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De beerput van Haarlem
ANJA VAN ZALINGE

Inleiding

D

e teller staat momenteel op 369.1 En ieder jaar komen er tientallen bij. De Haarlemse
archeologie is één grote beerput, letterlijk gesproken dan. De afgelopen decennia

kwamen ze bij vrijwel elke opgraving tevoorschijn. Het werd dan ook een geliefd

onderzoeksobject, misschien wel iets te geliefd. Wat heeft die liefde opgeleverd?

Anja van Zalinge (1975)
is als archeoloog afgestudeerd in
de klassieke archeologie en de provinciaal romeinse archeologie aan
de Universiteit Leiden. Daarna was
zij werkzaam als veldarcheoloog en
archeologisch adviseur voor diverse
overheidsinstanties. Sinds 2008
werkt zij als stadsarcheoloog bij de
gemeente Haarlem. In die functie is
zij verantwoordelijk voor het Bureau
Archeologie en het Archeologisch
Museum Haarlem.

En wat gebeurt er buiten de beerput in Haarlem?

Beerput in doorsnede.

1 Dit getal is gebaseerd op onderzoek van de laatste 40 jaar en exclusief het, vermoedelijk grote, aantal beerputten dat illegaal is opgegraven.

5

HBO 40 Media def 12_12_13.indd 5

16-12-13 09:31

t

Archeologisch onderzoek in de periode tot 1981
egenwoordig is Haarlem, met een grootte van 32 km2 en 150.000 inwoners, vooral een woon- en cultuurstad. De stad is bijna geheel verstedelijkt,
met een historisch karakter en nauwelijks buitengebied. Bovengronds zijn er 1.650 Rijksmonumenten en 2.000 gemeentelijke monumenten. Ondergronds bevindt zich een opeenstapeling van 56 eeuwen bewoningsgeschiedenis. Daarmee is het archeologisch erfgoed een belangrijke drager
van de historie van de stad. Er bestaat dan ook een lange traditie in de zorg voor het archeologisch erfgoed. In 1981 stelde de gemeente Maarten
Poldermans aan als stadsarcheoloog, aanvankelijk voor twee jaar. In 1983 kwam hij in vaste dienst en kreeg de gemeente een opgravingsvergunning. Dat was het begin van een gemeentelijke dienst, die de zorg voor het archeologisch erfgoed dagelijks voor haar rekening neemt.
Archeologische vondsten werden uiteraard al veel eerder gedaan. De eerste geregistreerde vondsten stammen uit 1843. Bij werkzaamheden in de
Sint-Bavokerk werden fundamenten van een voorganger van de kerk gevonden. In 1863 kwamen muurresten aan het licht bij de Wildemansbrug.
Men dacht toen dat het de overblijfselen waren van het Gravensteen van de graven van Holland. Later is aangetoond dat het gaat om fundamenten van een bierbrouwerij. En in 1868 werden bij rioleringswerkzaamheden werktuigen van hertshoorn, schaatsen van bot en een paar scherven
inheems Romeins aardewerk gevonden.
In 1950 stelde de gemeente een afdeling Monumentenzorg in, die zich onder andere wijdde aan de registratie van archeologische vondsten afkomstig van graafwerkzaamheden. De eerste wetenschappelijk verantwoorde opgraving vond plaats tussen 1953 en 1955, toen de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek opgravingen deed achter het stadhuis. Daarnaast was er een aantal mensen op vrijwillige basis actief. De
heren De Jong, Korf en Wieland Los registreerden vele archeologische sporen en vondsten. Laatstgenoemde werd uiteindelijk door de gemeente
aangesteld om riolerings- en wegwerkzaamheden archeologisch te begeleiden. Ter coördinatie van het archeologisch onderzoek werd een Commissie Oudheidkundig Bodemonderzoek Haarlem ingesteld.
In 1970 richtten amateurarcheologen de Archeologisch
Werkgroep Haarlem op. Onder leiding van de heren
Schimmer en Numan gingen de leden met schep en
troffel voor de graafmachines uit. Dankzij hun inzet zijn
in die tijd veel verkenningen en opgravingen verricht.
Vanaf 1976 worden de resultaten van het onderzoek in
Haarlem gepubliceerd in de reeks ‘Haarlems Bodemonderzoek’.
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Archeologisch onderzoek in de periode tot 1981-2001

M

et een stadsarcheoloog en een opgravingsvergunning kon de gemeente zelfstandig archeologisch onderzoek gaan uitvoeren. In de jaren die
volgden werd veel veldonderzoek uitgevoerd, zowel door de archeologische dienst als de archeologische werkgroep. De aandacht ging daarbij

vooral uit naar de historische binnenstad en beerputcontexten in het bijzonder. Het archeologisch depot vulde zich daardoor in rap tempo met
vondsten en veldgegevens. Door de hoeveelheid veldonderzoek bleef de uitwerking van de opgegraven vondsten en gegevens echter flink achter,
waardoor de volgende stap, syntehisering en kennisvergroting achterwege bleef. Het depot zette vanaf het begin van de 20e eeuw de deuren wijd

open voor publiek in de vorm van het Archeologisch Museum Haarlem. Inmiddels zijn er zijn er diverse educatieprojecten en al meer dan 40 tentoonstellingen gehouden, met gemiddeld 20.000 bezoekers per jaar.

Archeologisch onderzoek vanaf 2001

I

n 1992 tekende een aantal Europese lidstaten een Europees verdrag met betrekking tot de bescherming van het archeologisch erfgoed. Dat
gebeurde in de hoofdstad Valletta op Malta. Sindsdien wordt gesproken over het Verdrag van Malta of kortweg Malta. Centraal stond in dit

verdrag stond het streven naar het behoud van archeologische waarden in de bodem en het maken van een koppeling met de regels en processen

in de ruimtelijke ordening. Als behoud ter plaatse niet mogelijk is, dient er zorgvuldig onderzoek plaats te vinden op kosten van de initiatiefnemer
van de bodemverstorende activiteiten. Andere belangrijke bepalingen betroffen de communicatie met het publiek en uitwisseling van kennis tussen
de landen.Om de principes van het verdrag te kunnen doorvoeren in de Nederlandse wetgeving is in 2003 een voorstel voor de wijziging van de
Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 1 september 2007 trad de Wet op de archeologische monumentenzorg, waardoor de Monumentenwet 1988 werd gewijzigd, in werking. In de jaren voor de vaststelling gold een zogenaamd interimbeleid, dat
het mogelijk maakte de verschillende principes van het verdrag reeds toe te passen, zij het op vrijwillige basis. Zo zijn bijvoorbeeld grote projecten
als de aanleg van de Betuweroute en de Hoge Snelheidslijn met betrekking tot archeologie in ‘de geest van Malta’ uitgevoerd.
Bij de implementatie van het verdrag heeft de regering gekozen voor liberalisering. Dat betekent dat niet alleen de overheid en gemeenten met een
opgravingsvergunning archeologisch onderzoek mochten doen, maar ook talloze kleine en middelgrote ondernemingen. Het Rijk geeft de benodigde
opgravingsvergunning af en verschillende brancheorganisaties houden toezicht op de kwaliteit.
Toen het interim-beleid van de Rijksoverheid rond de eeuwwisseling meer mogelijkheden bood voor uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek,
nam het aantal vooronderzoeken, opgravingen en begeleidingen in Haarlem toe. De onderzoeken werden uitgevoerd door de gemeente met behulp
van archeologische bedrijven. Dat leidde tot een toename van de basale uitwerking en de publicatie van de resultaten in rapporten. Het bleef echter
bij afzonderlijke rapportages. Voor synthese was wederom weinig ruimte.
In 2009 stelde de gemeente haar beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg vast in een beleidsnota archeologie, een archeologische beleidskaart, een facetbestemmingsplan archeologie en een (eenvoudige) onderzoeksagenda. In het beleid is geformuleerd hoe de gemeente
streeft naar behoud van het archeologisch erfgoed, naar kennisvergroting en een optimale toegankelijkheid en zichtbaarheid van het archeologisch
erfgoed. Hiermee is de archeologie definitief verankerd in de Haarlemse ruimtelijke ordening en kan aan de ambities met betrekking tot kennisvergroting en publieksbereik meer handen en voeten gegeven worden.
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Door de inbedding van archeologie in het ruimtelijke ordeningsproces en een andere focus binnen het onderzoek is zijn de archeologische werkzaamheden in Haarlem veranderd. Door voorafgaand
aan de bouw een archeologisch vooronderzoek te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een bureauonderzoek, booronderzoek of
proefsleuvenonderzoek, ontstaat er een beter inzicht in de aan- en
afwezigheid van archeologische resten op een locatie. Wat is de
aard en de omvang? Daardoor kan een betere waardering plaatsvinden: zijn de resten behoudenswaardig of niet? De lokale en
nationale archeologische onderzoeksagenda geven hierbij sturing
aan de keuzes die gemaakt moeten worden bij het onderzoek.
Hierdoor kan er, veel meer dan in de decennia daarvoor, een weloverwogen besluit genomen worden tot bescherming ter plaatse of
een opgraving. Een dergelijke onderzoeksaanpak heeft niet alleen
geleid tot een toename in het aantal vooronderzoeken, maar ook
tot een kwalitatief betere selectie van opgravingen en een sterke
afname van het aantal waarnemingen.

Archeologische Beleidskaart Haarlem (ABH)

8
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Beerputtenonderzoek
ij het archeologisch onderzoek ging in de periode voor 2009 de meeste aandacht uit naar de binnenstad, en dan vooral naar de beerputten die
daar rijkelijk aanwezig zijn. In de afgelopen 40 jaar zijn er bijna 400 opgegraven. Een beerput is gemaakt van bakstenen, in het rond gestapeld

en afgesloten met een gemetseld gewelf, de ‘koepel’. Vaak heeft een beerput een verbinding met een plee, via een stortkoker. De put diende
vooral voor het verzamelen van menselijke uitwerpselen. Tegelijkertijd was het ook een afvalput voor keukenafval en kapotte voorwerpen. Resten
van voedsel en gebruiksvoorwerpen uit zo’n afvalput vertellen veel over de gebruikers en over het leven in de stad. Daardoor zijn beerputten een
specifieke bron van informatie.
Bij het opgraven van een beerput wordt de grond eromheen weggehaald. Dan wordt eerst de voorste helft van de put opgraven. In de overblijvende
helft liggen boven op elkaar gestapelde beerlagen met afval uit verschillende tijden. Wat onderin ligt is het eerst weggegooid en meestal het oudste.
Een beerput biedt de mogelijkheid om de verschillende bewoningsfasen die bij een opgraving worden onderzocht, te dateren. Vorm, wijze van vervaardiging, decoratie en andere kenmerken van voorwerpen varieerden namelijk door de tijd heen. De herkomst van voorwerpen en voedselresten
uit een beerput geeft ook inzicht in de economie en handelsbetrekkingen van de stad. En het kan iets zeggen over de verspreiding van ambachtelijke
activiteiten binnen de stad.
Maar de beerput is vooral een belangrijke informatiebron over het dagelijks leven van de mensen die er gebruik van maakten. Zo geven de voedselresten die in de put bewaard zijn gebleven een beeld van wat men at: resten van groente, granen en vruchten, (vissen-)botten, schelpen etc. Maar
ook de resten die in de uitwerpselen bewaard zijn gebleven, zoals zaden en pitten.
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In beerputten zitten vaak ook veel kapotte gebruiks- en siergoederen. Dat zijn meestal voorwerpen die met voedselbereiding en eten te maken hebben, zoals kookpotten, pannen, borden, kannen, glazen en bestek. De herkomst en het uiterlijk van de voorwerpen geven een indruk van de welgesteldheid en eventuele status van de gebruikers van de put. Was de eettafel bijvoorbeeld gedekt met rijk gedecoreerde voorwerpen, tinnen borden
en bierglazen? Of ging het om simpele, lokaal vervaardigde producten zoals houten borden en aardewerken bekers? Ook andere aspecten uit het
dagelijks leven zijn in de beerput terug te vinden: kledingresten, schoeisel, kammen, speelgoed, olielampjes, sieraden, vingerhoeden, pijpjes etc.
En ook de ongemakken waarmee de mens te maken kreeg komen in de beerput terecht. Luizenkammen, vlooienvangers, pisglazen en klepspanen
wijzen hierop, net als de eitjes van parasieten zoals spoel- en zweepwormen.
De bijna 400 beerputten hebben dus veel materiaalsoorten, zoölogisch- en botanisch materiaal opgeleverd, waardoor een aardig beeld ontstaat over
de bewoning op het desbetreffende perceel. Maar wat er de afgelopen decennia niet is onderzocht is de combinatie van alle beerputmateriaal, het
gehele afvalpatroon. Wat zit er precies in elke beerput, welke zijn leeg, wat ontbreekt er en hoe is de relatie tot de bebouwing en de ruimtelijke context?

Buiten de beerput

D

oordat de aandacht bij het archeologisch veldwerk lange tijd vooral

gericht is geweest op beerputcontexten zijn bewoningsvraagstukken
hoofdzakelijk beantwoord door studie naar beerputmateriaal. Daardoor
lag de focus in mindere mate op andere archeologische structuren in
de binnenstad en op de archeologische resten in gebieden buiten de
binnenstad. Een uitzondering zijn de opgravingen in de Zuiderpolder
en de Hekslootpolder, waar op de strandwallen enkele grote oppervlakken met eergetouwkrassen en greppels uit de bronstijd en ijzertijd zijn
onderzocht.2
De beschikbare tijd voor onderzoek werd voor het overgrote deel aan het
veldwerk besteed, waardoor de uitwerking en de synthese ervan ernstig
achterop raakte. Hoewel het vondstmateriaal en de veldgegevens zijn
geregistreerd, is 80 procent ervan nog niet uitgewerkt.
De 20 procent die wel is uitgewerkt betreft vooral de prehistorische resten
afkomstig van de strandwallen, pottenbakkersafval uit de binnenstad en
beerputcontexten. Op perceelsniveau heeft dit veel informatie opgeleverd,
maar het werpt ook veel nieuwe vragen op en laat duidelijk de kennishiaten zien. Zo heeft het prehistorisch materiaal de verschillende locaties van

Uit beerputvullingen kunnen hele bijzondere vondsten komen, zoals dit 15e-eeuwse
vogelkooitje.

agrarische activiteiten aangetoond, maar is er nog weinig materiele cultuur gevonden en ontbreekt ieder spoor van een nederzetting. Het pottenbakkersafval toont de diverse locaties in de stad waar deze industrie in de loop der eeuwen was gevestigd en hoe rijk en gevarieerd de productie was. Maar
de typologie ervan is nog niet ingepast in het Deventersysteem, niet gerelateerd aan regionale types en niet vergeleken met steden elders in het land.
2 Eergetouwkrassen zijn voren die de door ploeg die in de prehistorie werd gebruikt, het zogenaamde eergetouw, werden aangebracht in de bodem.
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Daardoor hebben we nog niet kunnen bepalen of er bijvoorbeeld sprake is van een specifiek lokaal type aardewerk. Voor ‘diepere’ kennis over de bewoningsgeschiedenis van
onze stad is het dus van belang om ook het overige onderzoek (selectief) uit te werken.
Vervolgens kunnen we resultaten van die uitwerking synthetiseren. Het is de ambitie om
zulk onderzoek de komend jaren te initiëren, in samenwerking met amateurarcheologen en
wetenschappelijke instellingen. Een recent voorbeeld van dergelijk onderzoek is het werk
van arbeidsdeskundige en amateurarcheoloog Rien Huiskamp.3 Zijn onderzoek combineert
bestudering van pottenbakkersafval met archiefonderzoek en aardewerk experimenten om
tot een reconstructie te komen van de arbeidsverhoudingen en de productie in (Haarlemse)
laatmiddeleeuwse pottenbakkerijen. Een ander voorbeeld is het onderzoek van promovenda Roos van Oosten, die beerputcontexten uit Haarlem, Den Bosch en Deventer onderzoekt. Zij stelt dat de toenemende hoeveelheid beerputten wijst op afnemende binding van
de bewoners met het agrarisch bedrijf. Een interessant gegeven voor de vraagstellingen
die betrekking hebben op de bewoningsgeschiedenis van Haarlem. Maar ook de aanpak

Eergetouwkrassen in de Zuiderpolder.

van dit onderzoek, waarin het materiaal van verschillende steden wordt vergeleken, biedt
een meerwaarde voor het beerputtenonderzoek in onze stad.

