De huidige (door sluisjes beheerste) waterstand is ca. 0.60 m - NAP. 
Het einde van de Beek. 
De invloed van de mens op zijn omgeving is het grootst geweest vanaf de stedelij
ke perioden. In dit geval heeft de groei van de bevolking, de daarmee gepaard 
gaande uitbreiding van de bewoning, de voortgang van ambacht, later industrie 
en handel, een erosie van het oorspronkelijke milieu teweeggebracht. 
De Beek verkommerde meer en meer, van een „sprong" met helder water komend 
uit het westen, bevaarbaar met vlotschuiten en leverancier van uitstekend water 
voor de Haarlemse bierbrouwers, tot een steeds verder vervuilende waterloop, 
niettegenstaande herhaaldelijk keuren (verordeningen) werden uitgevaardigd om 
de vervuiling tegen te gaan. De niet te stuiten vervuiling en stankoverlast leidt tot 
overkoepeling en vormt de overgang van waterloop naar riool, waartoe de Beek 
al geruime tijd gebruikt was. Het einde vormt de bovenomschreven demping. 

Buiten de huidige bebouwing in het westen, is de bovenloop van de Beek, van de 
Tulpenkade, langs het Houtmanpad tot aan Overveen (de Nieuwe Brouwerskolk) 
nog een laatst in tact zijnde gedeelte van de oorspronkelijke beek aanwezig. Wie 
nog een impressie wil hebben van de Haarlemse Beek in de voorafgaande eeuwen, 
kan ik een wandeling langs het Houtmanpad in deze rustieke omgeving van bouw
en weilanden in het voorjaar of de zomer van harte aanbevelen. 
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Afb. 20: Het verloop van de te dempen en op te ruimen Beek in 1867, alsmede de aan te brengen ijzeren buis voor het bluswater in de 
brandputten (Bestek GAH 2634). Foto Gemeentearchief. 
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Afb. 21: Aquarel uit 1867 van W.J. Boogaard. De Oude Groenmarkt gezien naar het westen, 
langs de Vleeshal tot aan de Grote Houtstraat (GAH 2363 M). Foto Gemeentearchief 
Haarlem. 
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DRIE ONDERZOEKEN NAAR DE VOORMALIGE BEEK 

A.M. Numan 

Bij de opgraving in 1978-79 in de zuidelijke kloostergang van het vroegere Dominicaner-
klooster, werden in deze gang de skeletten van daarin begraven kloosterlingen terugge
vonden. Een vermoedelijke datering daarvan luidt eind 14e en begin 15e eeuw. Van de 
alleroudste beekbedding werden geen duidelijke sporen gevonden. 

In de tuin van het Prinsenhof vond men tegen de voorgevel in 1972 de keermuren van 
en een trapje tot de Beek. In 1980 werd als oudste materiaal in de tuin fragmenten van 
Paffrath- en kogelpotaardewerk gevonden in spoellaagjes die van de Beek afkomstig zou
den kunnen zijn en uit de 12e-13e tot de 14e eeuw kunnen stammen. 

In de tuin achter de Jacobijnestraat 17 konden in 1982 de beide keermuren van de Beek 
worden vrijgemaakt en de constructie ervan bestudeerd. Waargenomen werd een hard
stenen bekleding aan de binnenzijde ter bescherming van de zachte baksteen tegen de in
werking van het water. De opgraving en de boring buiten de noordelijke beekmuur, gaven 
geen duidelijke aanwijzingen van de oorspronkelijke beekbedekking vóór de overkluizing. 

Om meer informatie te verkrijgen over de ouderdom en het ontstaan van de Beek 
— een water dat tot in de tweede helft van de vorige eeuw ondergronds van west 
naar oost door Haarlem stroomde en waarvan thans nog delen in gebruik zijn als 
riool - werd op drie plaatsen langs het traject daarvan een opgraving uitgevoerd, 
te weten (afb. 1): 
A. Grote Markt 2, in de zuidelijke kloostergang van het voormalige Dominicanen

klooster, tegenwoordig deel uitmakend van het stadhuiscomplex (oktober 
1978-maart 1979). 

B. Jacobijnestraat, in de tuin van het Prinsenhof (januari - maart 1980). 
C. Jacobijnestraat 17, in de achtertuin van de Hersteld Apostolische Zending

gemeente (1982). 
Gevonden werden enige skeletten, een mogelijke oude bedding of oever van de 
Beek en keermuren van natuursteen met een bakstenen overkluizing. 

A. Grote Markt 2, de zuidelijke kloostergang van het voormalige Dominicanenklooster. 

Hier was het mogelijk om vóór de renovatie van de kloostergangen een onderzoek 
uit te voeren. Al spoedig stuitte men langs de zuidzijde van de opgravingsput op 
uitstekende muren gelegen tegen de buitenzijde van de noordelijke keermuur 
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Afb. 1: Situatie van de drie opgravingen. 

(afb. 2 en 3). Deze uitbouw was opgemetseld uit machinaal gemaakte bakstenen 
met een afmeting van 21/22 x lO/lO'/z x 5 cm; daterend uit de 19e eeuw1 en 
koud tegen de keermuur aangemetseld. De maat van de voor deze keermuur ge

bruikte stenen bedroeg 25 x 12 x 6 cm en deze kan derhalve uit de tweede helft 
van de 14e eeuw dateren, een datering die overeenkomt met waarnemingen ge

daan tijdens de opgraving in 1956 verricht door de ROB.2 

Op een lager niveau in de werkput werd een naar de Beek toe aflopende goot ge

vonden (afb. 2; B). Deze goot bestond uit natuurstenen delen met een afmeting 
van 32 x 17 x 11 cm; de diepte van de goot bedroeg 31/2 cm. Deze delen lagen op 
een bakstenen fundering. De gedeeltelijk nog overdekte goot liep door het funda

ment van de pijler (bovenzijde 73 cm + NAP) en mondde uit in de Beek (boven

zijde 3 cm + NAP), vermoedelijk was dit een afvoer voor hemelwater. 

Naast de tweede pijler (gerekend vanuit het westen) werden 1.20 m beneden het 
maaiveld (= 43 cm + NAP) twee skeletten aangetroffen (afb. 2 en 4). Beide lagen 
in een kist waarvan het hoofdeinde breed en voeteneinde smal was. Bij het dichtst 
bij de pijler gelegen skelet (nr. 1 afb. 2)  met de armen over de borst gevouwen 

werden ook duidelijke resten van een ingezakt deksel waargenomen. Van de graf

kuilen zijn geen sporen teruggevonden aangezien de grond rondom de kisten erg 
verstoord was, wat ook bleek uit het hieruit geborgen aardewerk. Bij het eerste 
skelet ontbraken de onderbenen en voeten, bij het tweede skelet alleen de voeten, 
wat te wijten is aan een later aangebrachte puinsleuf. Vlak onder skelet nr. 1 werd 
op 18 cm + NAP — ook in een kist  een derde skelet gevonden met de armen 
gekruist over de borst. Van dit skelet ontbraken ook de onderbenen en voeten. 
Dat skelet nr. 3 vlak onder nr. 1 werd gevonden komt vermoedelijk doordat de 
kist van nr. 3 vergaan en/of ingezakt was toen nr. 1 daar begraven werd. 
1 vriendelijke mededeling J. Jongens 
2 Saifatij 1976, p. 13 e.v. 
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Afb. 2: Zuidelijke kloostergang. Opgravingsput. 

Afb. 3: Zuidelijke kloostergang. De uitbouw vanuit het noordoosten gezien. 
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Afb. 4: Zuidelijke kloostergang. Skelet nr. 3 vanuit het zuidoosten gezien. 

Ook werden er een schedel en andere delen van een vierde skelet gevonden, ech
ter niet in onderling verband. Alle skeletten waren van het mannelijk geslacht 
en niet ouder dan 45 jaar.3 

Naast de schedel van het derde skelet (zie kruisje op afb. 2) werd een bijna IVi 
cm lange, geelkoperen stilus of schrijfstift gevonden (afb. 5). 
Voor het noteren van minder belangrijke zaken gebruikte men in de Middeleeu
wen tot de I5e eeuw een wastafeltje — wat bestond uit een in het midden ver
diept en met was opgevuld rechthoekig plankje - en een schrijfstift. Met het tra
peziumvormig uiteinde hiervan wiste men het geschrevene uit. Vanaf de 15e eeuw 
schreef men op papier. 
De gevonden stilus is van een type dat gedurende de gehele Middeleeuwen voor
komt, een exacte datering is derhalve niet te geven.4 Wel kunnen twee uiterste 
tijdstippen gegeven worden nl.: voor de vroegste datering, de tweede helft van 
de 14e eeuw, de ouderdom van de oudste stenen bouwfase en als jongste datering, 
het moment waarop men overging naar het schrijven op papier. 
Of de schrijfstift een aanwijzing kan zijn voor de functie van de hier begraven 

3 determinatie Pauline Kelk IPP 
4 Baart e.a. 1977, p. 379 en 380. 
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Afb. 5: Geel koperen stilus of schrijfstift, 7.3 cm lang. 

persoon in het dagelijks leven, kan niet gezegd worden. Mogelijk dat hierover uit
sluitsel verkregen kan worden na bestudering van het uit de 16e eeuw daterende 
begraaf- en memorieboek van ons Dominicanenklooster en dat thans bewaard 
wordt in het archief van het Dominicanenklooster te Gent in België.5 

Overigens doet de plaats waar de skeletten begraven liggen vreemd aan, daar in de 
tijd dat het klooster nog als zodanig in gebruik was, op deze plaats het refectori
um of de eetzaal gelegen zou zijn. Het is ons niet bekend of het gebruikelijk was 
in deze ruimte, met het oog op mogelijke onaangename geuren, te begraven. Zo 
nee, dan is deze ruimte waarschijnlijk geen refectorium geweest. 

Begravingen op twee niveau's zijn ook elders in de Pandplaats aangetroffen, de 
toen waargenomen ophogingslagen werden nu echter niet opgemerkt.6 

Daar de gehele grond een sterk verstoord karakter had kon het hierin gevonden 
aardewerk niet gebruikt worden om een en ander te dateren. Door elkaar werden 
aardewerkfragmenten gevonden uit de 14e tot 16e eeuw, zelfs een klein fragment 
van 13e eeuws Andenne-aardewerk. 

Vanaf 33 cm + NAP werd nog een grondboring verricht, deze zag er als volgt uit 
(afb. 2; 2) 

48 cm — NAP bruin humeus zand met puin en leifragmenten 
bruin humeus zand, vochtig 
humeus zand 
licht humeus zand, stukje mortel 
donker humeus kleiig zand 
licht humeus zand 
geel zand (Oude Duin? ) 

Mogelijk dat het donker humeuze zand op 78 tot 88 cm - NAP met het erboven 
en eronder gelegen licht humeuze zand aanwijzingen zijn voor een bedding van 
de Beek voordat deze van keermuren werd voorzien; de diepte komt nl. overeen 
met die welke in 1956 werd waargenomen.7 Wegens het opdringende grondwater 
kon deze eventuele bedding niet in het vlak bestudeerd worden. 

5 Hendrikx 1977, p. 23 en noot 68: Arch. Dom. Gent inv. 69. 
6 Sarfatij 1976, p. 24 fig. 5. 
7 Idem als 6. 

33 cm - 48 cm — NJ 
48 cm - 58 cm — , 
58 cm - 68 cm — , 
68 cm - 78 cm — , 
78 cm - 88 cm — , 
88 cm- 148 cm — , 

148 cm - 158 cm — , 
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Afb. 6: Prinsenhof. Situatie van de opgravingsputten I en II, de funderingen lila 
en Ulb, alsmede de in 1972 gevonden keermuren en toegang bij de Beek. 

B. Jacobijnestraat, de tuin van het Prinsenhof. 

In het jaar 1972 werden ervan gemeentewege rioleringswerkzaamheden verricht 
op het Prinsenhof. Tijdens deze werkzaamheden zijn ca. 10 en 14 m noordelijk 
van de bij de Jacobijnestraat gelegen ingang naar de Raadzaal de keermuren van 
de Beek teruggevonden, samen met de resten van een ernaast gelegen kelder met 
trap en zuil (afb. 6; lila en 7). Tevens werd er ca. 5 m westelijk van de voorgevel 
een vrij zware fundering aangetroffen die vermoedelijk een restant is van de muur 
en poort die ter afsluiting van de Prinsenhof aan de zijde van de Jacobijnestraat 
gestaan hebben (afb. 6; Ulb, 8 en art. Schimmer afb. 12, p. 16). 

Met behulp van deze gegevens kon de ligging van de Beek ter plaatse vrij nauw
keurig worden bepaald zodat de opgravingsput zo uitgezet kon worden dat deze 
de zuidelijke helft hiervan en een groot deel buiten de keermuur zou beslaan waar
door mogelijk een oude bedding zou kunnen worden teruggevonden.8 Tegelijker
tijd werd meer naar de Jacobijnestraat toe een tweede put gegraven (afb. 6 werk-
putten I en II). 

Voorafgaand aan dit onderzoek werd, om een inzicht te krijgen in de bodem, cir
ca noord-zuid over het terrein een reeks van grondboringen verricht. Hieruit bleek 
8 Tijdens rioleringswerkzaamheden in 1972 zijn langs de voorgevel van het Prinsenhof de keermuren 

van- en een toegang met trapje tot de Beek gevonden. 
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Afb. 7: Prinsenhof. Kelder met trap en zuil vanuit het noorden gezien. 

o.a. dat ten zuiden van de Beek zich een naar de Jacobijnestraat oplopende gyttja-
achtig laagje bevond, mogelijk ontstaan door afzetting onder water. Ten noorden 
van de Beek bleken de grondlagen tot vrij diep te zijn verstoord. 
Uit de bovenste laag in de put, bestaande uit donkerbruine, humeuze grond, wer
den aardewerkfragmenten gevonden uit de 15e tot 18e eeuw; hiervan was het 
merendeel afkomstig uit de 17e en 18e eeuw. Ook werd er een fragment van An
denne-aardewerk uit ca. 12e-13e eeuw gevonden. Verder dienen nog vermeld te 
worden een tegelfragment met als versiering in slibtechniek de Franse lelie uit ca. 
14e-15e eeuw en een fragment met versiering van een voorwerp van onbekende 
vorm; vermoedelijk afkomstig uit Noord-Afrika of Portugal (afb. 9 a + b). Frag
menten van dergelijk aardewerk zijn ook gevonden tijdens de opgravingen op het 
Waterlooplein, in 1982 uitgevoerd door de Afdeling Archeologie van de Dienst 
der Publieke Werken van Amsterdam.9 Deze konden daar gedateerd worden in 
het eerste kwart van de 17e eeuw. 

9 Vriendelijke mededeling A. Lagerwey 
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Afb. 8: Prinsenhof. Funderingsrest langs Jacobijnestraat vanuit noordwesten gezien. 

Op een diepte van ca. 1.25 m beneden maaiveld (= 55 cm + NAP) werd, in het 
vlak en tegen de zuidwand van werkput I aangelegen, op elkaar gemetselde secun
dair gebruikte, hele en halve bakstenen gevonden. Van deze fundering resteerden 
nog vier lagen; enkele bakstenen hadden een afmeting van 28 x I2y2 x 7 cm. Tus
sen deze resten werd 15e-eeuws aardewerk aangetroffen. 
Ten oosten hiervan bevond zich een ronde plek harde, zwarte grond met zeer veel 
houtskool; vermoedelijk een askuil. Het resterende deel van het vlak bestond uit 
bruingrijs zand met hier en daar een restant van een puinkuil; uit het zand kwam 
ook 15e-eeuws aardewerk. 
Circa 50 cm uit de noordwand begon het gele duinzand dat hier naar alle waar
schijnlijkheid in de vorige eeuw met het dichtgooien van de Beek terecht gekomen 
is. Pas in de 18e eeuw werd de Beek ter plaatse overkluisd, terwijl dit elders al in 
de 16e eeuw heeft plaatsgevonden. Nog in 1721 ontving de hortulanus van de toen 
hier gevestigde Hortus Medicus 8 gulden voor het schoonhouden van de Beek.10 

Vanwege de grote wateroverlast en het daardoor inkalven van de putwanden kon 
helaas niet dieper gegraven worden. Het profiel zal samen met dat van werkput 
II behandeld worden. 

De tweede werkput gaf min of meer hetzelfde beeld te zien, echter met dit ver
schil dat uit de bovengrond meer 15e en 16e-eeuws aardewerk werd gevonden. 
Ook bevonden zich hier twee grote kuilen gevuld met puin, mortel, lei en kloos-
10 Bitter 1914, p. 21. 
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Afb. 9 a+b: Noord-Afrikaans of Portugees aardewerk, ca. le kwart van de 17e eeuw. 

termoppen; mogelijk dat deze uitbraaksleuven in 1801 zijn ontstaan toen de hier 
destijds aanwezige woning van de hortulanus van de eerder genoemde Hortus Me
dicus gesloopt werd.11 

Van de in het westprofiel van werkput I en II zichtbare lagen was de bovenop 
het gele duinzand gelegen laag grijs zand met het daaronder aanwezige laagje zeer 
humeus, vettig bruin materiaal, het meest interessant (afb. 10). Deze laatste naar 
de Beek toe aflopende laag bestond aan het zuideinde uit spoellaagjes, wat kan wij
zen op afzetting in water. 
Uit het grijze zand kwam een fragment van kogelpot- en blauwgrijs aardewerk, 
11 Bitter 1914, p. 36. 
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uit de spoellaagjes een stukje Paffrath-aardewerk, respectievelijk uit ca. 12/13e 

tot 14e eeuw en uit 1 l/12e eeuw. Het lijkt waarschijnlijk dat deze laag onderdeel 
heeft uitgemaakt van de Beek. Indien men ervan uitgaat dat de noordelijke wand 
van werkput I zich in het midden van de Beek bevond en de spoellaagjes ook bij 
de bedding van de Beek behoorden, dan zou deze hier een aanzienlijke breedte 
gehad hebben nl. minimaal ca. 10 m. 

C. Jacobijnestraat 17, tuin achter de kerk van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente. 

Voordat het gebouwencomplex van bovengenoemde gemeente zou worden uitge
breid met een zaal op de plaats van de tuin, kon de werkgroep Haarlem van de 
AWN een onderzoek verrichten. Tijdens een eerder t.b.v. de bouw uitgevoerd 
funderingsonderzoek, was men op de overkluisde Beek gestoten; aanleiding voor 
ons om deze nader te onderzoeken. 

Ten zuiden van de beek bleek de grond tot ca. 2.60 m beneden het maaiveld te 
zijn verstoord. Het aardewerk dat uit de onderste laag kwam dateerde uit de 12e-
15e eeuw (afb. 11). Vanaf ca. 1.70 m beneden het maaiveld kwam aardewerk voor 
uitde I6e tot 18e eeuw. 
Sporen van een oever of bedding werden in dit deel niet aangetroffen. 

De Beek (afb. 12). 

De noordelijke en zuidelijke keermuur van de Beek waren aan de basis resp. 94 
en 104 cm breed en bevonden zich op een diepte van 1.23 m en 1.38 m - NAP. 
De breedte van de Beek bedroeg op deze plaats 3.32 m. De muren hadden van be
neden naar boven eerst enige versnijdingen, dan een recht omhoog gaand stuk en 
vervolgens weer een groot aantal versnijdingen. Opvallend is het verschil in opbouw 
van de bovenste gedeelten der keermuren. De noordelijke muur nl. heeft elf ver-
snijdingen met daar bovenop een 22 cm dikke muur, terwijl de zuidelijke muur 
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1. recent; 2. subrecent; 3. zand van het Oude Duin; 4. grijs zand; 5. sublaag, zeer humeus; 6. spoellaagjes; 
7. l ichtbruin humeus zand; 8. bruin humeus zand; 9. donkerbruin zeer humeus zand; 10. geel zand opge
bracht; 11. wi t zand; 12. klei; 13. ijzeroer; 14. puin; 15. houtskool; 16. beer; 17. hout; 18. natuursteen. 