T

Voorbeelden van recent onderzoek

e er illustratie van het onderzoek van de laatste jaren worden hieronder enkele recente opgravingen kort aangestipt: ijzertijdputten aan de Dreef,
een gracht en een 17e- en 18e-eeuws huizenblok op het Wilsonsplein, zieke Haarlemmers op de Botermarkt, van Prehistorie tot fabriek rondom het
Stationsplein en ondergronds monumentaal aan het Liewegje. Meer gedetailleerde resultaten van deze onderzoeken zullen worden gepubliceerd
in volgende nummers van Haarlems Bodemonderzoek.

IJzertijdputten aan de Dreef
In 2012 is rondom het Provinciehuis aan de Dreef een bijzondere vondst gedaan.4 Bij archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de bouwplannen
voor een parkeergarage, zijn twee plaggenwaterputten aangetroffen. De vondst is bijzonder omdat het de eerste aanwijzing in Haarlem is voor een
prehistorisch erf. Zo’n aanwijzing is nog niet eerder gevonden! Naast de waterputten was er een vegetatiehorizont in het duinzand aanwezig met
sporen daaronder van eergetouwkrassen, enkele smalle greppels en paalkuilen. Op basis van handgevormd aardewerk uit de vegetatiehorizont
worden de sporen voorlopig gedateerd in de IJzertijd of de inheems-Romeinse tijd, maar het valt niet uit te sluiten dat zij ouder zijn.

3 Zie het artikel van Rien Huiskamp elders in dit nummer.
4 Molthof, 2012 en 2013.
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Een gracht en een 17e-18e-eeuws huizenblok op het Wilsonsplein
Op het Wilsonsplein was de bouw van een rioolbezinkbassin, waarbij een bouwput van 10 bij 45 meter gegraven werd, aanleiding tot een opgraving.5 Op de oudste plattegrond van de stad uit 1560 is te zien dat ter plaatse van het huidige plein een gracht liep. Plattegronden uit de 17e en 18e
eeuw geven een bouwblok weer dat op de gedempte gracht moet zijn gebouwd. Tijdens de opgraving is de gracht teruggevonden, waarvan de loop
anders bleek te zijn dan op de oudste kaart staat weergegeven. Gedurende de 16e eeuw zijn kades van ingeheide houten palen en planken aangelegd. Deze houtconstructies waren in de natte condities onder de grondwaterspiegel uitstekend geconserveerd. Ook was een deel van de bestrating
van de kades bewaard gebleven. Tussen 1575 en 1600 is de gracht geleidelijk volgestort met grote hoeveelheden stadsafval. Enkele bijzondere
vondsten uit de gracht zijn een kruisboogpijl, een bord van Arabisch aardewerk en diverse kannen van steengoed met gestepelde voorstellingen.
In het begin van de 17e eeuw is de gracht definitief gedempt en werd er een huizenblok gebouwd. Van de huizen zijn een paar muurfragmenten
teruggevonden; de dieper aangelegde muren en funderingen waren nog grotendeels aanwezig. Ook zijn 24 beerputten aangetroffen, vervaardigd
van baksteen of van eikenhouten bier- of wijntonnen. Alle putten en kelders waren opgevuld met huishoudelijk afval van aardewerk, glaswerk,
metalen voorwerpen, dierlijk slachtafval en zaden. Dit materiaal geeft na analyse belangrijke informatie over de bewoners van het huizenblok in de
17e en 18e eeuw.

\

De opgraving op het Wilsonsplein in volle gang.

5 Peters, 2012.
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Zieke Haarlemmers op de Botermarkt
Voorafgaand aan de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers op de
Botermarkt is een archeologisch opgraving uitgevoerd waarbij 41 menselijke begravingen en twee knekelkuilen aan het licht kwamen.6 Nog nooit
eerder is er in Haarlem een dergelijk groot aantal complete skeletten
opgegraven. De begraafplaats was waarschijnlijk gerelateerd aan het
Sint Gangolphus gasthuis. Het gasthuis stond op de plek van de huidige
Botermarkt. In 1282 wordt het gasthuis voor het eerst vermeld in het testament van de ridder Gerard van Wateringhe. In 1347 wordt een ‘nieuw’
gasthuis opgericht. Daaruit kan men afleiden dat er voor die tijd ook al
een gasthuis had gestaan. Vanaf de 15e eeuw fungeerde het gasthuis
niet meer als een herberg maar als een verpleeghuis, vooral voor het
verplegen van pelgrims. Naast het gasthuis lag de Sint Gangolfkerk. In
1576 zijn de kerk en het gasthuis verwoest door een stadsbrand. De
inhumatiegraven lagen in een ophogingspakket uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, vóór de stadsbrand van 1576. Toen is het gasthuis
afgebrand en niet meer opgebouwd.

Een van de skeletten op de Botermarkt. Foto: RAAP Archeologisch
Adviesbureau.

Op de twee knekelkuilen na betreft het in alle gevallen inhumatiegraven Van de doodskisten is nauwelijks meer iets over: overgebleven nagels en
donkerbruine verkleuringen van kistcontouren in het vlak wijzen op het gebruik van houten doodskisten. Alle overledenen waren identiek begraven.
Zij lagen ruggelings, de handen rustend op het bekken en de benen gestrekt. De oriëntatie van de skeletten was voornamelijk met de schedel naar
het westen, ‘kijkend’ naar het oosten. Dat was in die periode gebruikelijk, zo kon men bij de opstanding meteen in de richting van het oosten kijken en
Christus in het gelaat aanschouwen. In totaal is een minimum aantal van 43 individuen vastgesteld. De verhouding man/vrouw is vrijwel gelijk. Van
de 43 zijn er 12 niet-volwassen en 26 volwassenen. Bij de 26 volwassenen is een hoge leeftijd bij overlijden een uitzondering. Slechts één individu
is op 63-jarige leeftijd overleden en een ander tussen het vijftigste en zeventigste levensjaar. Bij elk skelet zijn één of meer pathologische afwijkingen
vastgesteld. De geconstateerde ziektes zijn onder andere deficiëntieziekte, infectieziekten, kinderverlamming, fracturen en gewrichtsaandoeningen,
waarvan veel bot-op-botpolijsting van de gewrichtsoppervlakken. Twee schedels vertonen de kenmerken van syfilis. Onder het bekken van een
vrouwelijk individu is een uitzonderlijk grote blaassteen aangetroffen. De steen van 235 gram en 9,3 bij 7,5 cm was te groot voor de urinebuis en is
niet verwijderd, waardoor de vrouw waarschijnlijk is overleden. Het lijkt aannemelijk dat de opgegraven overledenen eens de patiënten waren van
het voormalige Oude Gasthuis. De ligging van begraafplaats is in de buurt van het verpleeghuis, er zijn veel pathologische afwijkingen te zien.7

6 De Groot, 2013; meer onderzoeks resultaten zullen worden gepubliceerd in een aparte publicatie in 2014.
7 Ook bij een noodopgraving in 1984 op de Botermarkt zijn er bij acht skeletten veel ziektekundige verschijnselen geconstateerd (d’Hollosy, 1994). Dezelfde verschijnselen als in 2012
(rachitis, osteomyelitis, periostitis en syfilis) zijn toen gediagnosticeerd.
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Stationsplein: van prehistorie tot fabriek
Bij de herinrichting van het Stationsplein en de aanleg van ‘de Rode Loper’ naar de binnenstad, is op meerdere locaties onderzoek uitgevoerd.8 Op basis van onderzoek uit
het verleden was de archeologische verwachting duidelijk: alle bewoningsperiodes zullen
vertegenwoordigd zijn. En inderdaad, er waren ploegsporen uit de bronstijd aanwezig,
maar bijvoorbeeld ook funderingen van de 19e-eeuwse Beijnesfabriek. Een unieke
vondst zijn de aspergezaadjes die uit een 17e-eeuwse afvalkuil tevoorschijn kwamen.
Dat is uniek, omdat dergelijke zaadjes nog niet eerder bij archeologisch onderzoek in
Nederland naar boven zijn gekomen.

Aspergepit gevonden in een 17e-eeuwse afvalkuil.

Liewegje: ondergronds monumentaal
Een recent voorbeeld van de combinatie van oud en nieuw onderzoek is op de strandwal
van Spaarnwoude en strandvlaktes rondom het Liewegje uitgevoerd.9 Het oorspronkelijke landschap is daar in grote mate nog aanwezig. Door diverse archeologische
booronderzoeken en opgravingen in het verleden hebben we veel informatie over deze
strandwal en de menselijke aanwezigheid in dit gebied gekregen. Door die te combineren
met nieuw booronderzoek is een specifiek deel nader in kaart gebracht. Het gebied is
voor de geschiedenis van de kustvorming van Nederland dermate belangrijk, dat het Rijk
een deel van het gebied wil gaan aanwijzen als archeologisch Rijksmonument.

Booronderzoek in de weilanden aan het Liewegje. Foto: W. Bosman.

8 Van den Berg, 2011; Halverstad, 2012.
9 Kleijne, 2012.
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En nu verder

D

e Haarlemse beerput heeft de afgelopen decennia veel vondsten en gegevens opgeleverd. Maar ook daarbuiten is gebleken dat Haarlem een

groot en rijk archeologisch areaal heeft, een haast onuitputtelijke bron van informatie over het verleden. Archeologie is overal zichtbaar in de stad.

Niet alleen op straat en in openbare gelegenheden, maar ook in de lokale en regionale media. Sterk tot de verbeelding sprekende vondsten, zoals
de skeletten op de Botermarkt, trekken veel publiek ter plaatse en bij tentoonstellingen en lezingen. Ook de open deuren van Bureau Archeologie
in de Bakenesserkerk, waar men de werkzaamheden dagelijks kan bekijken, trekken vele bezoekers. En via de educatieprojecten, veelal in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, komt een groot deel van de jongeren uit de regio in aanraking met stadsarcheologie. Binnenkort wordt
het archeologiebeleid geëvalueerd en waar nodig verfijnd. Daarbij zal getracht worden een zo groot mogelijke integratie te bereiken van de gehele
cultuurhistorie in het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsproces. Daarin is de nog op te stellen nota erfgoed en ruimte een belangrijke stap.
Ondanks de successen blijft het gevaar bestaan van enerzijds veel rapportages van basale uitwerking van archeologisch veldonderzoek en anderzijds weinig synthetiserend onderzoek. Het vele vondstmateriaal in combinatie met de beperkte capaciteit leidt er toe dat uitwerking en synthese
achter loopt op de berging van vondsten en gegevens tijdens opgravingen. Om die achterstand in te halen is meer dan ooit tevoren samenwerking
geboden met amateurarcheologen en wetenschappelijke instellingen. Dat is, zeker in het huidige economische en maatschappelijke klimaat, iets van
de lange(re) adem. Maar de eerste stappen zijn gezet. Alleen zo geven we het archeologiebeleid betere kaders en sturing, maar bovenal zingeving.
Het verhaal in de Haarlemse beerput moeten we er uit halen! Het verhaal uit de beerput Haarlem is er voor iedereen!
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De huisvesting van Bureau Archeologie in de Bakenesserkerk. Foto: Reinier Gingnagel.
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Afb. 1 . Locatie van de opgravingen. In geel de opgravingsputten van 1996 en 1998 (0.96KBG). In oranje de opgravingputten van 2000 (0.00LBG).
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Sporen van ontginning en vroege stadsontwikkeling aan
de Korte en Lange Begijnestraat
SEM PETERS

I

Sem Peters (1978)
studeerde Europese Archeologie
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als archeoloog bij onderzoeksbureau BAAC
en houdt zich voornamelijk bezig
met kasteel- en stadskernonderzoek. Hij is bezig met een promotieonderzoek over vroege burchten
en elitevorming in Zuid Nederland
in de volle middeleeuwen. Verder
is hij betrokken bij onderzoek naar
forten van de WIC in Brazilië en de
VOC op Mauritius.

Inleiding
n de jaren 1996-1998 en 2000 is archeologisch onderzoek gedaan achter Korte Begijnestraat
10 en aan de Lange Begijnestraat 5-9 in het centrum van Haarlem. De aanleiding voor deze opgravingen was de geplande sloop van drie oude huizen en de bouw van de nieuwe Toneelschuur.
Van 1996 tot 1998 werden negen kleine werkputten aangelegd achter, en in de drie nog te slopen
historische panden Lange Begijnestraat 5-9. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Archeologische
Werkgroep Haarlem (AWH).1 De panden Lange Begijnestraat 5-7 zijn tevens bouwhistorisch
gedocumenteerd.2 Na de sloop van de drie panden in 2000 werd de ondergrond hier verder
onderzocht en zijn drie grote werkputten aangelegd door Bureau Archeologie van de gemeente
Haarlem (afb. 1 en 2).3 Bureau Archeologie heeft BAAC opdracht gegeven om dit onderzoek
uit te werken.4
Onder de oude panden bleken archeologische resten goed bewaard te zijn gebleven. Bij de diverse opgravingscampagnes kon daarom een aanzienlijk aantal grondsporen en structuren van hout en baksteen gedocumenteerd
worden. Ook werd er een grote hoeveelheid vondstmateriaal verzameld. In dit artikel worden de belangrijkste grondsporen, structuren en vondsten tot 1400 besproken. Door de analyse van deze opgravingsgegevens kunnen tijdsbeelden geschetst worden van de topografie en bebouwing op deze locatie en de materiële cultuur in de ijzertijd en
de middeleeuwen. Het onderzoek is vooral van belang omdat het licht werpt op het proces van vroege stadsontwikkeling vanaf de 12e tot en met de 14e eeuw.