Afb. 10: Prinsenhof. Westprofiel van werkput I en II. 

slechts vier versnijdingen heeft met daar bovenop een 46 tot 50 cm dikke muur; 
misschien dat bij de laatste, ten behoeve van latere bebouwing langs de westzijde 
van de tuin van het Prinsenhof, een aantal versnijdingen verwijderd zijn om een 
bredere basis te verkrijgen voor de er op te metselen muur. 
In de zuidelijke muur bevond zich nog een natuurstenen afvoergootje naar de 
Beek (zie afb. 11). 
De overkapping van de Beek was ter plekke van onze opgraving, in verband met 
het volstorten met duinzand, in de vorige eeuw gedeeltelijk gesloopt. Daar overige 
delen bovendien waren ingezakt kon de exacte vorm niet worden vastgesteld. Aan
genomen mag echter worden dat het ook hier — zoals elders in de stad is gecon
stateerd - een rond tongewelf is geweest. 
Een verrassing waren de natuurstenen bekledingen aan beide binnenzijden van de 
Beek (afb. 13 en 14). Deze bestonden uit blokken natuursteen van ongelijke afme
tingen (o.a. 30 x ? x 9^ cm en 17 x 12 x ? cm), de kleur was lichtgeel. Naar aan
leiding van een onderzoek naar de soort steen en de herkomst daarvan, stelde de 
heer Zandstra12 ons de volgende gegevens ter beschikking. 

Gesteente fijn poreus tot (deels) bijna dicht, tamelijk fijn gelaagd (alleen door 
sterke differentiële verwering aan de buitenkant van een der drie bestudeerde ge
steentestukken zichtbaar). Matrix van kalk, waarin kleine kwartskorrels opgeslo
ten liggen; ook een enkel groter kwartsfragment van ± 1 mm. Arm aan relatief 
grote muscovietblaadjes; kleine donkere glauconietkorrels algemeen (percentage 
is laag). 
12 Rijks Geologische Dienst te Haailem. 
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1. recent; 2. subrecent; 3. zand van het Oude Duin; 4. grijs zand; 5. sublaag, zeer humeus; 6. spoellaagjes; 7. l ichtbruin humeus zand; 8. bruin humeus zand; 
9. donkerbruin zeer humeus zand; 10. geel zand opgebracht; 11. wit zand; 12. klei; 13. ijzeroer; 14. puin; 15. houtskool; 16. beer; 17. hout; 18. natuursteen. 

Afb. 11: Jacobijnestraat 17. Samengesteld oostprofiel. 
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Afb. 12: Jacobijnestraat 17. De Beek; op voorgrond zuidelijke keermuur. 

Tamelijk fijne gelaagdheid (zie boven) betreft bijna dichte en fijn poreuze lagen 
in afwisseling. Gesteente bruist met verdund zoutzuur kort zeer sterk. Plaatselijk 
(calciet?) nieuwvorming, glanzend op de vlakken, evenals veel, glanzend beklede 
holten van zeer smalle sponsnaaldjes. Het door drs. J. W.Chr. Doppert12 verrichte 
foraminiferenonderzoek van een der gesteentestukken leverde 22 individuen op, 
met 21 atypische soorten en één vorm karakteristiek voor het Midden-Eoceen, 
zone FH. Deze uitslag acht de heer Doppert van te weinig inhoud om er een kon
klusie aan te verbinden. 

De megascopische determinatie leidt echter ook tot Eoceen, zodat deze ouder
dom toch aannemelijk is. 
Samenvattend kom ik, onder enig voorbehoud, tot het volgende signalement. 
Naam: kwarts-, glimmer en glauconiethoudende kalksteen. 
Ouderdom: Tertiair (Eoceen, ± Brusseliaan). 
Herkomst: Gobertange en omgeving, ZW van Tienen in België. 
Steenhouwerskwaliteit: Witte Belgische steen. 
12 Rijks Geologische Dienst te Haarlem. 
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Afb. 13: Jacobijnestraat 17. Binnenzijden van de Beek. 

Afb. 14: Jacobijnestraat 17. Natuurstenen muur in de zuidelijke keermuur. 

De natuurstenen bekledingen fungeerden vanwege hun hardheid als bescherming, 
tegen slijtage door het water, van de bakstenen muren waarin zij waren gemetseld. 
Eenzelfde bouwkundige situatie wordt ook aangetroffen bij de Binnendieze in 
's-Hertogenbosch: Het betreffen hier de oorspronkelijke beddingen van de rivie
ren de Aa en Dommel, die in de loop der eeuwen binnen de stad zijn komen te 
liggen en gedeeltelijk werden overkluisd. Op moeilijk bereikbare, dus ook moei-
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lijk te onderhouden plaatsen, vindt men ook daar de natuurstenen muren, wat 
de oorspronkelijke, vermoedelijk 15e-eeuwse toestand weergeeft. Een dergelijke 
datering mag ook in Haarlem op basis van de maat van de gebruikte bakstenen 
met enige voorzichtigheid worden aangehouden.13 

Op andere plaatsen is de natuursteen in de loop der tijd vervangen door de inmid
dels goedkoper geworden baksteen. 

De beide muren in Haarlem stonden op een 28 cm brede en 10 cm dikke balk; 
verticaal hier tegenaan waren 24 cm brede en 2V2 cm dikke planken gespijkerd 
om het wegspoelen van zand onder de balk tegen te gaan. 
Als extra versteviging en om een en ander op zijn plaats te houden, waren tegen 
de planken aan 9 cm dikke palen in de grond geslagen (afb. 11, 13 en 14). 
Bij de onderste vier lagen natuursteen waren de voegen gelijk met het steenopper-
vlak aangesmeerd, er boven waren de voegen uitgesleten. De bovenste aangesmeer
de voeg bevond zich op ca. 1 m - NAP. Of op grond van de extra slijtage een mini
male waterstand op deze hoogte aangenomen mag worden, is niet zeker. In een 
bestek tot demping van Raaks en Beek, uit 1867, wordt vermeld dat de hoogste 
waterstand 0.32 m - NAP bedroeg, de laagste 0.97 m - en de gemiddelde 0.67 m 
- NAP14. Opvallend hierbij is dat de genoemde waterstand wel aardig in de buurt 
komt van de vermelde bovenste aangesmeerde voeg. 
De dikte van de muren kon niet worden vastgesteld. Aangenomen mag echter 
worden dat deze niet veel groter geweest zal zijn dan die van de breedte van de 
balken waarop zij staan. Zoals op afbeelding 13 en 14 duidelijk is te zien, zijn er 
in de loop der tijd ter hoogte van de aanzet van de bakstenen overkluizing de no
dige reparaties en wijzigingen aangebracht. 

De vulling van de Beek was merkwaardig; op geringe afstand van de bodem werd 
de ijzeren buis aangetroffen die ook in het eerder genoemde bestek uit 1867 ver
meld wordt en die diende voor de toevoer van bluswater.15 De buis lag in grijs 
zand; of dit tot de oude vulling van de Beek behoort is niet helemaal zeker; uit 
dit zand kwamen nl. zowel aardewerkfragmenten daterend uit I2/13e als een frag
ment uit de 17e eeuw; deze laatste kan er eventueel tijdens het leggen van de 
buis in terecht gekomen zijn. 

Boven de buis bevonden zich in het profiel van boven naar beneden: 1. uitwaaie
rende zeer humeuze lensjes met daartussen wit zand; 2. licht geel zand, en 3. een 
40 cm dikke, harde, donkerbruin uitziende zeer humeuze sliblaag met fijne plan-
tenwortels. 
Ofschoon men uit het bestek uit 1867 zou vermoeden dat in die tijd de Beek ge
heel met duinzand werd volgestort, geven de uitwaaierende lensjes én de sliblaag 
echter aan, dat ook na dat tijdstip nog sedimentatie heeft plaats gevonden. Dit 
wijst erop, dat de Beek toen nog min of meer funtioneerde en dat men pas later 
de resterende ruimte in de Beek met zand heeft dichtgegooid. 
13 P. Verhagen en J. v.d. Kolk, 1980, en mondelinge mededelingen van de heer P. Verhagen, waterbouw

kundige bij Gemeentewerken 's-Hertogenbosch en begeleider van de restauratie werkzaamheden van 
de Binnendieze. 

14 Bestek en Voorwaarden van de aanbesteding tot het dempen van de Raaks en de Beek enz. op 5.9.1867 
- GAH 2634. 

15 Zie 14. 
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Ten noorden van de Beek kon een vrij lange put gemaakt worden. Het profiel in 
deze put vertoonde enige grote ingravingen. In de onderste ingraving werd een 
ton aangetroffen met een diameter van ca. 80 cm, de lengte van het nog resteren
de deel van de duigen bedroeg ca. 90 cm; ze waren 15 tot I6V2 cm breed en 1 cm 
dik, en werden bijeengehouden door gespleten takken van ca. 2 tot 21/2 cm breed 
en 0.7 cm dik, die strak omwikkeld waren met riet of biezen. 

Afb. 15: Jacobijnestraat 17.Putemmer, 
voorlopige reconstructie. 

4cm 

Uit de ton kwam een eikehouten waterputemmer; de hoogte hiervan bedroeg 
24y2 cm en de grootste diameter aan de binnenzijde 25 cm (afb. 15). De emmer 
bestond uit duigen met een breedte variërend van 5, 6 en 12 cm en een dikte van 
1.3 cm. Deze duigen werden op hun plaats gehouden door drie ijzeren banden 
elk 2.2 cm breed en 0.3 cm dik. Het oog waardoor de ring van het hengsel gesto
ken was liep aan de buitenzijde tot aan de bodem toe door. Het hengsel had een 
rechthoekige vorm nl. 1.5 x 1.1 cm; door de corrosie is nog niet duidelijk hoe 
het hengsel aan de emmer bevestigd is. De binnenzijde van de emmer had een 
kalkaanslag. Aangezien er in de ton geen aardewerk is gevonden, is het moeilijk 
om de ouderdom van de emmer vast te stellen. Uit de insteek of kuil ernaast 
werd als jongste materiaal aardewerk uit de 15e eeuw aangetroffen. 