1 Dit onderzoek heeft de code 0.96KBG (Korte Begijnestraat) gekregen.
2 Steehouwer en Enderman, 1998.
3 Dit onderzoek heeft de code 0.00LBG (Lange Begijnestraat) gekregen.
4 BAAC; Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur-, en Cultuurhistorie. Bij deze uitwerking heeft de auteur inhoudelijke en logistieke ondersteuning gehad van L. Fialho, M. de
Leeuw en J. de Nieuwe (Bureau Archeologie, gemeente Haarlem) en P. Groeneveld. De voorwerptekeningen zijn gemaakt door M. de Leeuw en de voorwerpfoto’s door J. de Nieuwe.
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IJzertijd

H

et centrum van Haarlem ligt op een circa 500

meter brede strandwal ten westen van de rivier

het Spaarne. Deze strandwal is ruim 4800 jaar geleden gevormd en kende sindsdien diverse overstuivingsfasen.5

De opgravingslocatie bevindt zich op

de oostelijke flank van de strandwal. In deze zone
bestaat de ondergrond uit duinzand op veen, of er is
sprake van inschakelingen van veen, of er is sprake
van inschakelingen van veen. Verder naar het oosten
bestaat de ondergrond uit veen op strandwalzand.6
Tijdens de opgravingen kon de natuurlijke bodemopbouw op verschillende plaatsen worden gedocumenteerd. Aan de oostzijde van het onderzoeksterrein
is een profiel aangelegd tot een diepte van 1,75 m
-NAP (afb. 12, profiel 5). Dit profiel geeft het volgende
beeld; in de zone van 1,75 m -NAP tot 1,05 m -NAP
is sprake van vijf laagjes zandig veen die door geel
zand afgewisseld worden. Deze zone is afgedekt

Afb. 2. De opgraving aan de Lange Begijnestraat in 2000. Foto: Bureau Archeologie, gemeente Haarlem.

door een duinzandpakket met een gemiddelde dikte
van 25 cm. Daarop volgt een 30 cm dikke cultuurlaag
van licht humeus, bruin zand met fragmenten houtskool. Aan de onderzijde van deze laag zijn spitsporen zichtbaar, vermoedelijk ontstaan bij de
bewerking van een akker. Deze cultuurlaag is afgedekt door een laagje stuifzand. Ter hoogte van de cultuurlaag is een opgravingsvlak aangelegd
waarin restanten van zes greppels en diverse spitsporen zichtbaar waren (afb. 3). Greppel 1 was noordoost-zuidwest georiënteerd, in de lengterichting van de strandwal. Dit spoor had een breedte van 1,15 m, een diepte van 30 cm en was gevuld met spoellaagjes van bruingrijs en geel zand.
Mogelijk vormde deze greppel de begrenzing van een akker op de hoger gelegen strandwal. Vijf smallere greppels waren haaks op de strandwal
georiënteerd. In de vulling van deze sporen zijn ook spoellaagjes waargenomen. Waarschijnlijk diende dit greppelsysteem, op de flank van de
strandwal, voor de afwatering naar lager gelegen gebied. Er zijn geen sporen van gebouwen of andere constructies aangetroffen. Na verloop van
tijd zijn de cultuurlaag en het greppelsysteem afgedekt door stuifzand.7

5 De Jong, 1971; Hoogendoorn, 2007.
6 De Jong, 1995.
7 Aan de Grote Markt werd een 20-25 cm dikke cultuurlaag gedocumenteerd, waarin enkele vuurstenen werktuigen uit het laat-neolithicum tot de midden bronstijd en aardewerkscherven uit
de late bronstijd-late ijzertijd zijn aangetroffen. Mogelijk gaat om de zelfde laag (Woltering, 1980).
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Afb. 3. Sporen uit de ijzertijd.
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Uit de cultuurlaag en de greppels zijn in totaal 202 scherven van handgevormd
aardewerk verzameld, die hoofdzakelijk uit de midden-ijzertijd (400-300 jaar
voor Chr.) dateren. De magering bestaat voornamelijk uit potgruis. Opvallend
is dat weinig scherven versierd zijn. Het aanwezige type versiering met duimindrukken zegt weinig over de ouderdom (afb. 4). Een enkel scherfje heeft een
steentjesmagering, een kenmerk voor vroege ijzertijd, enkele andere scherven
zijn met fijn zand of organische resten gemagerd, een kenmerk voor de late
ijzertijd of zelfs de Romeinse tijd. Duidelijke late invloeden, zoals streepbandaardewerk en gefacetteerde randen ontbreken. Uit het aardewerk blijkt dat er
in verschillende perioden menselijke activiteiten op het terrein hebben plaatsgevonden, met de nadruk op de midden-ijzertijd.8
Afb. 4. Vondstmateriaal uit de ijzertijd. Links een wandfragment van handgevormd aardewerk uit de cultuurlaag, rechts een potbodem van handgevormd
aardewerk uit greppel 1.

Middeleeuwen fase 1: 1100-1275

B

ij de opgravingen is een grote hoeveelheid grondsporen en structuren van hout en baksteen gedocumenteerd. Het gaat voor de periode tot
1400 om greppels, paalsporen, (afval)kuilen en ophogingslagen. Verder zijn er houten waterputten gevonden. De bakstenen structuren bestaan

uit funderingen en vloeren van gebouwen. Er werden ruim 25.000 vondsten verzameld van natuursteen, hout, ijzer, slak, aardewerk, glas en dierlijk
bot uit de 12e tot 14e eeuw.9 Bijlage 1 geeft een overzicht van het vondstmateriaal uit de in de tekst beschreven contexten. In bijlage 2 zijn de determinaties van dierlijk bot uit zeven contexten weergegeven. Op basis van de spoor- en structuuranalyse en het gedetermineerde vondstmateriaal
is een verdeling gemaakt in twee fasen: middeleeuwen fase 1 (1100-1275) en middeleeuwen fase 2 (1275-1400). Fase 1 is onderverdeeld in fase
1a (1100-1200) en fase 1b (1200-1275).
De cultuurlaag met sporen uit de ijzertijd is afgedekt door een meer dan 28 cm dik duinzandpakket. Door graafwerkzaamheden is de oorspronkelijke
bovenzijde van dit pakket niet meer intact. Aan de Lange Begijnestraat bevindt de top van het duinzand zich op 0,38 m +NAP en aan de oostzijde
van het terrein op 0,20 m -NAP. Er is hier dus sprake van een niveauverschil van bijna 60 cm. De oudste middeleeuwse vondsten dateren uit de 8e

of 9e eeuw. Het gaat om twee wandscherven en een randscherf van Mayen-aardewerk (afb. 6).10 Deze scherven zijn afkomstig uit een vol- en een
laatmiddeleeuws spoor waarin ze als opspit terecht gekomen zijn.11 Sporen uit de Karolingische tijd ontbreken.

Afb. 6. Randen uit greppel 10. Links rand
Mayen-aardewerk; rechts rand Pingsdorfaardewerk.
8 Determinatie: J. van der Weerden, BAAC.
9 De periode 1400-heden blijft in dit artikel buiten beschouwing.
10 Voor een beschrijving van algemene kenmerken van de in de tekst genoemde aardewerksoorten wordt verwezen naar specialistische literatuur.
11 Opspit: archeologische benaming voor vondstmateriaal uit oudere sporen dat door graafwerkzaamheden in het verleden in jongere sporen terecht is gekomen.
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Afb. 5. Sporen uit fase 1a: 1100-1200.
23

HBO 40 Media def 12_12_13.indd 23

16-12-13 09:32

Ontginningsgreppels
Op de flank van de strandwal, aan de oostzijde van het onderzoeksterrein, werden zeven greppels blootgelegd (afb. 5). De oudste twee
dateren uit het einde van de 11e of het begin van de 12e eeuw. Ze hadden net als de strandwal een noordoost-zuidwest oriëntatie (greppel 7 en 8).
Ze hadden een breedte van 60 tot 70 cm en de vulling bestond uit humeus donkergrijs en geel verspoeld zand. Na de demping zijn, haaks op de
strandwal, vijf nieuwe greppels gegraven. De volgorde van aanleg kon niet worden vastgesteld. Deze greppels hadden aan de oostzijde een breedte
variërend van 60 tot 110 cm. Hoger op de strandwal, aan de westzijde van het terrein zijn de greppels grotendeels verstoord door latere graafwerkzaamheden. Het oorspronkelijke verloop is daarom moeilijk te reconstrueren. Mogelijk eindigden ze ter hoogte van de Lange Begijnestraat.
In de vullingen zijn laagjes veen, laagjes verspoeld zand en pakketten van brokken zand waargenomen. Het veen is ontstaan in stilstaand water
en de brokken zand duiden op demping. De jongste greppel (greppel 14) was noord-zuid georiënteerd en werd gegraven na de demping van de
vorige vijf greppels. Door de greppels kon water van de hoger gelegen strandwal naar het lager gelegen veengebied afvloeien. Mogelijk speelde dit
afwateringssysteem een rol bij de ontginning van deze locatie. Daarnaast kunnen de greppels als afbakening van percelen hebben gediend, maar
door de vele verstoringen kunnen die percelen niet gereconstrueerd worden. Uit het vondstmateriaal kan worden afgeleid dat er sprake was van
bebouwing, bewoning en ambachtelijke activiteiten.
Tot in de 13e eeuw werd er bouwafval, afval van ambachtelijke activiteiten en huishoudelijk afval in de greppels gedeponeerd. Er zijn fragmenten
tufsteen en tefriet gevonden. Deze vulkanische gesteenten werden geïmporteerd uit het Duitse Eifelgebied. Tufsteen werd toegepast als bouwmateriaal. De stukken tefriet zijn afkomstig van molenstenen voor het malen van graan. Uit de bewerkingssporen, de dikte (5,5 cm) en de aanwezigheid
van een gat voor de centrale as, kan worden afgeleid dat om fragmenten van handmolens gaat. Een andere vondst is een stuk van een ovenwand
of smeedhaard met een buitenzijde van oranje/rode licht verbrande leem en een binnenzijde die bestaat uit een gesmolten, vermoedelijk ijzerhoudende, massa. Dit fragment kan uit de wand van een ijzerwinningsoven of een ijzersmeedhaard afkomstig zijn. Slakken en stukken steenkool uit de
greppels kunnen eveneens op ijzerwinning of smeedactiviteiten wijzen. Ook in andere sporen, verspreid over het terrein, zijn stukken ovenwand of
smeedhaard, slakken en sintels gevonden.12
Het grootste deel van het aardewerk is geïmporteerd uit de Duitse productiecentra Pingsdorf en Paffrath en in mindere mate uit de Belgische productiecentra in en rond Andenne. Deze vondsten dateren overwegend uit de periode tussen de late 11e eeuw en het begin van de 13e eeuw. Daarnaast is er sprake van een groep lokaal of regionaal geproduceerd kogelpotaardewerk. Uit de aanwezigheid van enkele scherven protosteengoed,
Elmpter aardewerk en roodbakkend aardewerk blijkt dat enkele van de greppels nog in de 13e eeuw gefunctioneerd hebben.
Het in de greppels aangetroffen dierlijk bot bestaat uit elementen van rund, schaap/geit, varken en wilde/tamme eend.13 Uit de aanwezige hak- en
snijsporen kan worden opgemaakt dat het om slacht- of consumptieafval gaat.

12 Om antwoord te kunnen geven op de vraag of het hier om resten van ijzerwinning of van smeedactiviteiten gaat, is specialistisch onderzoek van deze ovenwand- of smeedhaardfragmenten
en slakken en sintels noodzakelijk.
13 Van Dijk, 2011.
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Perceelsgreppels
In het midden en aan de zuidzijde van het onderzoeksterrein, zijn twee brede greppels aan het licht gekomen. Greppel 15 had een minimale
breedte van 2 tot 2,5 m (gemeten in het opgravingsvlak) en een gemiddelde diepte van 90 cm. Greppel 16 had een breedte van minimaal 3 meter
(afb. 7).14 Ze maakten waarschijnlijk onderdeel uit van dezelfde greppelstructuur, die de begrenzing van een perceel vormde. Een deel van dit
perceel viel binnen de grenzen van de opgravingsput. Daarbuiten is de vorm van het perceel niet bekend. Deze greppels werden tegen het einde
van de 12e eeuw gegraven en zijn in het laatste kwart van de 13e eeuw weer gedempt.
Aan de noordwestzijde van het terrein kwamen twee andere greppels aan het licht. Greppel 17 had een breedte van 1,4 m. Na de demping van dit
spoor is parallel daaraan greppel 18 gegraven met een breedte van 1,2 m. De diepte van beide sporen bedroeg circa 50 cm onder het opgravingsvlak. Ook in dit geval gaat het waarschijnlijk om sporen van perceelsgreppels. Ze werden in de eerste helft van de 13e eeuw gegraven en in het
laatste kwart van dezelfde eeuw gedempt. Uit de aanwezigheid van gyttja laagjes op de bodems blijkt dat het sloten waren gevuld met stilstaand
(voedsel- en zuurstofrijk) water.15 De gyttja is bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. Toekomstige analyse kan onder meer informatie geven
over begroeiing en over plantaardige voedselbronnen.
In de vullingen is bouwafval gevonden dat afkomstig kan zijn van bebouwing op het perceel; fragmenten natuursteen, leisteen, huttenleem, stukken baksteen en daktegel en diverse spijkers. Verder is er afval gevonden dat afkomstig is van ambachtelijke activiteiten. De aangetroffen slakken,
sintels en stukken steenkool kunnen restanten zijn van de bewerking van ijzerpoductie- of bewerking. Enkele fragmenten tefriet zijn afkomstig van
(hand)molen(s) voor het malen van granen. Het grootste deel van de vondsten bestaat uit huishoudelijk afval; aardewerkscherven en fragmenten
dierlijk bot. Uit greppel 15 zijn scherven Paffrath-aardewerk, Pingsdorf-aardewerk, Andenne/Maasvallei-aardewerk, Elmpter-aardewerk, protosteengoed, kogelpotaardewerk, grijsbakkend aardewerk en roodbakkend aardewerk verzameld.
Het gaat onder andere om scherven van kogelpotten van Paffrath-aardewerk, Elmpter-aardewerk en kogelpotaardewerk (afb. 8, nr. 3 en 6-8),
tuitpotten van Pingsdorf-aardewerk (afb. 8, nr. 5) en kannen van Andenne/Maasvallei-aardewerk en protosteengoed (afb. 8, nr. 1-2).
De samenstelling van het aardewerk uit greppel 16 is vergelijkbaar; het gaat om scherven prehistorisch aardewerk, Paffrath-aardewerk, Pingsdorfaardewerk, Andenne/Maasvallei-aardewerk, kogelpotaardewerk, protosteengoed, bijna steengoed en roodbakkend aardewerk.
Het dierlijk bot uit de greppels 15-18 bestaat uit elementen van rund, paard, schaap/geit, varken, kip, wilde/tamme eend en een scholachtige.
Opvallend zijn de resten van minimaal twee foetale/neonatale runderen. Op diverse schedeldelen, de drie eerste teenkoten en een middenhandsbeen zijn snijsporen zichtbaar die zijn ontstaan tijdens het onthuiden. Andere slachtsporen zoals hak- of snijsporen op de schacht van de pijpbeenderen ontbreken. De kalfjes zijn derhalve wel onthuid, maar het vlees is niet gegeten.16

14 Door verstoringen kon de exacte breedte en diepte van het spoor niet worden vastgesteld.
15 Gyttja: organisch sediment dat is afgezet op de bodem van zuurstof- en voedselrijke stilstaande wateren.
16 Om de leeftijd te bepalen is de lengte van de onvergroeide schachten (diafysen) van enkele pijpbeenderen gemeten. De leeftijd van de kalfjes is uitgedrukt in dagen draagtijd: ze zijn 250270 dagen oud. De draagtijd van een rund bedraagt gemiddeld 280 dagen. De kalfjes moeten daarom nog voor de geboorte zijn gestorven. De ongesleten melkkiezen (melkpremolaren)
in de onderkaken van de kalfjes ondersteunen deze veronderstelling (Van Dijk, 2011).
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Afb. 8. Vondstmateriaal uit greppel 15: 1200-1275. Nr. 1 rand kan, protosteengoed; nr. 2 rand kan, Andenne/
Maasvallei-aardewerk; nr. 3 randen Paffrath-aardewerk; nr. 4 rand Pingsdorf-aardewerk; nr. 5 oren Pingsdorfaardewerk; nr. 6-8 randen kogelpot, kogelpotaardewerk.

Sporen van houten gebouwen
In een zone van ongeveer 6 bij 8 m, aan westzijde van het onderzoeksterrein, zijn in totaal 49 paalkuilen aan het licht gekomen (afb. 7).
Vermoedelijk zijn het sporen van houten gebouwen of andere houtskeletconstructies (gebouw 1 en 2). In de kleinere paalkuilen kunnen wandstijlen
gestaan hebben en in enkele grotere kuilen zwaardere stijlen van een dak dragende constructie. Uit de stratigrafie blijkt dat er minimaal twee houten
gebouwen hebben gestaan. Eventuele leemvloeren of loopniveaus zijn niet bewaard gebleven. Door verstoringen als gevolg van de bouw van drie
kelders in de 15e eeuw en later, is het niet goed mogelijk om gebouwenplattegronden te reconstrueren.
In 28 paalsporen is dateerbaar aardewerk gevonden. Het gaat om scherven van Pingsdorf-aardewerk, Zuid Limburgs-aardewerk, Andenne/Maasvallei-aardewerk, kogelpotaardewerk, Elmpter aardewerk, bijna steengoed, grijsbakkend aardewerk en roodbakkend aardewerk. Op basis van deze
vondsten zijn de kuilen te dateren in de 12e en 13e eeuw. Twee paalkuilen bevatten jonger aardewerk en moeten in het begin van de 14e eeuw
gegraven zijn.
Uit diverse sporen uit de 12e en 13e eeuw is bouwafval verzameld. Hoewel niet bewezen kan worden dat het om resten van deze houten gebouwen gaat, geeft het wel een beeld van de toegepaste bouwmaterialen in de periode. Zo zijn in totaal 72 stukken huttenleem verzameld die onder
andere uit vakwerkwanden en leemvloeren afkomstig kunnen zijn. Uit twee fragmenten kan worden afgeleid dat er sprake was van wit geschilderde
leemwanden.
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Verder zijn in totaal 19 stukken tufsteen gevonden. Dit materiaal is net als hutteleem alleen in sporen uit de 12e en 13e eeuw aangetroffen. Het werd
in de middeleeuwen als bouwsteen gebruikt. Vanaf het begin van de 13e eeuw neemt het gebruik snel af, vooral door de introductie van baksteen
(in Holland rond 1230).17 Tufsteen is vooral toegepast in kerkelijke en belangrijke profane gebouwen.18 De herkomst van de bij de opgravingen
verzamelde stukken is niet bekend. Er is geen muurwerk van tufsteen aangetroffen. Stukken onbewerkt graniet, kwarts, zandsteen en leisteen, zijn
aangetroffen in sporen uit de 12e en 13e eeuw, maar ook in sporen uit latere periodes.
Waarvoor het graniet, het kwarts en het zandsteen werd gebruikt is niet bekend.
De leisteenfragmenten zijn waarschijnlijk afkomstig van leien daken. Baksteen lijkt tot het laatste kwart van de 13e eeuw op deze locatie nog weinig
toegepast te zijn. In de sporen uit deze periode is het vrijwel niet aangetroffen. Een uitzondering vormt greppel 18. Uit de vulling, die gedateerd wordt
tussen 1225 en 1300, zijn 24 baksteenfragmenten afkomstig. Opvallend is dat 19 stukken een helder gele kleur hebben, terwijl voor de opgegraven
14e-eeuwse funderingen en vloeren uitsluitend bakstenen met een oranje/rode kleur zijn gebruikt.

Waterputten
Bij de opgraving zijn drie 13e-eeuwse waterputten vrijgelegd (waterput 1-3; afb. 7 en 12). De schacht van deze putten is gemaakt

2

van een of meerdere houten ton(nen). Het hout van de onderste

6

tonnen is onder de grondwaterspiegel tot een hoogte van 30 tot
50 cm -NAP bewaard gebleven. De bodems van de putten bevonden zich op een diepte van 90 tot 120 cm -NAP. Opvallend is dat
de putten kort na elkaar zijn aangelegd. Blijkbaar hadden ze geen

1

lange levensduur.
Uiteindelijk werden ze secundair gebruik als verzamelplaats voor
huishoudelijk afval. Over de ouderdom van de houten tonnen en
het moment van ingraven, zijn geen nauwkeurige gegevens voor-

4

7

3

handen.19 De datering van de putten is gebaseerd op het vondstmateriaal uit de kern.
5

8

Afb. 9. Vondstmateriaal uit waterput 2. 1250-1300. Nr. 1 kannetje, Pingsdorf-aardewerk; nr. 2
rand kan, protosteengoed; nr. 3 rand potje, grijsbakkend aardewerk; nr. 4 wand, hoogversierd
aardewerk; nr. 5 rand bakpan, roodbakkend aardewerk; nr. 6 rand grape, roodbakkend aardewerk; nr. 7-8 rand kogelpot, kogelpotaardewerk.

17 Van Tussenbroek, 2008.
18 Bij graafwerkzaamheden in de Sint-Bavokerk van Haarlem zijn bijvoorbeeld tufstenen funderingen blootgelegd (Wolff, 1845). Losse fragmenten tufsteen zijn onder meer gevonden bij een
opgraving aan de Grote Markt (Van Regteren Altena en Numan, 1980).
19 Uit de kuilen waarin de putschachten werden geplaatst (insteken) is geen daterend vondstmateriaal afkomstig en er zijn destijds geen monsters voor dendrochronologisch onderzoek
genomen.
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In de vulling van waterput 2 zijn scherven van Andenne/
Maasvallei-aardewerk, Pingsdorf-aardewerk, hoogver-

2

sierd aardewerk, kogelpotaardewerk, roodbakkend aardewerk, witbakkend aardewerk en fragmenten dierlijk

1

bot teruggevonden. Van een aantal scherven kan de
3

4

vorm van het oorspronkelijke voorwerp bepaald worden.
Een deel van de voorwerpen kan als kookgerei geclassificeerd worden. Het betreft fragmenten van minimaal

5

twee kogelpotten van kogelpotaardewerk en een grape
(kookpot) en een bakpan van roodbakkend aardewerk
(afb. 9, nr. 5-8). Een ander deel kan als tafelwaar aangeduid worden. Dit zijn scherven van een kan van protosteengoed en een kan van bijna-steengoed (afb. 9, nr. 2).
Opvallend is een klein kannetje van Pingsdorf-aardewerk
uit de periode 1225-1300 (afb. 9, nr. 1). Dergelijke kannetjes zijn zeldzaam. Nr. 4 is een wandfragment uit een kan
van hoogversierd aardewerk. Tijdens de opgraving zijn in

6

totaal 54 stukken hoogversierd aardewerk gevonden, in
een aantal gevallen met opgelegde witte kleistrips of radstempelmotieven. Vergelijkbare versieringsmotieven zijn

Afb. 10. Vondstmateriaal uit waterput 3. 1250-1350. Nr. 1 rand beker, bijna steengoed; nr. 2 rand,

ook aangetroffen op pottenbakkersafval uit Haarlem.20

grijsbakkend aardewerk; nr. 3 rand kan, Andenne/Maasvallei-aardewerk; nr. 4 rand kan,

Dit soort kannen worden over het algemeen gedateerd

protosteengoed; nr. 5 rand bakpan, roodbakkend aardewerk; nr. 6 fragment vijzel, zandsteen.

tussen 1250 en 1350 en beschouwd als luxe-aardewerk.
Een klein potje van grijsbakkend aardewerk behoord tot
een aparte categorie (afb. 9, nr. 3). De functie hiervan is
niet bekend.

Waterput 3 is tussen 1250 en 1350 secundair gebruikt als verzamelplaats voor afval. Uit deze waterput is een stuk van een zandstenen vijzel afkomstig (afb. 10, nr. 6). Dit soort vijzels werd onder andere in de keuken gebruikt bij de bereiding van gerechten. Ze komen voor in de 13e en 14e
eeuw. Het aardewerk bestaat uit scherven van Andenne/Maasvallei-aardewerk, protosteengoed, bijna steengoed, kogelpotaardewerk, grijsbakkend
aardewerk en roodbakkend aardewerk (afb. 10, nr. 1-5). Het dierlijk slachtafval bestaat uit botten van onder andere rund, schaap/geit, varken, kip,
tamme/grauwe gans, zwaan en een scholachtige.21

20 Dit pottenbakkersafval werd opgegraven aan de Frankestraat (Schimmer, 1979).
21 Van Dijk, 2011.

29

HBO 40 Media def 12_12_13.indd 27

16-12-13 09:32

Afvalkuilen
Bij het onderzoek zijn acht kuilen uit de late 12e en 13e eeuw gevonden die als afvalkuil aangeduid kunnen worden. Vijf kuilen vormden een cluster,
centraal op het onderzoeksterrein (afb. 7, afvalkuil 4-8). Ze hadden een min of meer ronde vorm, een doorsnede van circa 1,60 tot 2 m en een diepte
van 40 tot 60 cm onder het opgravingsvlak. Deze kuilen werden in een korte periode gegraven. Het is heel goed mogelijk dat dit soort afvalkuilen
dezelfde functie hadden als gemetselde beerputten die later verschijnen.22
Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit aardewerkscherven en fragmenten dierlijk bot. Uit de oudste afvalkuil, afvalkuil 4, is prehistorisch
aardewerk, Pingsdorf-aardewerk, Zuid-Limburgs aardewerk, Paffrath-aardewerk, Andenne/Maasvallei-aardewerk, kogelpotaardewerk, protosteengoed en hoogversierd aardewerk afkomstig. Enkele scherven dateren uit de 12e eeuw, en zijn vermoedelijk samen met het prehistorische aardewerk als opspit in deze 13e-eeuwse kuil terecht gekomen. Het dierlijk bot uit de jongste kuil, afvalkuil 8, is op soort gedetermineerd. Dit slachtafval
bestaat uit elementen van rund, schaap/geit, varken, grauwe/tamme gans en schelvis.23

I

Middeleeuwen fase 2: 1275-1400
n het laatste kwart van de 13e eeuw zijn de brede perceelsgreppels gedempt en werd plaatselijk een tot 35 cm dik pakket zand aangebracht.

Met dit ophogingspakket zijn de sporen uit de 12e en 13e eeuw afgedekt.

Een houten voorhuis en een bakstenen achterhuis
In het ophogingspakket zijn 28 paalsporen aangetroffen. Minimaal acht van deze sporen horen bij een gebouwplattegrond (gebouw 3). In vier
kuilen stonden waarschijnlijk de stijlen van twee dak dragende gebinten of stijlenparen. In een vijfde kuil kan een stijl van een derde gebint of stijlenpaar hebben gestaan. De onderlinge afstand tussen deze gebinten of stijlenparen bedroeg 2 m. In vier kleinere paalkuilen, parallel aan de Lange
Begijnestraat, stonden waarschijnlijk stijlen van de voorgevel.24 Het is niet duidelijk of de gebintstijlen of stijlenparen onderdeel uitmaakten van de
zuidwand van het houten gebouw. Er kan ook sprake geweest zijn van een zijwand die los stond van de dak dragende constructie. Enkele paalkuilen
kunnen hier onderdeel van uit gemaakt hebben. Van de noordelijke zijgevel zijn geen sporen aangetroffen, omdat dit deel van de huisplattegrond
buiten de opgravingsput viel. Sporen van de achtergevel zijn geheel verstoord bij latere graafwerkzaamheden.
Op basis van de overgebleven sporen kan een deel van een gebouw gereconstrueerd worden. Het gaat om een rechthoekig houten gebouw met
een nokrichting haaks op de Lange Begijnestraat. Als de wanden samenvielen met de gebinten of stijlenparen kan dit gebouw een breedte hebben
gehad van 3 m. Wanneer er sprake is geweest van losstaande zijgevels, dan had het gebouw een breedte van 3,8 tot 4 m. De diepte bedroeg met
drie gebinten of stijlenparen minimaal 5,5 m.

22 De oudste bakstenen beerputten die bij het onderzoek werden teruggevonden dateren uit omstreeks 1400.
23 Van Dijk, 2011.
24 Op deze paalsporen werd omstreeks 1400 een bakstenen voorgevel gebouwd. Deze rooilijn is vanaf het einde van de 13e eeuw tot heden onveranderd gebleven.
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Afb. 11. Sporen en structuren uit fase 2: 1275-1400.
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Afb. 12. Profielen.
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Aan de hand van stratigrafie en de in de paalsporen aangetroffen
aardewerkscherven kan het gebouw in het laatste kwart van de 13e
of in de eerste helft van de 14e eeuw gedateerd worden. Uit een
kuil die waarschijnlijk kort na de bouw gegraven werd, is een munt
afkomstig. Het is een mijt, die tussen 1337 en 1391, onder graaf
Willem I van Namen geslagen werd.25
In de paalkuilen zijn verder enkele stukken trachiet (vulkanisch gesteente) en twee stukken rode zandsteen gevonden. Een van de
twee stukken rode zandsteen is afkomstig van een slijpsteen, de

Afb. 13. Gietmal van leisteen voor gespbroches, voor en achterzijde.

stukken trachiet zijn mogelijk afkomstig van een beeld (zie hierna).
Eén paalkuil bevatte zeldzame vondsten. Het gaat om twee onderdelen van een oorspronkelijk vierkant of rechthoekig deel van een mal en een
deel van een mal met een ronde en een recht afgewerkte zijde (afb. 13). In deze mallen konden lood-tin insignes worden gegoten. De rechthoekige
mal (bewaarde lengte: 5,4 cm; breedte: 7,5 cm; dikte: 2,1 cm) is vervaardigd van leisteen. Het leisteen is zorgvuldig uitgezaagd en gepolijst en de
gaten voor paspinnen en de gietkanalen zijn uitgeboord. Er waren minimaal drie gietvormen van insignes in uitgesneden. Via de gietkanalen konden
de gietvormen gevuld worden met een lood-tin legering. De smalle ontluchtingskanaaltjes dienden om de aanwezige lucht te laten ontsnappen.
Met deze gietmallen werden zogenaamde gespbroches gemaakt. Gespbroches werden met een gespnaald op de kleding bevestigd en als (niet
religieus) sieraad gedragen. Een van de drie insignes had een stervorm met een diameter van 5,6 cm en was voorzien van fleur-de-lis. In Dordrecht
is een insigne gevonden met een vergelijkbare vorm. Deze wordt gedateerd tussen 1400 en 1450.26 De tweede in de mal uitgewerkte gietvorm
had een ronde vorm met een diameter van 4,4 cm. Van de derde is alleen een punt bewaard gebleven. Ook dit was vermoedelijk een stervormige
broche.
De andere mal (grootste breedte: 3,5 cm; hoogte: 1,2 cm) is gemaakt van een licht oranjebakkende klei met een gelijkmatig verdeelde zandige
magering. Via een gietkanaal aan de bovenzijde konden de twee uitgespaarde ringetjes gevuld worden met een lood-tin legering (afb. 14). Aan de
onderzijde bevindt zich een ontluchtingskanaal. In Geraardsbergen (B) zijn vergelijkbare gietmallen aangetroffen. Samen met verschillende stukken
van gietkroezen duiden deze overblijfselen op een werkplaats voor pelgrimsdevotionalia.27 Bij de opgraving in Haarlem is slechts één pelgrimsinsigne gevonden en andere aanwijzingen zoals gietkroezen ontbreken. Toch lijken de aangetroffen mallen er op te wijzen dat ook aan de Lange
Begijnestraat in Haarlem een werkplaats voor de vervaardiging van insignes gevestigd was. De vondsten uit Geraardsbergen worden voorzichtig in
de 15e eeuw gedateerd. De gietmallen uit Haarlem moeten in de 14e eeuw geplaatst worden.

Afb. 14. Gietmal van aardewerk voor
2 ringen.

25 Determinatie: Th. Bottelier, AWH.
26 Van Beuningen en Koldeweij, 1993: afb. 872.
27 Beekmans en Borremans, 1999.
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Ten oosten van de paalsporen van gebouw 3 zijn de bakstenen funderingen aangetroffen van een gebouw met een L-vormige plattegrond (gebouw 4; afb. 11). De veronderstelde voorgevel aan de westzijde had een breedte had van 4 m en de breedte van de
achtergevel bedroeg 8 m. De diepte van het pand was 9,60 m. Omdat het terrein naar
het oosten toe afloopt is de fundering aan de oostzijde op een iets dieper niveau aangelegd dan aan de westzijde. De fundering is op de vaste ondergrond, op staal, gemetseld met een aanlegbreedte van 70 cm. Het één steens dikke opgaand muurwerk was
plaatselijk tot een hoogte van 14 baksteenlagen bewaard gebleven (afb. 15). Het was
gemetseld in wild verband en bevatte veel gefragmenteerde bakstenen.28 Het gebruik
van gefragmenteerde bakstenen in de fundering kan betekenen dat men oude bakstenen heeft hergebruikt of dat men nieuwe (gebroken) bakstenen toepaste.29 Deze stenen
hebben zeer grote formaten: 32/33x16x6,5/7,5 cm.30 In het gebouw is een circa 30 cm
dik pakket zand aangebracht. Op dit pakket is een binnenmuur gemetseld van nieuwe,
primair gebruikte bakstenen met formaten van 29x13/14x6/7,5 cm. Omdat er sprake is
van een doorlopende fundering en opgaand muurwerk met een minimale hoogte van
ruim één meter, wordt er vanuit gegaan dat de gevels van dit huis geheel in baksteen
waren opgetrokken.31
Binnen de funderingen van het huis is een deel van een vloer blootgelegd, bestaande
uit bakstenen op hun plat in een halfsteens verband. Deze vloer is aan twee zijden
afgezet met bakstenen op hun kant. In de loop van de tijd is de vloer verschillende
malen hersteld. De baksteenformaten komen overeen met die van de binnenmuur:
29/30x13,5/14,5x6/6,5 cm. Een houtskoolconcentratie op de vloer kan het overblijfsel

Afb. 15. De zuidoosthoek van gebouw 4 tijdens de

zijn van een haardplaats, maar het onderzoek heeft verder geen gegevens opgeleverd

opgraving in 1996. Foto: AWH.

over de vorm daarvan.
Bij de opgraving zijn in totaal 91 stukken van plavuizen verzameld. Een deel daarvan is voorzien van een witte laag slib en loodglazuur. Deze
vloertegels zijn onder andere afkomstig uit een aantal afvalkuilen en een waterput uit de periode 1275-1400. Opvallend is dat er geen vloertegels
zijn aangetroffen in oudere sporen. Verder zijn er twee kleine zogenaamde breukplavuisjes gevonden (afb. 16). Dit soort kleine tegeltjes, hier van
4,8x4,8x1,2 cm, werden veelal verwerkt in vloeren met mozaïekpatronen.