Bijna geheel links in het profiel waren op een diepte van ca. 40 cm - NAP enige 
spoellaagjes - d.w.z. dunne laagjes slibhoudend zand afgezet in water — zichtbaar. 
In eerste instantie dachten wij hier te doen te hebben met het enige nog aanwezige 
restant van een oever of bedding van de Beek. Bij nader onderzoek bleek het 
echter een kuil te zijn, weliswaar van vrij oude datum, aangezien er onder en er 
boven stukjes Pingsdorf-aardewerk gevonden werden. 

In het tegenoverliggende profiel bevond zich een waterkelder van 2.10 x 1.63 m, 
opgemetseld uit gele Ysselstenen met een afmeting van 18 x 81/2 x 4 cm tot 16 x 
71/2 x 3 cm (afb. 16). Koud tegen deze waterkelder aangemetseld liep parallel aan 
de keermuur een fundering, die uit twee delen bestond; het eerste deel tegen de 
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waterkelder aan was bijna even diep gefundeerd als de keermuur en had slechts 
één versnijding, het tweede deel was ondiep gefundeerd, had enige versnijdingen 
en was slordig opgemetseld met stenen met een afmeting van l^A x 91/2 x 4 cm. 
Waarvoor deze muur gediend heeft is niet duidelijk. 
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat ten zuiden van de Beek een grondbo
ring werd verricht vanaf 1.30 tot 1.90 m - NAP; er werd slechts schoon geel zand 
aangetroffen met schelpenresten van 1.60 tot 1.80 m. 
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Afb. 16: Jacobijnestraat 17. Situatie opgravingsput met muren van de Beek, fundering en 
waterkelder. 
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Gesteentedeterminaties 

Een aantal stukken natuursteen in niet dateerbare kontekst aangetroffen in de 
hiervoor behandelde opgravingen bij het Stadhuis en op het Prinsenhof, werden 
door de heer Zandstra van de Rijks Geologische Dienst te Haarlem bestudeerd. 
Uit zijn verslag (bijlage bij brief no. 822783 JGZ/RJS dd. 19-11-1982) worden 
de volgende gegevens overgenomen. 

Vindplaats: Haarlem, Stadhuis (Pandplaats). Zuidelijke kloostergang bij toegang 
naar de Beek. Datum: 24 november 1978. 

Nr. 1. Gabbro, ten dele duidelijk gelaagd (overgang in augiet amfiboliet). 
Zwerfsteen. Een der zijkanten vertoont een kunstmatig slijtvlak, vermoe
delijk door toepassing voor plaveisel. 

Nr. 2. Grove arkose (kwarts en rosé veldspaat). Zwerfsteen. De steen bezit een 
kunstmatig slijtvlak, vermoedelijk door toepassing voor plaveisel. Ouder
dom onbekend. 

Nr. 3. Poreuze witte kwartszandsteen. Scherf van mesozoische zandsteen, iden
tiek aan Bentheimer Zandsteen (ouderdom: Krijt), zoals deze thans nog 
o.m. in de groeve Romberg bij Gildehaus gewonnen wordt. 

Nr. 4. Geheel als 3. 

Vindplaats: Haarlem, Prinsenhof. Uit puinlaag 0 - 1.50 m beneden maaiveld. 
Werkput II. Datum: 1 maart 1980. 

Nr. 5. Biotietgneisgraniet. Zwerfsteen. 
Nr. 6. Gele zandsteen met paarse banden. Zwerfsteen. Ouderdom: ? Precambrium. 
Nr. 7. Lichtrode zandsteen. Zwerfsteen. 
Nr. 8. Epidootrijke kwartssyeniet. Zwerfsteen. 
Nr. 9. Grove witte graniet. Zwerfsteen. 
Nr. 10. Lichtbruine kwartsietische zandsteen. Zwerfsteen, die enigszins het karak

ter van tertiaire cementkwartsiet heeft, maar vermoedelijk een precam-
brische ouderdom bezit. De steen is aan een of twee kanten kunstmatig 
gesleten en afgevlakt, wellicht door toeassing voor plaveisel. 

Primaire herkomst 
Voor de zwerfstenen (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Scandinavië of Oostzeebodem voor 
de kust van Zuid-Zweden. 
Voor de scherven (3 en 4) mogelijk een locatie in de omgeving van Bentheim. 

Verzamelplaats 
De hoekig afgeronde tot afgeronde vorm van de bovengenoemde acht zwerfste
nen maakt het waarschijnlijk, dat het materiaal als gevolg van watertransport 
een + duidelijke rolsteenvorm heeft aangenomen (b.v. op het strand of in een 
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bergbeek). Hiermee blijft de vraag naar de verzamelplaats door de mens onopge
lost. Het feit dat de zwerfstenen klein van stuk zijn doet een Nederlandse vind
plaats vermoeden. 
De zandsteenscherven (3 en 4) zijn vermoedelijk uit een groeve bij Bentheim in 
situ gewonnen. 

Konklusie 

Ondanks het feit dat er drie onderzoekingen naar de Beek plaats vonden tussen 
Prinsenhof en Jacobijnestraat, bleek het niet mogelijk een sluitend antwoord te 
geven op de vragen naar de ouderdom en het ontstaan van dit water. De enige 
mogelijke aanwijzing in die richting zou de grijze zandlaag kunnen zijn in de op
gravingsputten op het Prinsenhof, aan de basis waarvan een sliblaag voorkomt. 
Indien dit juist is, bevindt zich hier een zeer flauw naar het midden van de Beek 
aflopende brede bedding. Aan de hand van de gevonden aardewerkfragmenten 
kan die in de 12e of 13e eeuw gedateerd worden. 
Opvallend hierbij is dat in tegenstelling tot de waarnemingen bij de Beek in de 
Grote Houtstraat, Spekstraat en Oude Groenmarkt, hier geen lagen met organisch 
materiaal gevonden zijn, alleen grijs zand. Of dit gegeven er op kan wijzen dat er 
een verschil in ouderdom bestaat tussen het deel van de Beek vanaf de Oude 
Gracht tot Grote Houtstraat en de Grote Houtstraat tot het Spaarne, is niet met 
zekerheid te zeggen. 
De teruggevonden muren van de Beek achter Jacobijnestraat 17 duiden er op, dat 
deze ter plaatse in de 15e eeuw overkluisd werd. De daarbij gevonden natuur
stenen beschermlagen vormen een nog niet eerder hier waargenomen gegeven. De 
van elkaar verschillende funderingen en bovendelen van de keermuren, zoals ook 
in 's-Hertogenbosch is gekonstateerd, wijzen er op dat deze door de verschillende 
eigenaren van de belendende of tegenover elkaar liggende percelen zijn gebouwd. 
De bovenbouw van de zuidelijke keermuur en de parallel aan de noordelijke keer
muur lopende fundering komen uit op de hoeken van de nis — inspringing — in 
de muur achter het prieel van de voormalige Hortus Medicus (afb. 16). Of men 
bij het bouwen van dit prieel ook de doorgang van de Beek ter plaatse heeft dicht-
gezet, is niet bekend. 
Van de skeletten in de Pandplaats kon slechts een globale en geen exacte date
ring worden gegeven. 

Ten slotte wilde ik nog een woord van dank richten aan de Heer P. Jongens voor 
het kritisch doorlezen van het verslag betreffende de opgraving in de zuidelijke 
kloostergang in de Pandplaats, alsook aan de Heer H. Roelofs en de overige mede
werkers van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente, voor hun toestemming 
en geboden medewerking tot het onderzoek in de tuin achter Jacobijnestraat 17, 
waarbij ook te betrekken is de Heer H.G. Oosterbaan Martinius, de architect die 
ons verscheidene tips gaf aangaande metselverbanden e.d. Ook gaat onze dank 



46 A.M. Numan 

uit naar de Heer J.G. Zandstra van de Rijks Geologische Dienst voor het determi
neren van de natuurstenen bekleding en de verschillende bij de opgravingen aan
getroffen gesteenten. Tot slot danken wij de Heer P. Verhagen van de Dienst Ge
meentewerken te 's-Hertogenbosch voor zijn rondleiding en zijn informatie over 
de Binnendieze aldaar. 
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DE BEEK VAN DE HISTORISCHE KANT BEKEKEN TOT CIRCA 1600 

J.W. Groesbeek* 

De auteur is van mening dat de Beek niet gegraven, maar wel later gekanaliseerd is. Hij 
meent dat de Beek afkomstig is uit de jonge zeeduinen en wijst de plaats aan waar „de 
Zijl" (sluis) in de Zijlweg gelegen moet hebben. Verder wordt aangetoond dat de Beek 
bevaarbaar geweest is. 
Ten aanzien van de overkluizing en de eigendom van de „bogen" over de Beek is een 
aantal interessante gegevens aan het licht gekomen. De auteurt oppert de mogelijkheid, 
dat de Lange - en Korte Veerstraat kunnen wijzen op een toegangsweg naar een ligplaats 
van de „veerschepen " van beurtschippers in het Spaame. 