28 Wild verband is een metselverband, de wijze waarop bakstenen aan de buitenzijde van een muur zijn gerangschikt.
29 Om vast te stellen of er sprake is van primair of secundair gebruikte bakstenen zouden de stenen onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van sporen van eerder gebruik zoals
bijvoorbeeld mortelresten. Dat onderzoek is niet meer mogelijk.
30 Baksteenformaten: lengte x breedte x hoogte.
31 Een andere mogelijkheid is dat de bakstenen fundering een vakwerkconstructie droeg. In ’s-Hertogenbosch zijn vele voorbeelden van dergelijke funderingsconstructies opgegraven (Cleijne,
2011). Bij de Haarlemse fundering ontbreken poeren, stukken muurwerk die stijlen van een vakwerkconstructie droegen.
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Dergelijke vloeren kwamen vooral voor in de 14e eeuw in belangrijke kerkelijke en adellijke gebouwen.32 In Haarlem zijn ze onder meer gevonden
bij een opgraving aan het Spaarne en de Grote Markt.33 Of de genoemde grote plavuizen en breuktegeltjes in het bakstenen huis verwerkt zijn
geweest is niet meer vast te stellen.
Op de vloer en op diverse andere plaatsen in het huis zijn fragmenten van daktegels gevonden die vermoedelijk van het dak afkomstig zijn (afb.
16). Deze daktegels waren voorzien van een nokje waarmee ze aan de (pan)latten van het dak konden worden opgehangen. Bij de opgraving zijn
in totaal 258 stukken van daktegels en drie nokvorsten gevonden in greppels, paalkuilen, afvalkuilen en waterputten uit de 13e en 14e eeuw.
Het dak van het bakstenen gebouw kan ook met leisteen gedekt zijn geweest, maar de aanwijzingen daarvoor zijn minder duidelijk dan bij de daktegels het geval is. Er zijn in totaal 123 stukken leisteen verzameld uit afvalkuilen, greppels en een waterput uit de 12e-14e eeuw.
De datering van het bakstenen huis is in de eerste plaats gebaseerd op stratigrafie. Het huis is op een greppel, twee waterputten en vier afvalkuilen gebouwd. Deze werden in het laatste
kwart van de 13e eeuw buiten gebruik gesteld. Het huis kan dus
vanaf het laatste kwart van de 13e eeuw gebouwd zijn. Binnen
de funderingen van het gebouw zijn twee afvalkuilen gegraven
die in de periode 1375-1450 opgevuld zijn. Waarschijnlijk zijn
deze kuilen gegraven nadat deze zuidelijke vleugel van het gebouw buiten gebruik was gesteld.
Op de tweede plaats zeggen de formaten van de bakstenen
iets over de ouderdom van het muurwerk. De funderingen van
de buitenmuren bestaan uit een zeer groot formaat stenen:
32/33x16x6,5/7,5 cm. In de Hoofdwacht aan de Grote Markt in
Haarlem zijn eveneens stenen gebruikt met een lengte van 32
cm. Dit muurwerk wordt gedateerd tussen 1250 en 1300.34 Ook
gegevens uit Amsterdam en enkele andere plaatsen in NoordHolland wijzen er op dat bakstenen met deze afmetingen vooral
in de 13e eeuw werden gebruikt.35
De primair gebruikte bakstenen van de vloer en de binnenmuur

Afb. 16. Daktegels en een breukplavuisje uit diverse sporen.

zijn kleiner; deze stenen hebben afmetingen van respectievelijk 29/30x13,5/14,5x6/6,5 en 29x13/14x6/7,5 cm. Stenen met
dit soort formaten werden in Amsterdam onder meer toegepast
omstreeks 1280.36

32 Van Doesburg, 2008.
33 Schimmer, 1980; Jacobs e.a., 2002.
34 Janse, 1989.
35 Van Tussenbroek, 2008.
36 Van Tussenbroek, 2008.
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Bij een opgraving aan de Grote Markt in Haarlem zijn de funderingen van een huis blootgelegd met een steenmaat van 29/30x14x6,5/7 cm. Dit
muurwerk is omstreeks 1300 gedateerd.37
Het houten voorhuis werd in de zelfde periode gebouwd als het stenen achterhuis. Of de bouw gelijktijdig plaatsvond is niet bekend. Er zijn geen
aanwijzingen gevonden dat de beide gebouwen op elkaar aansloten. Tussen het voorhuis en het achterhuis lijkt een open ruimte te zijn geweest
met twee waterputten en een afvalkuil.
In het laatste kwart van de 14e eeuw is ter plaatse van het afgebroken houten voorhuis en de gedempte waterputten 4 en 5 en afvalkuil 9 een
stenen gebouw opgetrokken. Dit gebouw sloot aan op het stenen achterhuis (gebouw 4).38 Ook werd de zuidelijke vleugel van het stenen achterhuis afgebroken zodat een langgerekt rechthoekig pand ontstond. Het nieuwe huis aan Lange Begijnestraat was opgetrokken in bakstenen van
26/28x12/13,5x6/6,5 cm. Een deel van het opgaand muurwerk van dit huis was tot aan de loop in 2000 bewaard gebleven.39
Ten zuiden van gebouw 3 en 4 is muurwerk teruggevonden van een ander bakstenen gebouw (gebouw 5). Van de fundering waren nog slechts een
enkele laag bakstenen en een uitbraakspoor bewaard gebleven. De bakstenen hadden formaten van 29/30x14/15x6/7,5 cm. Daarnaast is een deel
van een bakstenen vloer gevonden met baksteenformaten van 28,5/29,5x13/14x6,5/7 cm. Waarschijnlijk moeten deze stukken muurwerk in de 14e
of 15e eeuw gedateerd worden. Door de vele latere verstoringen is moeilijk te bepalen tot wat voor gebouwen ze behoord hebben.

Waterputten
Bij de opgravingen zijn zes waterputten uit de late 13e en 14e eeuw blootgelegd (afb. 11). Deze putten hadden een schacht die uit één of (oorspronkelijk) meerdere houten tonnen bestond. Twee putten worden hier verder besproken. Tussen gebouw 3 en gebouw 4 lagen waterput 4 en 5.
Waterput 4 had een diameter van 55 cm en de onderzijde bevond zich op 30 cm -NAP. Waterput 5, die waarschijnlijk na de demping van waterput
4 is aangelegd, was dieper dan de vorige en had een veel grotere diameter (85 cm). Op de bodem van deze laatste put is een laag schelpen teruggevonden, die waarschijnlijk diende om het opwellen van het duinzand in het water tegen te gaan. Over de ouderdom van de houten tonnen en
het moment van ingraven, zijn geen nauwkeurige gegevens beschikbaar voorhanden.40 De datering van de putten is gebaseerd op het afval dat in
de putkernen werd aangetroffen. Dit materiaal is gedeponeerd toen de waterputten hun oorspronkelijke functie hadden verloren en secundair als
afvalput werden gebruikt.
In de vulling van waterput 4 zijn enkele scherven uit de 14e eeuw gevonden. Uit het bovenste deel van de vulling of in een nazakking daarvan is
een bijzondere vondst afkomstig. Helaas kon de context niet meer nauwkeurig worden bepaald. Het gaat om een stuk bewerkt trachiet. Trachiet
is een vulkanisch gesteente waarin opvallende langwerpige glasachtige sanidienkristallen voorkomen. Het natuursteen is door een beeldhouwer
tot een sculptuur bewerkt.41 In een paalkuil van gebouw 3 en in een kuil aan de binnenzijde van dit gebouw, beide uit de late 13e of de eerste helft
van de 14e eeuw, zijn vier onbewerkte stukken trachiet gevonden met een zelfde steenstructuur. Mogelijk zijn alle fragmenten afkomstig van een
en hetzelfde beeld.

37 Van Regteren Altena en Numan, 1980.
38 Steehouwer en Enderman, 1998.
39 Steehouwer en Enderman, 1998.
40 Uit de insteken is geen daterend vondstmateriaal afkomstig en er zijn geen monsters voor dendrochronologisch onderzoek genomen.
41 Zie het artikel van Elizabeth den Hartog elders in dit nummer.
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Uit de vulling van waterput 5 is huishoudelijk
afval afkomstig dat bestaat uit scherven van
Andenne/Maasvallei-aardewerk, kogelpotaardewerk, bijna steengoed, grijs steengoed, blank
steengoed, grijsbakkend aardewerk en roodbakkend aardewerk, fragmenten ijzer en dierlijk
bot. Naast kookgerei, waaronder een bakpan,
een klein bakpannetje en een grape is ook

1

schenkgerei gevonden zoals een steengoed
kan (afb. 17, nr. 2). Bijzonder zijn de twee kleine dobbelsteentjes van dierlijk bot (afb. 17, nr.
1). Afgezien van enkele oudere scherven die
2

mogelijk als opspit in deze context terecht zijn
gekomen, is dit materiaal in de tweede helft van
de 14e eeuw te dateren.
4

5

3

6

Afb. 17. Vondstmateriaal uit waterput 5: 1350-1400. Nr.1 dobbelsteentjes van dierlijk bot; nr. 2 kan, grijs steengoed;
nr. 3 bakpannetje, roodbakkend aardewerk; nr. 4 deksel, roodbakkend aardewerk; nr. 5 rand grape, roodbakkend
aardewerk; nr. 6 bakpan, roodbakkend aardewerk.
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Afvalkuilen
Bij het onderzoek zijn 11 afvalkuilen uit de
periode 1275-1450 blootgelegd (afb. 11).
Deze kuilen bevatten bouwafval, huishou-

3

delijk afval en in een aantal gevallen resten
2

van beer. Tussen gebouw 3 en gebouw 4
lag een grote kuil, die waarschijnlijk door

1

de bewoners van deze huizen is gebruikt
voor het storten van afval (afvalkuil 9).
Het aardewerk bestaat uit scherven van
Andenne/Maasvallei-aardewerk, Pingsdorfaardewerk, kogelpotaardewerk, Zuid-Limburgs aardewerk, protosteengoed, bijna
steengoed, blank steengoed, grijs steen-

5

goed, grijsbakkend aardewerk en roodbakkend aardewerk. Aan de zuidzijde van het
terrein is een cluster van 7 kuilen blootgelegd. Deze kuilen zijn in een korte periode
gegraven en weer dichtgegooid.
Binnen de funderingen van gebouw 4 zijn
twee afvalkuilen (afvalkuil 18 en 19) aangetroffen. Ze werden kort na de afbraak
van deze vleugel van het huis gegraven. In

4

6

afvalkuil 18 is een opvallend grote hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen uit de
periode 1375-1450. Het gaat om fragmenten van doofpotten van grijsbakkend aar8

dewerk, vuurklokken, vetvangers, grapes,
deksels, bakpannen, steelpannen, teilen
en kommen van roodbakkend aardewerk,
kannen van grijs steengoed en kannen en
drinkschaaltjes van blank steengoed (afb.
18 en 19).

7

9

Afb. 18. Vondstmateriaal uit afvalkuil 18. 1375-1450. Nr. 1 kan, grijs steengoed; nr. 2 rand kan, grijs steengoed;
nr. 3 rand drinkschaaltje, blank steengoed; nr. 4 bakpannen, roodbakkend aardewerk;
nr. 5 vuurklok, roodbakkend aardewerk; nr. 6 vetvanger, roodbakkend aardewerk; nr. 7 aspot, grijsbakkend aardewerk;
nr. 8 kom, roodbakkend aardewerk; nr. 9 teil, roodbakkend aardewerk.
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Een van de vuurklokfragmenten is versierd met duimindrukken (afb. 18, nr. 5). Dit voorwerp werd over de nog smeulende resten van een haardvuur
gezet om brand te voorkomen. De vuurstolp heeft een rechte zijde waarmee het tegen een (brand)muur geplaatst kon worden.

Discussie

D

e oudste middeleeuwse sporen die bij de opgravingen aan de Korte en Lange Begijnestraat aan het licht zijn gekomen dateren uit de late 11e

of het begin van de 12e eeuw. Op de flank van de strandwal zijn een aantal greppels blootgelegd die waarschijnlijk dienden voor de afwatering van

het terrein.42 Wellicht dienden ze ook als perceelsgrens. Het was helaas niet mogelijk om op basis van deze sporen een verkaveling vast te stellen.

Tegen het einde van de 12e eeuw zijn perceelgreppels gegraven met een breedte van minimaal 2,5 m. Het lijkt er op dat hiermee de begrenzing
van een erf werd aangegeven. Op dit erf, dat zich uitstrekte onder de huidige Lange en Korte Begijnestraat, stonden een of meerde houten gebouwen. Op basis van de paalsporen konden geen gebouwplattegronden gereconstrueerd worden. Het is dan ook niet duidelijk of het om resten van
hoofdgebouwen of bijgebouwen gaat. Uit de binnenstad van Haarlem zijn geen voorbeelden bekend van vergelijkbare, door greppels omgeven
percelen uit de late 12e en 13e eeuw. Wel zijn op enkele plaatsen sporen van houten gebouwen uit deze periode gevonden, zoals op twee locaties
aan de Grote Markt.
Achter het stadhuis stond vanaf het begin van de 13e eeuw een groot houten gebouw met een breedte van 7,20-7,50 m. Mogelijk maakte dit gebouw onderdeel uit van de grafelijke hof.43 Op Grote Markt 15 werden sporen gevonden van een vermoedelijk éénschepig huis uit de 12e en 13e
eeuw. Dit pand had een gevelbreedte van 5,75 m. De smalle gevel van de houtbouw was gericht op de Grote Markt en kwam overeen met huidige
rooilijn.44 Buiten de stad, in de Veerpolder, zijn de restanten van een éénschepig agrarisch gebouw uit de 12e eeuw aangetroffen.45 Dit gebouw
had een breedte van 6 m en een lengte van minimaal 11 m. De gebinten of stijlenparen zijn niet ingegraven in het duinzand zoals bij de gebouwen
in de stad, maar rustten op een fundering van liggende houten stammetjes. Hiermee diende voorkomen te worden dat het houtskelet wegzakte in
het veen. Toekomstig (vergelijkend) onderzoek kan mogelijk nieuwe inzichten geven in 12e en 13e eeuwse houtbouw op de strandwal in en rond
de grafelijke hof enerzijds en in de polder anderzijds.
In het laatste kwart van de 13e eeuw werden de perceelsgreppels gedempt. Deze greppels en sporen van gebouwen zijn daarna afgedekt door een
ophogingspakket. Vervolgens werd aan een nieuwe rooilijn een houten voorhuis en daarachter een stenen achterhuis gebouwd.
Over laatmiddeleeuwse huisconstructies in Haarlem is nog weinig bekend. Naar analogie van onderzoek in andere Nederlandse steden kan worden
aangenomen dat een groot deel van de stedelijke bebouwing in de 13e en 14e eeuw nog uit (gedeeltelijk) houten woningen bestond. Een kleiner
deel van de woningen was geheel uit baksteen opgetrokken.46 In Haarlem zijn een aantal woontorens of stinsen bekend. Voorbeelden daarvan zijn
de voormalige Bank van Lening, de Bernardietenstins, de Hoofdwacht en het Johezhuis. De eigenaars behoorden tot het patriciaat van de stad.

42 Opvallend genoeg is op dezelfde plaats in de ijzertijd een vergelijkbaar afwateringssysteem aangelegd.
43 Numan 1999.
44 Van Regteren-Altena en Numan, 1980.
45 Jacobs, 1999.
46 In ’s-Hertogenbosch was tussen 1275-1400 bijvoorbeeld vooral sprake van woningen met vakwerkconstructies op een bakstenen fundering en van een minder groot aantal grote bakstenen
panden op een fundering van poeren en grondbogen (Cleijne, 2011).
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3

2

1
4

5

6

7
Afb. 19. Vondstmateriaal uit afvalkuil 18. 1375-1450. Nr. 1, 3-7 grapes, roodbakkend aardewerk.
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Er zijn in Haarlem geen andere voorbeelden bekend van het type woning dat aan de Lange Begijnestraat werd opgegraven. Wel vertoont de
bouwgeschiedenis van de voormalige Bank van Lening opvallende overeenkomsten.47 In de 14e eeuw was er sprake van een houten, halvormig
woonhuis van 6 x 9 m met één woonlaag. In het einde van de 14e eeuw werd een stenen huis opgetrokken achter het houten huis van een zelfde
breedte als het voorhuis en circa 6,5 m diep. In het begin van de 15e eeuw werd het voorhuis vervangen door een stenen gebouw. De paalsporen
aan de Korte en Lange Begijnestraat kunnen eveneens van een halvormig huis met één woonlaag geweest zijn.
Het onderzoek heeft weinig gegevens opgeleverd over het bovengrondse deel van het L-vormige bakstenen huis. De funderingen hadden een
aanlegbreedte van circa 70 cm en het opgaand muurwerk had een dikte van 32-33 cm. Gezien de hoogte van het bewaard gebleven muurwerk,
lijkt het niet waarschijnlijk dat het om de fundering van een vakwerkconstructie gaat. Net als bij de Bank van Lening kan er sprake zijn geweest van
een bakstenen gebouw met een verdieping. De muren zijn minder dik geweest dan bij twee andere onderzochte stinsen het geval was, zij hadden
muurdiktes van 1-1,20 m. Deze gebouwen hadden wellicht ook nog een defensieve waarde, het opgegraven gebouw waarschijnlijk niet. Uit de aangetroffen fragmenten kan worden afgeleid dat het stenen huis een dakbedekking had met daktegels of mogelijk dakleien. Er zijn geen historische
gegevens bekend over vroegere eigenaars of bewoners van deze panden. De omvang van het complex, de in Haarlem nog onbekende L-vormige
plattegrond en het materiaalgebruik (baksteen, daktegels en nokvorsten) wijzen op eigenaars/bewoners met een bovengemiddelde sociale status.
De aanwezigheid van gietmallen kan betekenen dat er insignes in het voorhuis werden geproduceerd. In hetzelfde gebouw werd een beeld van
trachiet gevonden. Dit beeld hoorde thuis in een context van grote allure.

Conclusie

B

ij opgravingen aan de Korte Begijnestraat 10 en de Lange Begijnestraat 5-9 in het centrum van Haarlem is een groot aantal archeologische
sporen, structuren en vondsten aan het licht gekomen. Door de analyse van de opgravingsgegevens kunnen tijdsbeelden geschetst worden van

de topografie en bebouwing op deze locatie en de materiële cultuur in de ijzertijd en de middeleeuwen. Het onderzoek is vooral van belang omdat
het licht werpt op het proces van vroege stadsontwikkeling. De eerste ontginningen vonden plaats rond 1100. Tussen het einde van de 12e eeuw en

het einde van de 13e eeuw was er sprake van houten gebouwen op een perceel dat door een brede greppel werd begrensd. Rond 1300 verdween
deze bebouwing onder een ophogingspakket. Daarna was er sprake van een gebouwcomplex dat uit een groot bakstenen achterhuis en een houten
voorhuis bestond. Er zijn aanwijzingen gevonden dat hier een werkplaats was gevestigd waar insignes werden gegoten. Ook is er een stuk van een
bijzonder beeld aangetroffen. Rond 1400 vond er een verdichting van de bebouwing plaats aan de Lange Begijnestraat plaats. Het houten voorhuis
werd vervangen door een stenen huis en een deel van de oude bakstenen achterbouw werd toen in de nieuwbouw geïncorporeerd.

47 Janse, 1977.
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Overzicht sporen werkput 2 (0.96KBG). Foto: AWH.
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Bijlagen

witbakkend aardewerk

dierlijk bot

roodbakkend aardewerk

grijsbakkend aardewerk

grijs steengoed

blank steengoed

bijna steengoed

protosteengoed

hoogversierd aardewerk

Elmpter aardewerk

kogelpotaardewerk

Paffrath-aardewerk

Andenne/Maasvallei-aardewerk

Zuid Limburgs aardewerk

Pingsdorf-aardewerk

Mayen-aardewerk

prehistorisch aardewerk

steenkool

gietmal

koper

ijzer

slak

wand oven of smeedhaard

tefriet

vensterglas

daktegels

plavuis

baksteen

huttenleem

leisteen

tufsteen

Bijlage 1. Overzicht vondstmateriaal

Fase 1. 1100-1275
greppel 7
greppel 8
greppel 9
greppel 10
greppel 11
greppel 12
greppel 13
greppel 14
greppel 15
greppel 16
greppel 17
greppel 18

2
1

1

1

2
4

4

8

2

1
1
1

4

1

3

1
1
9

1

3
24

4
3
1

4

8
2
6
18

1

gebouw 1 en 2
waterput
waterput
waterput
afvalkuil
afvalkuil

4
10
1

1
3
25
32
2
2
7
7
15
5
14
4

6

1

1

1
2
3
4
8

2
1

1

1

1
18

1

1

1

1
6

1
5
6
39
6
6
5

2
9 13
15 30
1 3
2
2 2
8 11
2 51
1 17
3 49
2 83

4

11

4
4

1
1
4
1
9

4
4

1
1
7
61
7
5
15
6
12
186
25
130

1
2

1
1

2
1
2

2

1

9
4
6
17

1

8

1

1

3

4
4
3

7
2
9

12
3

8

1

8

15

3
1

6
29
2
16
52

1

8

7

13
3
11
3

1

4

1
9
1 3
26 13

1
5

9

1 15
23 7
2
16 25

6

5
44
8
1
33

Fase 2. 1275-1400
1

gebouw 3
waterput 4
waterput 5
waterput 6
afvalkuil 9
afvalkuil 18
afvalkuil 19

3

2

14
1
2

2

2

3

5

14
1

33
4

1

3
1
1

1

1

1
3

11 1

6
7
3 22
6 26
14

1
14
14
6
86
12

4
6 34
7 88
6 165
9 1522
3 274 3

8
28
118
86
134
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Bijlage 2. Overzicht dierlijk bot
Zoogdieren

greppel 10
n gram

greppel 15
n gram

greppel 16 greppel 17-18 waterput 2
gram
n gram n
n gram

afvalkuil 8
n gram

620,1 167 1.398,8 7
111,4
20,0 2
2
41,0 1
5
8
42,3 5
2,2 3
1
75

110,8 9

287,7 9

3
2
13
5
15

970,8 11
1
10,2
17,6
89,8
13,3
19,8

6
4
6
13

75,7 1
113,7 5
63,8 10
63,5
1

259,1 Rund
Paard
5,8 Schaap/Geit
75,3 Varken
52,8 groot zoogdier
middelgroot zoogdier
1,4 zoogdier, niet te determineren

58

1.121,5 12

731,5 183 1.506,3 23

197,4 38

604,4 26

394,4

Bos taurus
Equus caballus
Ovis aries/Capra hircus
Sus domesticus
large mamal (indet.)
medium mammal (indet.)
mammal, indet

20

Totaal

20,8
9,7
43,2
7,7
5,2

Vogel
Gallus gallus domesticus
Anas platyrhynchos/domesticus
Anser anser/domesticus
Cygnus sp
aves indet.

1

2

1

Totaal

3

2

Kip
Wilde/Tamme eend
Grauwe/Tamme gans
Zwaan
vogel, niet te determineren

1
1

1

2
1
1
1
5

6

6

Vis
Melanogrammus aeglefinus
pleuronectidae
pisces, indet.

1

Totaal

1

Subtotaal

Schelvis
Scholachtige
vis, niet te determineren

1
1

61 1.121,5 12

1

731,5 186 1.506,5 25

1
197,4 44

1
604,4 33

394,4
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Bron: Museum Meermanno/Koninklijke Bibliotheek, Middeleeuwse verluchte handschriften 10 A 11, op fol. 232 verso.
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Het pottenbakkersbedrijf in de laatmiddeleeuwse stad
RIEN HUISKAMP

Inleiding1

I

n de late middeleeuwen is er sprake van een overschakeling van huishoudelijke productie
voor eigen gebruik naar productie voor de markt in stedelijke werkplaatsen in sectoren als

textiel, aardewerk en bier. De productie wordt grootschaliger en meer gericht op export. De

opkomst van stedelijke economieën in de late middeleeuwen, vooral in Vlaamse en Brabantse

Rien Huiskamp (1948)
studeerde economische sociologie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde op een studie naar arbeidsverhoudingen in de
Britse metaalindustrie (1976). Als
onderzoeker, projectmanager HRM,
columnist en directeur van Huiskamp Research and Consultancy
BV was hij betrokken bij decentralisatie van arbeidsverhoudingen,
vernieuwing van cao’s en maatwerk
in arbeidsrelaties. Hij schreef daarover vele publicaties, waaronder
Arbeidsrelaties en Onderneming
(2003). Momenteel is hij vrijwilliger
bij het Bureau Archeologie van de
gemeente Haarlem.

steden, vertegenwoordigt volgens De Vries ‘een revolutionair keerpunt in de geschiedenis van
het Westen’.2 Het biedt in vergelijking tot de gesloten economische eenheid van de vroonhoeve

uit de vroege middeleeuwen (het agrarisch geheel van een kasteel, abdij of klooster) een nieuwe
organisatievorm. De vraag die centraal staat in dit artikel luidt: hoe verloopt de bedrijfsvoering,
met name de arbeidsdeling tussen werkkrachten in pottenbakkerijen in laatmiddeleeuwse (13001500) steden?
Vier steden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zijn geselecteerd voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Allereerst Bergen op Zoom, waar naast resultaten van archeologische opgravingen, ook belangrijke
schriftelijke bronnen uit 1435 (en iets later) beschikbaar zijn. Die bronnen bieden inzicht in actuele dilemma’s over de
inzet van arbeid zoals flexibiliteit versus werkzekerheid. Bergen op Zoom behoort tot de Schelde delta, gedomineerd
door Vlaamse steden als Antwerpen en Brugge.3 Voor de Zuidelijke Nederlanden is daarnaast ’s-Hertogenbosch als
Brabantse stad geselecteerd. De stad Utrecht is, naast Haarlem, als centrum voor pottenbakkerijen in de Noordelijke
Nederlanden opgenomen.

1 Met dank aan Loes Pinto Fialho en Paul van Kempen (Bureau Archeologie, gemeente Haarlem), Robert Knegt (Universiteit van Amsterdam), Roos van Oosten (Universiteit Leiden) en
Marco Vermunt (gemeente Bergen op Zoom) voor aanmoediging en commentaar; Addy Meewisse (Mattenschuur) en Lou Jacobs (Universiteit Leiden) speciaal voor hun demonstraties van
laatmiddeleeuws pottenbakken.
2 De Vries, 2011: 67.
3 De Vries, 2011: 64-65.
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Kenmerken van een pottenbakkerswerkplaats in de stedelijke economie

M

ede op basis van opgravingen in Haarlem en Bergen op Zoom formuleert Van der Leeuw een aantal kenmerken van een pottenbakkerswerk
plaats in de laatmiddeleeuwse stedelijke economie.4 Zo is er sprake van:

- continu productie op een vaste plaats;
- vervaardiging van aardewerk door specialisten voor de markt;
- arbeidsverdeling tussen meerdere werkkrachten.
Hij benadrukt de unieke, improviserende kant van de bedrijfsvoering.5 De productie plaatst de pottenbakker telkens voor nieuwe problemen en verloopt steeds iets anders. Dit komt door de beperkingen die de grondstof (de klei), de werktuigen (de oven) en andere omstandigheden (bijvoorbeeld
het weer) hem opleggen. De pottenbakker als meester/ambachtsman die improviseert in zijn atelier.
Van Oosten ziet vooral tijd en geld als de belangrijkste beperkingen van een pottenbakker.6 Daarmee wordt de bedrijfsmatige kant van het pottenbakkersambacht benadrukt. De pottenbakker als meester/ondernemer die de bedrijfsvoering standaardiseert en planmatig te werk gaat.

De werkzaamheden in een pottenbakkerij

W

elke werkzaamheden werden in een pottenbakkerij uitgevoerd? In tabel 1 worden drie hoofdfasen onderscheiden: het bereiden van de klei, de

opbouw van het aardewerk en het bakken in de oven. Binnen elke hoofdfase zijn de belangrijkste werkzaamheden omschreven.
Hoofdfasen

Werkzaamheden

Bereiden klei

Het weken van klei door:
Klei in een put te gooien (kuil in de grond) en water toe te voegen
Klei te snijden, op stenenvloer te spreiden en met voeten (trappen) te bewerken
Het walken van de klei door:
Klei op walkbank met de hand te kneden (+ zand toe te voegen: mageren)
Klei in klompen (‘worp’) te verdelen en bij de draaier neer te legen

Opbouw aardewerk

Bakken

Het draaien van ruwwerk met draaischijf, het vormen van potten, kannen, etc.
Het plaatsen van het ruwwerk op planken in droogruimte (1e korte droogfase)
Het schaven/bijsnijden van hals en bodem van het ruwwerk door het wegwerken van diktes en ongelijkmatigheden
Het handhaven door poten en oren aan te zetten
Het terugzetten van de pot op planken in droogruimte (2e lange droogfase)
Het dichten van poreuze plekken door loodglazuur aan te maken en zuinig en spaarzaam aan te brengen op de pot met spaan of mes
Het stapelen van potgoed in oven in specifieke volgorde om zoveel mogelijk te laden en spanningsverschillen te voorkomen
Het stoken (oven op temperatuur brengen +/- 950 oC)
Het branden (mede gelet op kleurvariate: oxideren, reduceren, smoren)
Oven leeg halen na de afkoeling

Tabel 1. Arbeid in een pottenbakkerij. Bewerking naar Slootmans (1970), Weijs (1970) en Bruijn (1979).

4 Van der Leeuw, 1984: 722-723.
5 Van der Leeuw, 1979: 61 en 96.
6 Van Oosten, 2010: 145.
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De werkzaamheden staan in de keur van het pottenbakkersgilde van de stad Bergen op Zoom uit 1435.7 In tabel 2 zijn een aantal voorbeelden
van de gebruikte termen opgenomen.
- aerde opslaat ongetidelic (klei opslaan)
- op den vloer leijt, ofte die torde (klei op de vloer leggen, met de voeten treden)
- ofte die walcte (klei in klompen verdelen)
- ofte die drayde (draaien op de draaischijf)
- ofte die handhaafde (oren en pootjes aanzetten)
- ofte die inleyde (aardewerk in de oven stapelen)
- ofte die colen treckede (de oven stoken)
Tabel 2. Voorbeelden van laatmiddeleeuwse termen uit de keur van Bergen op Zoom uit 1435 (Weijs, 1970).