Een vaststaand feit is het dat Haarlem in vroeger tijd van west naar oost doorsne
den werd door „de Beek". De vraag naar het karakter van de Beek blijft ons be
zig houden. Is „de Beek" een echte beek geweest, een natuurlijk stromend water, 
of een gegraven vaart? Waar ligt de oorsprong van de beek? Vlak buiten de stad 
aan het begin van het veen gelegen tussen Haarlem en Overveen, of bij de jonge 
zeeduinen? Men kan deze vragen van verschillende kanten benaderen: Geolo
gisch, historisch, archeologisch, naamkundig, enz. De geoloog Beekman zag de 
beek als een natuurlijk stromend water, maar geologen na hem kwamen van deze 
opvatting terug. In dit verband noem ik een artikel van dr. J.F. Steenhuis, deze 
geoloog kwam tot de conclusie dat de elementen om de beek als een stromend 
water te bestempelen ontbraken. Hij wordt hierin gevolgd door de geoloog J. de 
Jong, die ook gewag maakt van het ontbreken van sporen van een echte beek. Uit 
de kring der historici was mevr. J.M. Sterck-Proot, aanvankelijk van mening dat 
„de Beek" inderdaad een beek was, maar later veranderde zij van inzicht en kon-
stateerde: „de Beek is een gegraven water en kan nooit de Oude Gracht doorsne
den hebben", om te vervolgen met: „Intussen hoop ik door deze regels de helde
re duinbeek door Haarlem voorgoed begraven te hebben". 
De historicus Hoekstra was het hiermee niet eens, en ook Niemeijer (in zijn scrip
tie) gelooft in het bestaan van „een natuurlijk stromend water", al houdt hij in 
zijn naamgevingen de woorden „beek" en „vaart" niet altijd goed uit elkaar. 
Ik sluit mij aan bij de opvattingen van Hoekstra en Niemeijer: Aanvankelijk, heel 
vroeg, heeft het veengebied tussen Haarlem en Overveen een afwatering gehad 
naar het noorden (het Y). Door de vorming van de zeeduinen werd een waterlo
zing naar het westen verstopt en ook die naar het noorden werd in Velsen tegen
gehouden. De Houtvaart, zich voortzettend naar het noorden in de Delft (ook 
* Oud-Rijksarchivaris te Haarlem 
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Breedsloot genoemd) vormde aanvankelijk de afwatering naar het noorden. 
Tegelijkertijd moeten er al beken geweest zijn, die het mogelijk maakten ook het 
water naar het Spaarne af te voeren. Ik noem: de Kennemerbeek (op de grens 
van Bennebroek en Hillegom), de (Haarlemse) Beek en de Schoterbeek (ook Scho-
tervliet en Kapelbeek genoemd). De akten maken bij voortduring onderscheid 
tussen de woorden „beek" of „vliet" en „vaart" of „watering" en in één geval 
wordt het woord „de Delft" (voor een vaart) gebruikt. Bij beek denkt men aan 
een natuurlijk stromend water, bij vaart en delft aan een gegraven. Meestal zal 
een beek van hoog naar laag vloeien, doch dat is niet noodzakelijk, want er kan 
ook stuwing plaats vinden. Het water zoekt een opening en perst zich door een 
waterbedding op de laagste plek. Zo zal het met „de Beek" het geval geweest zijn. 
Het argument dat de Beek de oude strandwal waarop Haarlem gebouwd is, als 
obstakel ontmoette, is niet zo zwaar wegend, want het is duidelijk dat de Beek 
zich juist bevindt in een laag gedeelte van deze strandwal. 
Aannemelijk is wel dat de loop van de Beek achter de Damstraat gegraven is. Aan
vankelijk mondde de Beek namelijk in het Spaarne uit, maar toen de Spaame-oever 
door ophogingen meer naar het oosten verplaatst werd, moest ook de Beek ver
lengd worden. Dit proces moet al in 1310 voltooid geweest zijn. Tot nu toe heb
ben we gesproken over de oudste fase van de beekvorming. Sterke veranderingen 
kwamen er toen de bewoners van Haarlem nauwer betrokken werden bij deze 
levensader voor de stad. De natuurlijke loop werd nu door mensenhanden bein
vloed, hij werd verbreed, uitgediept en wellicht zijn loop hier en daar rechtgetrok
ken. Met andere woorden de beek werd gekanaliseerd en dat kan in de loop der 
eeuwen zo hartgrondig gebeurd zijn, dat er nauwelijks sporen van de oude toe
stand overgebleven zijn. Het komt mij voor dat wij ons op deze basis vinden kun
nen: De Beek is in het prille begin een natuurlijke waterloop, die echter door het 
ingrijpen van mensenhand niets meer van zijn oude oorsprong laat herkennen. 
Nieuwe vragen doemen nu weer op: Reikte de Beek tot de jonge duinen? Met 
andere woorden, heeft de Brouwersvaart deel uitgemaakt van de Beek? 
Van het allergrootste belang voor de beantwoording van deze vraag is een acte 
van 11 september 1336.1 Hierin doet graaf Willem III ons weten dat Wouter 
Mensenzone van hem in leen hield „3 morgen land an die porte van Haarlem op 
die zuidzijde van den wege die men vaert te Tetroede bi den zilekijn". 
Dit land wordt begrensd: 
aan die noordzijde door: die weg van Tetroede 
aan die oostzijde door: die watering die in den zile gaat 
aan die zuidzijde door: die beke tot Haarlem 
aan die westzijde door: het land van Onze Lieve Vrouwegilde. 
Daar Wouter Mensenzone kinderloos overleed, althans geen zoon naliet, was dit 
leen bij zijn dood aan de graaf vervallen, die er dus opnieuw over kon beschikken. 
Dat deed hij dan ook door het leen te verkopen aan Machteld, weduwe van Wou
ter Mensenzone, die intussen hertrouwd was met Claes Willemsz. van Geervliet. 

1 Graf. leemeg. EL 39 fol. 26 
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Het gevolg hiervan is dat het leen niet meer in leenregisters voorkomt want het 
was nu privé-eigendom geworden en werd dus niet verder geregistreerd. Deze 
akte was geen nieuwe vondst, want oudere schrijvers waren van het bestaan ervan 
op de hoogte, doch het schijnt dat zij de betekenis niet ten volle begrepen hebben. 
Bekijken we de akte nog eens dan merken we op dat met „den wege die men 
vaert (= rijdt) te (naar) Tetroede bi den zilekijn" de Zijlweg bedoeld is en dat 
„de zilekijn" (sluisje) in de Zijlweg gelegen was. Verder wordt er gesproken over 
„die watering die in den zile gaat", dat is dus de watering die door de zijl (sluis) 
loopt. Hiermede moet dus wel de Houtvaart bedoeld zijn. 
In het zuiden wordt het leen begrensd door de beek „die beke tot Haarlem". Het 
geheel lag dicht bij de stad Haarlem („an die porte van Haarlem"). 
We krijgen dus het volgende beeld: de 

Delft 

S 
, de Zi j l (sluis) 

de Zijlweg de Zijlweg naar de stad toe 

land toebehorend 
Onze Lieve Vrouwe Gilde 

het leen van 
3 morgen 

de 
wate
ring 

Houtvaart 

de Beek 

1 r 
Op grond waarvan meen ik in „die watering die in den zile gaat" de Houtvaart 
te moeten herkennen? Het is daarvoor nodig eerst iets over de Zijlweg te zeggen. 
Deze weg (binnen de stad Zijlstraat genoemd) was aanvankelijk de enige recht
streekse verbinding over land met Overveen. Hij moet dus van hoge ouderdom 
zijn! Niemeijer wijst op een verschil in verkaveling aan de noord- en zuidzijde 
van de Zijlweg. 
Er is al op gewezen dat de Delft aan de noordzijde bij Santpoort verstopt raakte 
en begon te „verlanden". Het water werd dus toen naar het zuiden gedreven in 
de Houtvaart. Men heeft toen getracht de waterlozing van de Delft in de Hout
vaart te reguleren door het leggen van een sluis in de Zijlweg. „Zijl" is een gebrui
kelijk woord voor „sluis". Het komt mij dus voor dat men niet behoeft te zoeken 
naar de plaats van deze „zijl", deze lag in de Zijlweg op de plaats waar Delft en 
Houtvaart in elkaar overgingen. 
Opvallend is het dat de Delft en de Houtvaart in eikaars verlengde liggen, op de 
kaart van Van Berckenrode loopt de Delft nog tot aan de Zijlweg, op latere kaar
ten is dit niet meer het geval en ook de Houtvaart reikt dan niet meer zo ver. Ten
slotte werd de Zijlweg zelf een waterkering, die ononderbroken van Haarlem naar 
Overveen liep, zodat „de Zijl" en de watering die daardoor heen liep geen functie 
meer hadden en verdwenen zijn. Uit het feit dat de benaming van „de Beek" 
ook in het veen gevonden wordt, mogen we met enige voorzichtigheid afleiden 
dat deze in het westen diende als afwatering van de jonge duinen en ook van het 
daarachter liggende strandwalgebied. Dat „de Beek" in later tijd buiten de stad 
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nauwelijks meer als stromend water herkend werd, bewijst wel de vervanging 
daar van de naam door die van „vaart" en later „Brouwersvaart": binnen de stad 
behield hij echter de door de traditie vastgewortelde naam van „de Beek". 
Éénmaal vond ik buiten de stad de naam „Beeksloot". 

We bespreken de Beek nu verder alleen voor zover deze binnen de oude stad ge
lopen heeft en dat aan de hand van gegevens waarover ik thans beschik. U moet 
dus van mij geen uitputtende behandeling van deze materie verwachten. 
Aan het einde van de Raaks was de toegang van de Beek tot de stad beveiligd 
door twee torens waar de Beek tussendoor liep. De opening kon door hekken 
worden afgesloten (een waterpoort). Pas in 1866 werden deze torens gesloopt en 
de beek gedempt. 
In de straat die nu de Raaks heet stroomde de Beek stadwaarts, kruiste de Oude 
Gracht, vervolgde zijn weg tussen de Zijlstraat en de Jacobijnestraat door het Prin
senhof. Hij kruiste de Koningstraat en de Grote Houtstraat en ging vervolgens 
door de Spekstraat achter langs de huizen van de Damstraat, waarna hij uitmond
de in het Spaarne. Dit was in grove trekken het tracé van de Beek. 

Over de instandhouding van de Beek volgen nu enige acten: 
Zowel in de thesauriersrekeningen als in de Keur- of Gebodsregisters van Haarlem 
vindt men melding gemaakt van de Beek. In het dienstjaar 1429/302 vindt men 
de post: Item Jan Jacobsz. gegeven van de beeck te diepen {= uitdiepen) voor die 
Halle (oude Vleeshal op de hoek van de Spek- en Warmoesstraat) 2sc. 6 d. 
In 1431/323 werd voor het schoonmaken van de beek vóór genoemde hal, gedu
rende twee jaren, 4 se. betaald. 
In 14334 werd door de kerkmeesters 6 gulden en 4 cromstaarten (munt) betaald 
voor het ophogen van de straat tussen de (kerk)toren en „de Halbregh" (de brug 
over de beek aan het einde van de Warmoesstraat). In 1471/725 werd daar ter 
plaatse door de stad opnieuw de straat opgehoogd. 

Er waren „beekmeesters" die aangesteld werden om er op toe te zien dat de beek 
werd „uitgemodderd" en schoongemaakt en dat de wallekanten behoorlijk in 
orde gehouden werden (15036). Het gerecht van Haarlem hield „schouw" hier
over. Op 3 maart 1539 werden Moens Willemsz. en Floris Jansz. aangesteld om 
de beek te laten reinigen, waarop in het volgende jaar (20 april 15407) werd be
volen „de plaetinge en het wulfsel van de beek te repareren". Blijkbaar was er 
toen een deel van de beek al „overkluisd" en ook de oevers moesten steeds onder
houden worden. Tot onze verbazing lezen we bij Allan (I p. 14) „De brug over 
de beek naar de Coningstraat werd in 1544 op verzoek van de kerkmeesters door 
de vroedschap weggenomen, die de omtrek van het kerkplein wensten te vergro
ten en uit dien hoofde voor rekening van de kerk een deel der beek lieten over
welven". 

2 Thes. rek. Haailem 1429/30 fol. 157 6 Keur of Gebodsreg. fol. 165 v (30.7.1503) fol. 166 
3 Thes. rek. Haailem 1431/32 fol. 134 (4 aug. 1503), fol. 166 v (4.8.1503) en fol. 168 14.8.1503 
4 Rek. Kerkmeesters 1433 (Inv. 147") 7 Idem fol. 16 
5 Thes. rek. Inv. 219 fol. 47 
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Hoe Allan tot dit verhaal gekomen is, blijft een raadsel. Er gebeurde in 1544 heel 
wat anders. De kerkmeesters kwamen met het stadsbestuur overeen „dat sij omme 
te amplieren den ommeganck van den kerckhof, ten costen van deselve kerk 
sullen mogen overwelven ende beleggen de beeck, streckends van het zuyder-
kruijswerk af tot aan de Halle", m.a.w.: De kerk ontving toestemming om ter uit
breiding van het kerkhof gelegen aan de zuidzijde van de kerk de beek tussen de 
kerk en de oude Vleeshal (zie boven) te overwelven (overkluizen). 
Op 14 juni 15538 werd een „gebod" uitgevaardigd „dat alle die genen die ge-
wulft sijn over de beeck, deselve te laten maken, en die privaten hebben, deselve 
doen stoppen". Dat zal voor de bewoners van die huizen nogal wat problemen 
opgeleverd hebben! Belangrijk is het op 24 maart 15619 uitgevaardigde gebod 
waarbij niet alleen bevolen werd de Beek schoon te maken maar ook „een voet 
weijder te maecken ter breedte van een vlotschuijt". Terwille van de scheepvaart 
(we komen hier direct op terug) werd de Beek verbreed! 
Het verbod om vuilnis in de beek te werpen en er privaten in te lozen moest 
steeds worden herhaald. Dat gebeurde dan ook weer op 22 januari 158010 waar
bij tevens geboden werd „geen vullis op de steijgers van de beek te leggen". 
Een zeer belangrijke acte is die van 10 augustus 159311: „Nadere keure en or
donnantie op de wijdte van de beek, van 't uijtloopen van privaten, het ingooijen 
van vullis, van met geen hacken aan de stokken daer door te vaeren, en op 't re
pareren, lossen en laden van de schuijten in de beek". 
Om meer dan één reden is deze acte belangrijk, maar vooral voor de kwestie van 
de bevaarbaarheid van de beek nog in 1593! Er behoeft dus niet aan getwijfeld 
te worden dat de Beek bevaarbaar was en dat heel lang nog, zelfs na de overwel
ving gebleven is. De bogen van de overwelving moeten zo hoog geweest zijn dat 
men er met „een vlotschuijt" onder door kon varen. Ook waren er in het stenen 
wulfsel hier en daar openingen gelaten om de brandweer in staat te stellen blus
water te pompen. Met het oog op de veiligheid zullen deze wel door houten lui
ken afgedekt geweest zijn. 

Scheepvaart in de beek is een frappante aanvulling op de vondst door de geoloog 
J. de Jong gedaan van een „haventje", dat er geweest moet zijn in het begin van 
de Grote Houtstraat als „zijtak" van de Beek ter hoogte van het Guldenbergspoor-
tje. Vanaf de Warmoesstraat tot in de Grote Houtstraat was er een bedrijvig han
delscentrum: Spekverkopers (waaraan de naam Spekstraat herinnert) en groente
boeren (warmoesluijden; de Warmoesstraat) ventten daar hun waren uit. De war-
moesluijden verkochten er hun „wortelen en andere gewassen, kruijden en verde
re groenten". Hun was streng verboden hun „vullis" in de beek te gooien. 
Achter de huizen van de Spekstraat (zuidzijde) lag het Karmelietenklooster. Aan 
de Karmelieten werd op 30 april 154512 toegestaan om in de huizen die dit con
vent in de Warmoestraat (Kerkstraat) bezat spek en tuinbouwprodukten te ver
kopen. In 159813 signaleren we ook de aanwezigheid van een vogelmarkt aan de 
zuidzijde van de kerk. Het kan geen toeval zijn dat de oude Vleeshal op de hoek 

8 Keur of Gebodsreg. fol. 147 v 11 Idem fol. 107 
9 Idem fol. 211 v 12 Idem fol. 63 

10 Idem fol. 57 v, 58 13 Idem fol. 229 
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van de Warmoesstraat en de Spekstraat stond, en dat alleen maar door ruimtege
brek deze instelling naar de overzijde van de Beek verplaatst is, waar hij nog staat. 
Tussen 1489/9214 kocht het Karmelietenklooster het huis op de hoek van de 
Spekstraat en de Grote Houtstraat en ook het daarnaast gelegen huis genaamd 
„het Hoefijser", waarvan gezegd wordt dat dit stond op die Speckmarct op die 
Beeck en in de Grote Houtstraat. Ook de koemarkt werd op dit gedeelte van de 
Grote Houtstraat gehouden (acte d.d. 2 october 156315). 

Het onderzoek naar de overwelving (overkluizing) van de Beek is nog niet voltooid, 
er zijn alleen wat losse opmerkingen over te maken. In het transportregister van 
1484-148616 bevindt zich een acte waarin een huis en erve „aen 't Sant" wordt 
overgedragen. Hierin wordt gezegd dat dit huis lag „achter streckende met de 
boge die over die beek gaat an Lijsbeth Sijmonsweduwe, dat speckwijf". Uit aller
lei omstandigheden (de namen van koper en van diens buren) valt af te leiden, 
dat dit huis stond aan de Grote Markt, tussen de Grote Houtstraat en de Koning
straat. 
Tussen 1489-149217 wordt een huis en erve „aen 't Sant" verkocht, „afterwaarts 
streckende an die beek" met de eigendom van IVz ellen van de boge die over de 
beeck gelegen is. Ten slotte wordt nog in deze acte bepaald, dat de goot uitko
mende uit de keuken van de buurman van het verkochte huis zijn loop tot in de 
beek zal behouden. 
Tussen de jaren 1492-149518 wordt een huis en erf in de Koningstraat verkocht, 
dat aan één zijde belend wordt door „die Beeck met Jan Visschers halve brugge 
en boge". Hieruit blijkt dat toen de brug over de Beek in de Koningstraat nog 
aanwezig was. Een ander huis, gelegen in de Grote Houtstraat, was aan de ene 
zijde belend door het huis genaamd „de Wolsack" en bezat „de eigendom van de 
halve boge gaande over de Beek" etc.19 

Het huis gelegen „an 't Sant" genaamd „het Gulden Hertshooft" strekte „achter
waarts mitte halve boghe van de beeck an Cornelis Claesz. backer (1557-156120). 
Dat de Beek tussen de St. Bavo en de Warmoesstraat in het jaar 1544 overkluisd 
werd, is reeds besproken. 
Ik wil hier nog eens herhalen dat „de bogen" over de Beek zo hoog waren dat de 
doorvaart door de Beek niet belemmerd werd. 

Het haventje in de Grote Houtstraat met zijn bedrijvigheid ontving zijn aanvoer 
uit het Spaarne. Er is al op gewezen dat de uitmonding van de Beek in het Spaar
ne in oostelijke richting verlegd is, zodat dit deel achter de huizen in de Damstraat 
(halverwege?) gegraven is. In deze omgeving moet men de oudste vermelding van 
de Beek zoeken. 
In een acte van 6 october 131021 lezen we dat Jan, de broer van heer Amys (een 
geestelijke) een „hypotheek" van 20 penn. jaarlijks bezit op het huis en erf waar 
Gerrit, de broer van Meynson in woont „liggende en staande recht op die Beicke". 

14 Transp. reg. F 351, fol. 145 v 18 Transp. reg. F 354, fol. 74 
15 Keur of Gebodsreg. F 349, fol 239 19 Transp. reg. F 354, fol. 65 
16 Transp. reg. F 351, fol. 23 20 Transp. reg. 7623, fol. 71 v 
17 Transp. reg. F 352, fol. 99 v 21 Enschede, Inv. gem. arch. Haarlem 2122 
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Dit zou ons niet veel wijzer maken indien we niet op de achterzijde van deze acte 
twee aantekeningen lazen over de ligging van het perceel waarop de genoemde 
rente rustte. De eerste luidde „an die Spaern en an die beeck". De tweede ,,an die 
Damstraat in de beeck op 't Hooft". Het huis stond dus in de Damstraat aan de 
Beek, op de hoek van het Spaarne. 