Het is opvallend dat in de keur de werkzaamheden in werkwoorden en niet
in zelfstandige naamwoorden worden omschreven. De keur spreekt van
‘pot-maker, meestercnape, cnape en leercnape’. Het is het equivalent van
de gebruikelijke aanduiding in gilden van meester, volleerd gezel, gezel en
leerling gezel. Beroepsnamen komen in de keur niet voor, met uitzondering
van ‘drayer’ in een aanvullende keur van 1437 (afb. 1). In keuren uit de 14e
en 15e eeuw in bijvoorbeeld de lakenindustrie is het gebruik van beroepsnamen heel normaal: spinster, wever, voller, verver, droogscheerder, nopster
etc. De keur uit Bergen op Zoom geeft dus geen uitsluitsel of er al sprake
is van arbeidsdeling tussen meerdere arbeidskrachten. Bij archeologische
onderzoeken zijn mogelijk aanwijzingen voor arbeidsdeling gevonden.
Zoals uit het onderzoek naar het pottenbakkersafval gevonden bij de opgraving de Hogelanden in Utrecht (datering eerste helft 15e eeuw). Uit de analyse van kookkannen blijkt dat slechts een beperkt aantal een afwijking kent.
Volgens Bruijn duidt dit op een hoge kwaliteit van de draaier.8 Ook stelt hij
vast, aan de hand van de verschillende routinegrepen bij het aanzetten van
oren en poten, dat tenminste twee personen in de werkplaats handhaafden.
Van Oosten heeft een experiment opgezet met twee pottenbakkers, die eerst
enkele potten draaiden en vervolgens oren en poten aanzetten (handhaven).9
Draaien en handhaven blijken geen direct aansluitende werkzaamheden: daar
zit een eerste, zij het relatief korte, droogtijd tussen. Pas na een aantal uren
drogen (4 uur en langer, ook afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad) kunnen oren of poten aangezet worden. Het is onwaarschijnlijk dat de

Afb. 1. Een draaier draait een pot op een wagenwiel, aangedreven door een
hulpkracht. De miniatuur toont: “the astrologer and philosopher Nigidius and his
argument about the twin’s fate derived from the potter’s wheel”. Bron: Museum
Meermanno/Koninklijke Bibliotheek, Middeleeuwse verluchte handschriften 10 A
11, op fol. 232 verso.

draaier zijn draaiwerk voortdurend onderbreekt om te handhaven. Van Oosten acht daarom een arbeidsdeling tussen draaier en handhaver waarschijnlijk.
7 Slootmans, 1970: 6-9; Weijs, 1970: 7.
8 Bruijn, 1979: 31 en 110.
9 Van Oosten, 2010: 148-153. Het experiment werd uitgevoerd in het depot van het Bureau Archeologie Haarlem, november 2009.
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Standaardisatie en serieproductie

A

an de hand van een viertal opgravingen in Utrecht, ‘s-Hertogenbosch, Haarlem en Bergen op Zoom wordt nader ingegaan op de verhouding
tussen standaardisatie en maatwerk in de productie van aardewerk.

In Utrecht werd aan de rand van de stad langs de Vecht een aaneengesloten stedelijk keramisch complex (de Bemuurde Weerd) opgegraven.10
Het complex dateert uit de periode 1275-1350, iets voor de opgraving aan de Hogelanden. Raadsbesluiten over pottenbakkers op die locatie zijn
Van Rooijen spreekt zonder aarzeling van een ‘industrieterrein’. De percelen liggen alle haaks op de rivier en hebben ongeveer hetzelfde oppervlak
(17 à 18 m breed/ 94-97 m lang) en de oriëntatie van de ovens is gelijk. Er zijn bijvoorbeeld rond 1300 zes pottenbakkerijen gelijktijdig in bedrijf. Er
is geen sprake van specialisatie, in de zin dat een werkplaats zich specialiseert in één type aardewerk. Elke werkplaats maakt een hele range aan
producten. Interessant is vooral dat de overgang naar laatmiddeleeuwse productie aan de hand van de scherven is af te lezen (afb. 2): van handgevormd naar gedraaid aardewerk (door introductie van de draaischijf) en van grijsbakkend naar roodbakkend aardewerk (door betere beheersing
van het stookproces in de oven).11 Het assortiment wordt bovendien geleidelijke breder: van de eenvormige kogelpot naar meerdere huishoudelijke

producten. Ook stelt Van Rooijen dat het leerproces van de pottenbakkers is waar te nemen.12 Er is volgens hem veel vakmanschap, creativiteit
en vernieuwingsdrang. Hij ziet tussenvormen waarbij het aanzetten van oren, poten en stelen nog met enige moeite gepaard gaat en soms mislukt.
In ’s-Hertogenbosch zijn twee pottenbakkerijen opgegraven, dichtbij elkaar, in de buurt van het centrale marktplein.13 De eerste was actief tot 1437,
de tweede van 1437 tot 1461. Mogelijk was de tweede de opvolger van de eerste. Van de tweede is uit schriftelijke bron de naam van de eigenaar
bekend: ‘Robbrecht de Potter’ (en zijn zoon). De datum van 1461 staat vast, omdat de bakkerij toen werd gesloopt vanwege de nieuwbouw van
een gasthuis. Het aangetroffen pottenbakkersafval kent veel overeenkomsten met de opgraving bij de Hogelanden in Utrecht (maar ook enkele
typerende verschillen). De pottenbakker onderneemt twee pogingen tot productvernieuwing, door objecten uit het buitenland voor de luxe markt na
te maken. Beide zonder succes, want ze worden in latere afvallagen niet meer aangetroffen. Wel worden elementen van die vernieuwing toegepast
als verfraaiing en versiering van de huishoudelijke producten.14 Daarnaast zijn er overblijfselen van bijzondere producten (gedecoreerde tegels)
en speelgoed (paardjes) gevonden. Naast standaardproducten is er dus ook maatwerk. Hetzelfde geldt voor de opgraving aan de Frankestraat in
Haarlem (afb. 3). Hier werden bij de opgegraven restanten van een oven (datering 1250-1300) twee concentraties van scherven aangetroffen. De
eerste met standaard aardewerk en de tweede met veel rijk versierd aardewerk en ook bijzondere objecten.15

10 Van Rooijen, 1993: 5-8.
11 Deze overgang werd ook bij de opgraving aan de Antoniestraat in Haarlem waargenomen. Zie daartoe Jacobs e.a., 2002.
12 Van Rooijen, 1993: 67-71.
13 Janssen en Nijhof, 2010: 93-132.
14 Janssen en Nijhof, 2010: 128-129.
15 Schimmer, 1979: 53: Van der Leeuw, 1979: 119.
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Afb. 2. Van links naar rechts: de overgang van handgevormd naar gedraaid grijs- en roodbakkend aardewerk in de periode 1250-1275 aan de Antoniestraat 6 en 8 in Haarlem.

Afb. 4. Standaard Bergen op Zooms aardewerk (grape) uit de 14e en 15e eeuw.
Foto: auteur.

Afb. 3. Maatwerk product (gezichtskan) uit de Frankestraat in Haarlem uit het einde van de 13e eeuw.
Foto: Jos Fielmich, Noord-Hollands Archief.

51

HBO 40 Media def 12_12_13.indd 47

16-12-13 09:32

Op basis van het productieafval van pottenbakkers uit de 14e eeuw, gevonden bij meerdere opgravingen in Bergen op Zoom kan geconcludeerd
worden dat er sprake is van ‘eentonigheid van vormen, gebrek aan variatie en vooral decoratie’ (afb. 4).16 Dit is geen negatieve kwalificatie, maar
hangt volgens Vermunt en Van der Kallen juist samen met de omvang van de productie. De pottenbakkers hebben zich gespecialiseerd in een
beperkt assortiment van hoge kwaliteit: grote hoeveelheden potgoed voor koken, bakken en koelen. Er is geen ruimte voor experimenten, voor het
toepassen van decoratie of voor het afwijken van het vormenspectrum. Het is in hun ogen een bewuste keuze, waarbij afwijkende producten aan
de concurrent (van elders) worden overgelaten.
Uit de opgravingen kan opgemaakt worden dat de verhouding tussen standaardproductie en maatwerkproductie per werkplaats kan verschillen.
Maar er zijn toch sterke aanwijzingen voor toenemende standaardisatie. Dat er sprake is van toenemende standaardisatie is ook af te leiden uit de
verdeling van klei in klompen en een specifieke manier van draaien: ‘van de mast’ draaien. De klomp klei (‘worp’), die met de hand gekneed wordt
en waarmee de draaier aan de slag gaat, is een vakkundig geschatte hoeveelheid. De hoeveelheid klei is vrij nauwkeurig af te stemmen op het te
draaien object. Minder klei bij een klein object, meer bij een groot. Bruijn berekent echter -aan de hand van keramische restanten uit de Utrechtse
opgraving de Hogelanden-, dat er sprake is van een relatief vast gewicht van de klomp klei: 4,65 kg.17 Voor Bergen op Zoom stelt Weijs dat de worp
oorspronkelijk een willekeurig genomen hoeveelheid klei was, maar evolueerde tot een vaste omvang.18 In de meesterproef is dat, twee eeuwen
later in 1626, bepaald op 4,5 kg.

Uit een recente demonstratie van draaien bij Mobach Keramiek BV te Utrecht (2-11-2012) blijkt dat in een ambachtelijk werkend keramisch bedrijf de klei wordt toegeleverd in dikke plakken van 10 kilo. Met een eenvoudige machine wordt deze plak onder verdeeld in 2x5 kilo (cilindrisch
van vorm). De draaier centreert de eerste 5 kilo en smakt daar, na enkele draaibewegingen, de tweede 5 kilo boven op. Dan draait hij in één
keer een langwerpige sierkan.

Experimenten, die Bruijn door pottenbakkers liet uitvoeren, tonen aan dat deze hoeveelheid de draaier enige speelruimte biedt.19 De draaier kan
uit één worp één pot draaien, maar ook bijvoorbeeld twee, drie of vijf kleinere. Of van twee worp één extra grote pot. Maar bijvoorbeeld ook 20
olielampen uit één worp. Zodra de klei in veel kleine bolletjes verdeeld moet worden, ligt het voor de hand een grotere hoeveelheid ‘van de mast’
te draaien. Het biedt tijdwinst, omdat de klomp klei niet steeds opnieuw op de draaischijf gecentreerd hoeft te worden. Meerdere objecten worden
achter elkaar uit één worp gedraaid. Bij 10 of 20 objecten komt het beeld van gestandaardiseerde serieproductie naar voren.

16 Vermunt en Van der Kallen, 2012: 66-67.
17 Bruijn, 1979: 105.
18 Weijs, 1970: 8.
19 Bruijn, 1979: 105.
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Arbeidsverhoudingen: tegengestelde belangen

D

e keur uit Bergen op Zoom bevat niet alleen bepalingen over toetreding tot het gilde, een anticoncurrentie beding, zon- en feestdagen, winter
seizoen/vorstverlet, maar ook over arbeidsverhoudingen. Waaronder voorschriften over orde en gezag, werktijden, vrije weekenden en perso-

neel. 20 Het is een integrale regulering voor het uitoefenen van het ambacht binnen de stad, vastgesteld door het stadsbestuur.21 Zo bepaalt de keur

uit 1435 ook de bezetting van de werkplaats: een meester ‘mogen houden’ niet meer dan twee knapen en een leerling knaap. Daarnaast komen ook

de duur van de aanstelling en het loon aan de orde. De knapen worden één keer per jaar (de dag van Sint Barbara, 4 december) in dienst genomen
door zich te melden bij de deken van het gilde. Er is een zeer eenvoudige loonschaal, die onderscheid maakt tussen de volleerde en niet-volleerde
knaap. Alleen een volleerde knaap, een meester-knaap, verdient meer dan ‘10 gulden per jaar’ of ‘vier groten per dag’.
De bezetting, de aanstelling en het loon zijn hiermee dus geregeld. Maar twee jaar later (1437) volgt een nieuwe keur met drie bepalingen:
- In de eerste bepaling wordt geregeld dat de meester twee knapen mag ’huren wanneer hij wil’ en een leerling knaap mag ‘houden’. De meester mag

nu dus het hele jaar personeel in huren, maar zo wordt er in een tweede hoofdzin aan toegevoegd: niet tegenstaande de voorgeschreven bepaling
(uit 1435) dat er eenmaal per jaar ingehuurd wordt;
- In de tweede bepaling wordt gesteld dat meesters 1, 2 of 3 gemeenschappelijke ‘drayers’ mogen inhuren. Deze draaiers ’zullen ommegaan’. Ze
werken bij verschillende meesters op het moment dat er behoefte is aan hun diensten (draaiwerk). Ook hier is een tweede zin aan toegevoegd: niet
tegenstaande de voorgeschreven bepaling (uit 1435) dat elke meester twee knapen ‘hebben sal’ en een leerling knaap ‘houden’;
- In de derde bepaling is een boetebepaling opgenomen. Een meester mag geen knechten bij andere meesters weghalen.
De snelle opvolging van deze twee Bergen op Zoomse keuren wijzen op tegengestelde belangen tussen de meester ‘pot-maker’ en de (leerling)
gezellen. De eerste wil flexibiliteit: de bezetting aanpassen aan het werkaanbod. De tweede willen zekerheid: een keer per jaar in dienst genomen
worden en handhaving van de bezetting als externe krachten worden ingehuurd.
Voor de meester ‘pot-maker’ is er naast de bezettingsgraad, nog een ander motief om de keur uit 1435 te wijzigen: het beheersen van de arbeidskosten. Draaien is het meest geschoolde werk en het best betaald. Het is kostbaar om een draaier in ‘vaste dienst’ te hebben als er maar beperkt
draaiwerk is. Het flexibel inhuren van draaiers kan er bovendien op duiden dat de gezellen niet beschikken over de juiste vaardigheden om te draaien.
De meester schoolt de gezellen onvoldoende en de leerling blijft een ongeschoolde knecht. Ze werken tegen een lager loon, beneden ‘10 gulden
per jaar’ of ‘vier groten per dag’. Een meester ‘pot-maker’ in Bergen op Zoom is niet verplicht zijn knechten voor de meesterproef van draaier op te
leiden. Pas in 1626 is een meesterproef (voor draaien) vereist in het gilde van de pottenbakkers. Het ontbreken van de meesterproef in gilden is
overigens, in een stad als Brugge, niet ongebruikelijk in die tijd.22
Door onvoldoende scholing ontstaat er vooral bij serieproductie een arbeidsdeling, waarbij de ongeschoolde knecht het eenvoudige werk uitvoert:
het bereiden van de klei (vloergangen), het potgoed op ‘borden’ wegzetten voor het drogen en overige werkzaamheden. Het eenvoudige werk is
zeker geen licht werk, zoals bijvoorbeeld het bereiden van de klei (zie schema 1).

20 Groeneweg, 1992: 244-250.
21 Nergens anders in Nederland zijn pottenbakkers in de late middeleeuwen verenigd in een gilde. Het pottenbakkersgilde in Bergen op Zoom lijkt uniek, maar in andere steden in de
Schelderegio zoals Brugge (De Kerf, 2010) en Gent (Boncquet, 2008: 19), bestaan al sinds 1300 gilden voor pottenbakkers.
22 De Kerf, 2010: 160.
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Pottenbakker Addy Meewisse experimenteert met het bereiden van de klei:
r fijn verdelen (niet eenvoudig) r drogen r in water uiteen laten vallen r wassen r afromen r overgieten r wassen r
zeven r weer uit elkaar laten zakken.
Ze verzucht: ‘wat een werk zeg’ en ‘wat zijn wij verwend met toeleveranciers’.
Schema 1. Experimentele reconstructie van het bereiden van klei (www.mattenschuur.blogspot.com)

De knecht doet het geoefende werk: walken, schaven, handhaven, glazuren en in de oven stapelen. Hiervoor geldt: oefening baart kunst. Walken,
het verdelen van de klei in klompen, kan vergeleken worden met de slager of de kaasboer die gevoelsmatig de juiste hoeveelheid vlees of kaas (of
iets meer) afsnijdt.23 Ook het schaven van het ruwwerk, het aanzetten van oren en poten en het stapelen in de oven is allemaal precisiewerk, dat
op tempo uitgevoerd moet worden. Het geschoolde werk - het draaien - wordt alleen uitgevoerd door de meesterknecht (afb. 5). De meester zelf
houdt toezicht op het branden.