In die tijd mondde de Beek reeds op dezelfde plaats in het Spaarne uit als nu. 
Vandaar kon men met een schip uit het Spaarne de Beek invaren naar het haven
tje in de Grote Houtstraat. We lazen dat de Beek in later tijd verbreed moest 
worden zodat er een „vlotschuijt" door kon varen. Volgens het woordenboek is 
een „vlotschuijt" een „platboomd vaartuig, een vlet". Het is niet duidelijk of de 
beek oorspronkelijk ook voor andere schepen toegankelijk was. Indien dat niet 
zo was zal de lading van grotere schepen aan de Spaarne-oever in kleinere overge
bracht zijn. Dit zou weer een andere kijk kunnen geven op de betekenis van de 
woorden „Lange- en Korte Veerstraat". Men heeft steeds gemeend (ook ikzelf!), 
dat deze straat toegang gaf tot een veer óver het Spaarne. Hier opent zich een 
andere mogelijkheid: Langs het Spaarne was de aanlegplaats van de schepen van 
de veer- of beurtschippers. De beurtvaart naar Amsterdam en elders werd onder
houden door „veerschippers". 
De mogelijkheid dat er sprake is van een veer (overzet) over het Spaarne, gelegen 
aan het einde van de Korte Veerstraat, is echter daarmee niet van de baan. 

De bebouwing langs de oevers van de Beek. 
We beginnen bij het Spaarne. De Damstraat was zowel aan de noord- als aan de 
zuidzijde bebouwd. Achter de huizen aan de zuidzijde liep de Beek. Daarom vin
den we in de transportregisters acten die vermeldden de verkoop van huizen en 
erven in de Damstraat „afterwaarts streckende an de Beek" en soms zelfs met 
QQn erve gelegen over de Beek (1470/7322), of een „camer" (klein huis) (1489/9223). 
Zij waren meestal eigendom van neringdoenden; een hoedemaker, zeilmaker, bar
bier, goudsmit, wollenlakenkoper, schipper, snijder, „heuckemaker" (mantelma
ker), kleermaker, helmbreker, droochscheerder, kannegieter. 
Op de plek waar de Beek de Lange Veerstraat bereikte stond een huis, dat in 1554 
„de Leeuw" heette, maar in 1567 „de Rode Leeuw". Toen Claes Pietersz. „de 
Rode Leeuw" kocht werd bedongen dat hij „'t comptoirken met het gangetje 
hangende over de beeck, moeten ruimen en afbreken tot believen van de burge
meesters. Ende (Claes) zal behouden in wesen de twee somerkoekentgens die aen 
desen huyse op te Beeck getimmert staan in gelijke vrijdom als zijn geburen doen". 
Het kantoortje dat „over de beek hing" mocht dus blijven „hangen" zolang bur
gemeesters niet bevalen om het af te breken. 

Over de bebouwing aan de Beek tussen de Warmoesstraat en de Grote Houtstraat 
is reeds het een en ander gezegd in mijn bijdrage over het Karmelietenklooster 
en omgeving (Haarlems Bodemonderzoek 15, blz. 21 e.v.). 
22 Transp. reg. F 348, fol. 35 v 
23Transp. reg. F351,fol. 8 



54 J.W. Groesbeek 

Tegenwoordig staan er tussen de Lepelstraat en de Grote Houtstraat (naast de 
Vleeshal) twee rijtjes huizen. De huizen aan de Grote Markt grenzen met hun 
achterkant aan die in de Spekstraat. Of dit van ouds ook zo was, is nog niet hele
maal duidelijk. We weten wel dat de huizen aan de Grote Markt tussen de Lepel
straat en de Grote Houtstraat via „stegen" soms toegang hadden tot de Beek. 

Tussen de Grote Houtstraat en de Koningstraat was de toestand in de 16e eeuw 
anders. Daar strekten de huizen zich met hun achterkant tot aan de Beek uit. 

Grote Markt no. 14. 
Toen Balthasar de Visscher het huis op de westelijke hoek van de Grote Hout
straat en Grote Markt gelegen in april 1515 verkocht, werd zelfs gezegd dat het 
aan de achterzijde strekte tot over de Beek. Hieruit blijkt dus dat het begin van 
de Grote Houtstraat aan de westzijde nog niet bebouwd was (tot de Beek toe). 
Koper was op die dag Jan Gijsbrechtsz. (van Blanckeroort). Diens zoon Cornelis 
Jan Gijsbrechtsz. (van Blanckeroort), lid van de Haarlemse regering, verkocht het 
in januari 155624 aan Jhr. Dominicus Dongma. Toen was daarbij inbegrepen de 
stalling die hij op zijn terrein over de beek had laten bouwen. Het moet dus een 
voornaam huis geweest zijn want voor de aankoop moest hij 2800 gulden neertel
len. Door Jhr. Dongma (= Douma?) werd het verkocht aan Claes Jansz. „crude-
niijer" groothandelaar in kruidenierswaren (november 1558) voor 2940 gulden.25 

Grote Markt no. 12. 
Aan de westzijde van het voorgaande huis stond het huis dat door de erfgenamen 
van Katrijn, in leven weduwe van Jan de bastaard van Berckenrode, in december 
155426 verkocht werd aan Margriet Andriesdochter. Aan de achterzijde strekte 
dit huis met „de halve boghe van de beek tot aan Cornelis Jansz. backer". Zij be
taalde er 987 gulden voor, en gaf het huis de naam van „het Gulden Harthooft" 
later veranderd in „het Gulden Hertshooft". Zij was blijkbaar een goede zaken
vrouw want zij bedong een koopsom van 1300 gulden aan Jacques Bertelmeusz. 
de Ferrijer, „tafelhouder van lening" te Rotterdam (1557/6127). Hij was een soort 
lommerdbaas of geldschieter. Het is dus ook mogelijk dat Margriet voor die 1300 
gulden bij hem in het krijt stond. Toch had „de tafelhouder" zijn aankoop niet 
slecht bekeken, want hij wist er 1400 gulden voor te krijgen toen hij „het Gulden 
Hertshooft" aan Arent Thonisz., wijnkoper, verkocht (7 mei 157828). 

Grote Markt no. 10. 
Het in westelijke richting daarnaast gelegen huis grensde aan de achterzijde ook 
rechtstreeks aan de Beek (april 152929). Toen het eigendom geworden was van 
Dirck Volckertsz. Coornhert gaf hij aan zijn bezitting de naam „de Gulden Aernt". 
In october 154830 verkocht hij het perceel aan Dirk van Paenderen. Er wordt 
van gezegd „streckende over de beecke, met een somerkoeketgen achter an Dirck 
van Paenderen voirscr. en Cornelis Claesz. backer". De Van Paenderen's verkoch-
24 Transp. reg. 7622 fol. 168 28 Transp. reg. 7625 fol. 210 
25 Transp. reg. 7623 fol. 26 v 29 Transp. reg. 7617 fol. 2 
26 Transp. reg. 7622 fol. 128 30 Transp. reg. 7621 fol. 47 v 
27 Transp. reg. 7623 fol. 71 v 
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ten het op hun beurt op 29 juli 157731 aan Dirck Willemsz. Sanger. Ook toen 
heette het: „streckende over de beeck met een somerkoecken achter aan Alijd 
van Paenderen, daer de put tussen beide staet, en Cornelis Arisz. mandemaker". 
Na 1577 was „de Gulden (of Vergulde) Arent" achtereenvolgens eigendom van 
een smid, cleermaker, en een garentwijnder. Nog altijd (14 october 158332) be
hoorde „het somerkoeketgen over de beeck" bij het huis. 
Uit een acte van het jaar 1594 (10 october33) blijkt dat de naam „de Gulden 
Arent" is afgeschaft en vervangen door „het Blauwe Lam". Dat is wel verwarrend 
want het huis daarnaast droeg de naam van „het Blauwe Schaap". 

Grote Markt no. 8. 
Ook dit perceel strekte aan de achterzijde aan de beek. Zo is de toestand nog in 
1577, maar op 31 december 158834 lezen we „achterwaerts streckende over de 
beeck, met de bruijckwaar (het gebruik) van een uijtgang over het erf van de 
Arent en soo langs de beeck uijtcomende in de Conincstraat. Met een somerkoec
ken streckende recht achter 't huys Therusalem". Met andere woorden: Het erf 
strekte zich uit tot de beek en langs de beek liep een pad tot in de Koningstraat. 
Op 28 november 156135 werd dit huis gekocht door Jan Fransz. Grossier, die 
„blauwverwer" van beroep was. Geen wonder dat hij er de naam aan gaf van 
„'t Blauwe Schaep". 
Toen hij failliet ging werd het verkocht aan Jacob Louffsz., backer (1 september 
156736), die opgevolgd werd als eigenaar door een hoedemaker (31 december 
156937);op 6 november 157738 werd eigenaar Cornelis Hendriksz., een garent-
twijnder, afkomstig uit Hoorn, wiens opvolger was Roelof Jansz., cleermaker 
(31 december 158839). Laatstgenoemde profiteerde van maatschappelijke voor
uitgang, want op 10 october 1594 werd hij „laeckencoper" genoemd. 
Grote Markt no. 8 herbergt nu de muziekhandel van Goldschmeding. Het perceel 
is zo breed, dat er oorspronkelijk wel twee huizen gestaan zullen hebben. Eén 
daarvan heette „Jerusalem" en was gebouwd tegen de zijgevel van „het Blauwe 
Schaep" en ook stond „de somerkoecken" van laatstgenoemd huis achter op het 
erf van „Jerusalem". Heel lang is dit huis eigendom geweest van Huyge Jansz. 
den Houten (later van Houten genaamd). In 150440 vinden we Claes Gerritsz. 
van Hout reeds als eigenaar. De dochter van Huyge (Haesgen Hugend), trouwde 
met Frans Reyersz., lijndraijer, die in 156941 als eigenaar voorkomt, maar vóór 
31 december 158842 overleden was. Zijn weduwe Haesgen Hugend. bezat daarna 
„'t huys van Jherusalem". Zij werd echter onder curatele gesteld en haar curator 
verkocht het aan Reijer Fransz., timmerman (28 juni 159143). 
„Jerusalem" grensde dus aan de achterzijde niet aan de beek en het pad daar
langs, maar aan „de somerkoecken" van „het Blauwe Schaap"! 

Grote Markt no. 6. 
Van dit huis wordt niet anders vermeld dan dat het aan de achterzijde grensde 
aan de Beek. Een naam heeft het bij mijn weten niet gehad. In januari 150444 

31 Transp. reg. 7625 fol. 178 v 36 Transp. reg. 7624 fol. 225 v 41 Transp. reg. 7625 fol. 56 
32 Transp. reg. 7627 fol. 46 37 Transp. reg. 7625 fol. 56 42 Transp. reg. 7628 fol. 52 
33 Transp. reg. 7630 fol. 242 38 Transp. reg. 7625 fol. 184 v 43 Transp. reg. 7629 fol. 50 v 
34 Transp. reg. 7628 fol. 52 39 Transp. reg. 7628 fol. 52 44 Transp. reg. 768 fol. 139 v 
35 Transp. reg. 7623 fol. 158 40 Transp. reg. 768 fol. 139 v 
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verkocht Walich Jansz. het aan Jan Gerritsz., glasemaker, die het in februari 151345 

overdeed aan Claas Harmansz., wiens beroep in de acte niet vermeld wordt. Daar
na is het weer eigendom van een glasemaker, Gerrit Claesz. Schaverdack geheten 
(overleden vóór 26 januari 156546). Zijn weduwe verkocht het aan hun zoon 
Dirk Gerritsz., die geen glasemaker maar „cramer" van beroep was (26 januari 
156546), die echter twee jaar later weer in de eigendom werd opgevolgd door Jan 
Gerritsz. Scagen, ook „cramer" van beroep.47 

Grote Markt hoek (Koningstraat) 
Het huis op de hoek van de Grote Markt — Koningstraat. Op deze hoek stond 
tussen 1486/8948 het huis van Pieter Willemsz. die het echter verkocht aan de 
stad Haarlem, vermoedelijk om ter verbreding van de Koningstraat afgebroken te 
worden. Aan de oostzijde was dit perceel in 1486/8948 belend door Wijntgen 
Symonsz., wiens huis daarna, na de afbraak van het hoekhuis zelf, „hoekhuis" ge
worden is. In 151749 was het eigendom van Geertruid Wijntgesdr en Claas Allardsz. 
Anno 152050 verkocht zij haar helft aan Heer Dircsz., terwijl Claas Allardsz. zijn 
helft in 152551 aan zijn moeder overdeed. Het gehele huis werd daarna eigendom 
van Harman Claesz. (februari 153752), die werd opgevolgd door „Marijtgen Jansdr., 
de bacster, op de hoek van 't Sant" (1557/6153). 

De Beek in de Koningstraat 
Daar de Beek, komende uit de Spekstraat achter de huizen aan de Grote Markt 
naar de Koningstraat liep moet dit kunnen blijken uit de bebouwing in de Ko
ningstraat (oostzijde). 
Al op 7 augustus 136754 bezitten Alijt van Rolland en haar kinderen een huis en 
erve gelegen an die beke in des Conincsstrate", en belend door „mr. Jacob de 
goudsmits erve". Misschien is dit hetzelfde huis dat tussen de jaren 1492/95 door 
de weduwe van de chirurgijn mr. Huijge van Noortich verkocht werd aan Jan van 
Barry, gelegen in „de Coninckstrate" ter ener zijde belend door „die Beeck met 
Jan Visschers halve brugge en boge".18 Er was dus een brug over de Beek, die 
verder overkluisd was, wellicht van de Grote Houtstraat af tot de Koningstraat 
toe, waar toen echter nog in de straat een brug over de Beek was. 
Tussen 1557/6155 verkocht Anna Jan van Noortichs dochter aan Jacob Dircsz 
„twee cameren met erven an malcanderen in de Coninckstraat, belend ter ener 
zijde die beecke an die een zijde van die ene camer lopende; ter andere zijde: 
Marytgen Jansdr., bacster op de hoeck van 't Sant". Dit huis wordt in talrijke 
acten in de 16e eeuw vermeld en steeds wordt gezegd dat het in de Koningstraat 
staat „aan de beeck". 

Jacobijnestraat 
Nadat de beek de Koningstraat gepasseerd is vervolgt hij zijn loop onder het stad
huis door tussen de Jacobijnestraat en de Zijlstraat om dan de Oude Gedempte 
Gracht te passeren naar de Raaks. 
45 Transp. reg. 7611 fol. 169 49 Transp. reg. 7613 fol. 26 v 53 Transp. reg. 7623 fol. 46 
46 Transp. reg. 7624 fol. 90 v 50 Transp. reg. 7614 fol. 43 54 Cartularium van het Zijlklooster fol. llf 
47 Transp. reg. 7624 fol. 183 v 51 Transp. reg. 7615 fol. 96 55 Transp. reg. 7623 fol. 46 
48 Transp. reg. F 350 (oud) fol. 17 52 Transp. reg. 7619 fol. 27 v 
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Aan de achterzijde grensden al de huizen in de Jacobijnestraat (noordzijde) aan 
de Beek. Dat houdt op als we de Gedempte Oude Gracht naderen. Dan zien we 
dat er zich circa vijf huizen bevinden tussen de Jacobijnestraat en de Beek, met 
hun front gelegen aan de Oude Gracht. 

Zijlstraat 
Van de huizen aan de zuidzijde van de Zijlstraat valt op het ogenblik niet veel 
meer te zeggen dan dat zij aan de achterzijde grensden aan de Beek. Dit geldt ook 
voor het convent van de Predikheren. 

Raaks 
Aan de noordzijde van de Raaks stond het Zijlklooster (waar nu het postkantoor 
staat). Ook dit grensde aan de Beek, de straat liep aan de zuidzijde. 

Konklusie 

Alles nog eens overziende is het wel duidelijk dat „de Beek" de levensader van 
Haarlem geweest is. Aan zijn uitmonding in het Spaarne moet de oude kern van 
Haarlem gelegen hebben. Daar meerden de veerschippers die hun lading gedeelte
lijk ter plaatse verkochten, een deel werd naar „het haventje" in de Grote Hout
straat vervoerd op vlotschuiten. Nog lange tijd, óók na de overkluizing is de beek, 
geheel of gedeeltelijk, bevaarbaar gebleven. Aan de beek lagen de belangrijke ge
bouwen als de kerk, de Vleeshal, de grafelijke „sala", het huidige stadhuis, en in 
oudere tijden het kasteel van heer Simon van Haarlem, waar later het Karmelie
tenklooster stond. Ook het Predikherenconvent lag aan „de Beek" en over de 
stadsgracht (Gedempte Oude Gracht) het Zijlklooster. 
De ontwikkeling van de stad zal langs de Beek hebben plaats gevonden, van oost 
naar west. Aan de westzijde bevond zich de enige landweg (de Zijlweg) die Haar
lem met de grote noord-zuid verbinding verbond. 
De Beek maakte het haventje in de Grote Houtstraat (een ontdekking van onze 
geoloog De Jong) ook vanaf de westkant bereikbaar. Het „Corenveen" zal zijn 
koren, als de opbrengsten hoog genoeg waren, misschien ook per schip naar de 
stad vervoerd hebben. Dat geldt natuurlijk ook voor andere landbouw- en veeteelt-
produkten. Het is allemaal nog erg onzeker. In het westen moet de waterweg gro
te concurrentie ondervonden hebben van de landweg (Zijlweg). Vervoer per wa
gen was er stellig, want ten aanzien van een markt in de Grote Houtstraat werd 
bepaald dat de wagens geparkeerd moesten worden op het huidige Verwulft! 
Ongetwijfeld bestonden er van ouds „boschpaden" (Houtweg = Boschweg): de 
Grote- en Kleine Houtstraten, waarvan laatstgenoemde waarschijnlijk ook een 
waterkerende functie had, zoals De Jong aanneemt. 
De Grote Houtstraat legde een verbinding met het zuiden, de bebouwing langs 
deze weg zal geleidelijk plaats gevonden hebben. Naar het noorden toe verenigden 
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zich de secundaire paden Kruisweg en Jansweg als Schoterpad dat door Schoten 
naar Velsen liep. Een verbindingsweg van belang naar het noorden werd dit pad 
eerst later. 
Men moet niet vergeten dat het oudste stadsgehied van Haarlem tamelijk klein 
was: ln het noorden strekte het zich uit tot de huidige Ridderstraat, en in het 
zuiden wellicht aanvankelijk slechts tot de Anegang, maar zeker kort daarna tot 
de Oude Gedempte Gracht. 
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\n Haarlems Bodemonderzoek worden verslagen gepubliceerd van opgravingen, 
boringen, waarnemingen en andere onderzoekingen die betrekking hebben op 
het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Haarlem en de bodem waarop deze 
gelegen is. Centraal staat de dokumentatie van het feitenmateriaal en een verslag
geving op niet al te lange termijn. Dit brengt met zich mee dat ook waarnemingen 
van beperkte omvang en sterk lokale betekenis zullen worden opgenomen. 
De bijdragen en konklusies zullen vaak een voorlopig karakter hebben en veel van 
de gepubliceerde gegevens zullen later in een breder verband opnieuw moeten wor
den bezien. 
De opzet van de reeks — de publicatie van feiten — brengt met zich mee dat be
schouwende artikelen niet worden opgenomen. 
Afleveringen vnn Haarlems Bodemonderzoek verschijnen wanneer er materiaal 
beschikbaar is. 
De verantwoordelijkheid voor de artikelen berust bij de auteurs. 
Overname van gegevens is toegestaan, mits bronvermelding plaats vindt en de naam van de 
auteur wordt genoemd. 

Haarlems Bodemonderzoek is in losse afleveringen verkrijgbaar 
- bij Boekhandel A Vernout, Warmoesstraat 10, Haarlem, 
- bij het Secretariaat van de AWN Kennemerland: Mevr. C.J. Lagerweij-Timmer, 

Anslijnstraat 12, Haarlem, 
- Mevr. M. de Jong-de Groot, Jan Bontelaan 11, 2015 EH Haarlem. 
- en bij abonnement bij 

de Secretaris van de Gemeentelijke Commissie Oudheidkundig Bodemonderzoek 
Gemeente Archief, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem, tel. 023 - 319337. 

Vormgeving, zetwerk en druk: Drukkerij „ERLA", Amsterdam-Zuid 

Omslag: A.M. Numan naar een kaart van Jacob van Deventer, ca. 1550 
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