Afb. 5. Lou Jacobs draait een grape naar een 15e-eeuws voorbeeld uit de Kokstraat in Haarlem (A). De klei wordt gekneed (gewalkt; B), waarna het draaien begint (C). Nadat de
poten en het oor zijn aangezet, is de pot klaar om te drogen (D). Foto’s: Bureau Archeologie, gemeente Haarlem en Roos van Oosten, Universiteit Leiden.

23 Bruijn, 1979: 105.
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De Munck analyseerde een aantal leercontracten en gerechtelijke processen tussen meester en leerling (uit Antwerpen tussen 1579-1680).24 Het
blijkt dat de contracten spanningen kunnen opleveren. Bijvoorbeeld wanneer een meester van zijn leerling af wil omdat hij die lui en onbekwaam
acht. Of een leerling die vindt dat hij te weinig leert omdat zijn meester hem alleen gebruikt als ongeschoolde, goedkope arbeidskracht of hem
opdraagt werkzaamheden te doen die behoren tot de taak van een dienstmeid. De relatie raakt meer gespannen naarmate de leerling de status
van volleerd gezel bereikt. De gezel probeert zich duidelijk te onderscheiden van ongeschoolde knechten en huishoudelijk personeel. Niet alleen in
vaardigheden, maar ook in kleding, gedrag en taal.

De werkweek en productieplanning

R

ond 1400 doet de mechanische klok met bel op een openbare plek (stadhuis, kerk) in diverse steden in West Europa zijn intrede.25 Mensen

laten de globale (kerkelijke) indeling van zonsopkomst -en ondergang en de ‘noon’, de middag, los. Ze beginnen er ook aan te wennen de dag in

te delen in uren van gelijke lengte (daarvoor varieerde de lengte met het daglicht over de seizoenen). Er verschijnen in enkele steden al gildebepalingen waarin klokuren de lengte van de arbeidsdag bepalen in plaats van de opkomst en het ondergaan van de zon. Het luiden van de klok wordt
het signaal voor de start van de werkdag, de pauze en het einde. Werktijden in de zomer lopen op tot wel 12 uur en langer met 4 schaftijden van een
half uur. Door het grote aantal hele en halve (lokale) heiligendagen naast de christelijke feestdagen, bedraagt het aantal werkdagen op jaarbasis
in de late middeleeuwen rond de 260.26 Om even de gedachten te bepalen, een werkweek van 40 uur met 25 vakantiedagen levert op jaarbasis
rond de 230 werkdagen.
Het is onjuist om ons huidige tijdsbesef van precies gelijke uren en daarbinnen gelijke minuten en zelfs seconden op de late middeleeuwen te
projecteren. Maar er zijn miniaturen uit de middeleeuwen waarop een zandloper is afgebeeld naast een ambachtsman die aan het werk is. Er zijn
zandlopers van een uur, maar ook van een kwartier.27 Dat wijst op een instelling van ‘tijd is geld’ bij arbeidshandelingen.
Hoe kan een werkweek in een pottenbakkerij er uit gezien hebben? De keur Bergen op Zoom uit 1435 stelt dat de werkweek duurt van maandag
t/m zaterdagochtend. Zaterdagmiddag, om 12 uur, begint dus het ‘weekend’, maar een uitzondering wordt in de keur gemaakt voor huiselijk werk
zoals opruimen en rangschikken (denk aan de inwonende leerling gezel die niet het werk van de dienstmeid wil doen!). De werkdag is van daglicht
tot het intreden van de avond. Er wordt niet het hele jaar doorgewerkt, de keur bepaalt dat er van begin december tot eind februari niet gewerkt mag
worden (het is te koud voor het drogen van aardewerk). Het werk is dus seizoensgebonden. Ook is het verboden te werken op heiligendagen. In
tabel 3 is een mogelijk indeling van een werkweek weergegeven.

24 De Munck, 2004.
25 Dohrn-van Rossum, 1996: 160, 215 en 273.
26 Dohrn-van Rossum, 1996: 291-309; De Vries, 2011: 84.
27 Dohrn-van Rossum, 1996: 236.
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Week
1

Dag

Klei bereiden

Maandag

Constructie aardewerk

Stoken: oven

-

x

Dinsdag

x

Walken en

Woensdag

x

draaien

Drogen
1e fase

Donderdag

x

Vrijdag

x

Drogen 2e fase

Zaterdag tot 12 uur

x

Tijdens drogen glazuren

x

Drogen 2e fase

Schaven en

Oven laden

handhaven

Oven stoken
Branden
Afkoelen

Zaterdag en Zondag
2

Maandag
Dinsdag

x

Walken en

Woensdag

x

draaien

Donderdag

x

Vrijdag

x

Drogen 2e fase

Zaterdag tot 12 uur

x

Tijdens drogen glazuren

Drogen
1e fase

Oven leeghalen
Schaven en

Oven laden

handhaven

Oven stoken
Branden
Afkoelen

Zaterdag en Zondag

3

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Tabel 3. Indeling van de werkweek.

Het belangrijkste kapitaalgoed, de oven, is bepalend voor de indeling
van de werkweek. Een stookgang duurt rond de 5 dagen. Wordt op
dinsdag de oven heel precies en uitgekiend geladen met aardewerk,
dan wordt er woensdag gestookt. Het branden, de meest kritische
fase, gebeurt op donderdag. De oven moet vervolgens drie dagen
afkoelen, waarvoor de niet gewerkte tijd (het weekend, beginnend
op zaterdag om 12.00 uur) gebruikt wordt. Maandag kan de oven
geopend en leeggehaald worden.
Het bereiden van klei (vloergangen) neemt 3 dagen in beslag, maar
kan altijd gedaan worden. Het wordt op voorraad gemaakt en is dus
geen kritische factor.
De afstemming tussen walken, draaien, schaven en handhaven
vraagt veel meer aandacht. Walken en draaien zijn direct aan elkaar
gekoppeld, tussen draaien en schaven en handhaven ligt een eerste
droogfase van enkele uren (3 à 4 uur wachten tot het aardewerk
‘leerhard’ is). Dan volgt, in ieder geval op dezelfde dag, het schaven
en aanzetten van oren en pootjes (afb. 6). Na het voltooien van het

Afb. 6. Pottenbakker Addy Meewisse schaaft de onderkant een grape, gedraaid naar voorbeeld van een kookpot uit de 14e-15e eeuw uit Bergen op Zoom (zie afb 3). Foto: auteur.

ruwwerk volgt een tweede, lange, droogfase van meerdere dagen.
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De warmte van de oven is van belang voor het drogen. Als het
weekend niet alleen voor het afkoelen van de oven gebruikt
wordt, maar ook voor die tweede droogfase, dienen de werkzaamheden walken, draaien en schaven/handhaven op dinsdag
t/m donderdag plaats te vinden. Tijdens het drogen wordt nog
loodglazuur aangebracht. Het is duur gezien de schaarste van
deze grondstof. Duurder bijvoorbeeld dan de brandstof benodigd
voor het stoken van de oven. Daarom stipt een pottenbakker alleen het aardewerk op die plaatsen met glazuur aan, waar het
functioneel is. Bijvoorbeeld bij de schenklip voor waterdichtheid
of het voorkomen van aanbakken (afb. 7). In Bergen op Zoom,
Utrecht (de Hogelanden) en in ‘s-Hertogenbosch zijn schalen
gevonden waarin loodglazuur bereidt werd.
Het is dus mogelijk om een fictieve werkweek met een continue
productie uitgaande van een strakke planning op te stellen voor
een laatmiddeleeuwse werkplaats. Er is sprake van een bedrijfsmatige opzet, waarin de meester het gehele proces tot op grote
hoogte beheerst en niet gewerkte tijd (het weekend) als het
ware omzet in productieve tijd: hij gebruikt deze voor drogen en
afkoelen. Werkzaamheden worden continu, gelijktijdig en achter

Afb. 7. Onder de schenklip van deze kookpot is spaarzaam loodglazuur aangebracht (opgraving

elkaar uitgevoerd. Dit hoeft zeker niet voor iedere pottenbakker

Koningstraat, Haarlem, 1450-1550). De overgang met het niet geglazuurde deel is duidelijk te

te gelden. Daarvoor bestaan een aantal redenen.

zien. Ook aan de binnenkant is het loodglazuur zichtbaar.

In de eerste plaats is het de vraag of de pottenbakker zijn
bezetting kan aanpassen aan een planning die gebaseerd is op het optimaal gebruik van het kapitaalgoed, de oven. De fictieve werkweek maakt
duidelijk waarom de pot-maker uit Bergen op Zoom worstelt met een vaste bezetting op jaarbasis van 2 knechten en een leerling-knecht. Hij heeft
bovendien onvoldoende werk voor een draaier in ‘vaste dienst’.
Ten tweede is het de vraag of een pottenbakker het stookproces voldoende beheerst voor een strakke planning. Een pottenbakker in Utrecht op
de Anthoniedijk, ook gelegen langs de Vecht (datering 1375-1425), heeft veel moeite om de ovenatmosfeer onder controle te houden.28 Hij stookt
in twee ronden. Eerst (voor)bakken zonder glazuur, dan nogmaals met glazuur. Hij heeft dus twee bakgangen nodig voor dezelfde productie. Zo
vermindert hij het risico dat met het mislukken van een bakgang ook het kostbare glazuur verloren gaat. Twee bakgangen betekent echter ook een
halvering van de productie. In week 2 is er dan een geweldige leegloop, er is behalve het stoken van de oven, niets te doen voor de knechten. De
bezetting van een dergelijke werkplaats is dan waarschijnlijk beperkt tot een meester, die zelf alle werkzaamheden verricht, ook het draaien, met
een zoon of leerling als hulp.
In de derde plaats is pottenbakken een seizoensbedrijf. In de koude winterperiode is het drogen van potgoed (de tweede, langere droogfase) niet
mogelijk (deze tijd wordt gebruikt om klei te delven voor het warmere seizoen). Van der Leeuw noemt als een van de kenmerken van werkplaatsproductie in vergelijking tot huishoudelijke productie de aanwezigheid van een droogschuur.29 Zonder droogschuur (of voldoende ruimte om te
drogen in de werkplaats) is de pottenbakker aangewezen op buiten drogen, dus op het warmere seizoen. De terreinen zijn daar groot genoeg voor.
28 Nokkert, 2008: 56-57.
29 Van der Leeuw, 1984.
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Denk aan de percelen op het ‘industrieterrein’ in Utrecht (Bemuurde Weerd) met een breedte van 17 à 18 m en een lengte van 94-97 m.
In ‘s-Hertogenbosch zijn restanten van een stenen gebouw aangetroffen, waarschijnlijk geen werkplaats, maar een droogschuur. 30
Het gebouw is 9,5 m lang en 6 m breed en staat op het middelste van 3 naast elkaar gelegen terreinen van ieder 21 voet (circa 6 m), de standaardmaat voor de uitgave van grond in de 14e-16e eeuw in deze stad. Het gebouw is groot genoeg voor grote hoeveelheden te drogen potgoed. Ondanks
de aanwezigheid van droogschuren kan het weer de continuïteit van productie beperken, ook buiten de winter.
Er zijn dus omstandigheden die planmatig werken in de weg staan: de bezetting, de beheersing van het ambacht, de seizoenen en de weersomstandigheden. Het betekent al snel dat het productievolume drastisch om laag gaat, zodanig zelfs dat aan twee voorwaarden die Van der Leeuw formuleerde voor een laatmiddeleeuwse pottenbakkerij, continue productie en arbeidsdeling tussen meerdere arbeidskrachten, nauwelijks voldaan wordt.

De invoering van arbeidsdeling

W

anneer voert een meester nu arbeidsdeling in? Om daar inzicht in te krijgen, is een modelmatige, kwantitatieve benadering ontwikkeld
gebaseerd op productievolumes en bewerkingstijden.Het vinden van grote hoeveelheden scherven zegt niets over productievolumes. Daar-

voor is de inhoud van de oven cruciaal: hoeveel potgoed wordt in één bakgang in een oven verwerkt? Hoe groot is een productieserie?
Restanten van ovens zijn zeldzaam, maar in de Utrechtse opgraving (de Hogelanden) en in ’s-Hertogenbosch voldoende om een plattegrond te
reconstrueren. De ovens zijn ovaal van vorm (net zoals in de Frankestraat in Haarlem ).31 De oven in Utrecht heeft een buitendiameter van 3,4 m
en een binnendiameter 2,6 m. Bruijn durft een schatting van de hoogte van de oven te maken 1,3 m, eerder lager dan hoger.32 De totale lengte
van de installatie (de oven plus de daarvoor gelegen stookkuil) is circa 5,5 m. In een reconstructie van de plattegrond van één van de twee ovens
(Pieterskerk) uit ’s-Hertogenbosch, zijn ook de gegevens verwerkt van de Utrechtse oven van Bruijn (zie afb. 8).33 De gehele constructie, de oven
inclusief de stookkuil, heeft een lengte van circa 6 m. De buitendiameter van de oven zelf bedraagt circa 3,5 m (lengterichting) en de binnendiameter
circa 2,5 m.
Archeologen hebben tot nu toe niet de stap gezet om op basis van plattegronden de inhoud van ovens te berekenen. Zo is het niet bekend hoe
hoog de opbouw is en zelfs niet of de oven van boven permanent gesloten is of bij elke bakgang opnieuw dichtgemaakt wordt. Een uitspraak over
de omvang van een serie op basis van de inhoud van de oven is dus niet mogelijk. Gelukkig biedt een schriftelijke bron uit Bergen van op Zoom
enig houvast. Een keur uit 1442, die de handel van potgoed tot onderwerp heeft, spreekt van ‘elken honderden werx’. Slootmans vertaalt de term
‘werx’ als worp, maar het kan evengoed het eindproduct van de arbeid betekenen.34 Hoe dan ook, potgoed wordt al vroeg verhandeld in series van

honderdtallen. Voor het productievolume wordt daarom in het model uitgegaan van series van 100, 200, 300 en 400.

30 Janssen en Nijhof, 2010: 106.
31 De restanten van de oven zijn echter te gering voor het maken van een reconstructie.
32 Bruijn, 1979: 43-47 en 105.
33 Janssen en Nijhof, 2010: 101.
34 Slootmans, 1970: 10.
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Afb. 8. Gereconstrueerde opbouw en plattegrond van oven F-225 (opgraving Pieterskerk, ‘s-Hertogenbosch). De koepel is speculatief en niet volledig gereconstrueerd. Ongetwijfeld was de koepel voorzien van een opening om de oven te laden met potgoed, een uitgang voor de hitte en kijkgaten. Tekening: E. Nijhof/F. Schipper, Afd. Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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Op twee percelen van de Utrechtse opgraving Bemuurde Weerd zijn overigens de restanten van twee ovens gevonden.35 Er is ook een schriftelijke
bron die deze mogelijkheid onderstreept. In het raadsbesluit van 1398 staat dat ‘Andries de Potter’ twee ovens ‘staende heeft’ en een berg klei
‘legghende heeft’.36 Waren twee ovens per pottenbakkerij, zoals in Utrecht, een uitzondering of meer gemeengoed? Met 2 ovens zijn grotere series
mogelijk.
Voor een schatting van de bewerkingstijden zijn recente demonstraties van de vervaardiging van laatmiddeleeuwse potvormen gebruikt. Het walken
van een klomp klei duurt ongeveer 3 minuten.37 Het draaien van een kookpot uit 1 klomp klei duurt 5 minuten, het schaven 3 minuten en het aanzetten van pootjes en oortjes 6 minuten (tabel 4).38
Bewerking

Aantal minuten in de film

Draaien

Klaar na 5 minuten

Schaven (bodem)

Klaar na 8 minuten

Handhaven (poten)

Klaar na 12.30 minuten

Handhaven (oor)

Klaar na 14.25 minuten

Tabel 4. Bewerkingstijden van het vervaardigen van één grape uit één
worp op basis van de demonstratie door Paulus Florizoone (www.ceramicspaulusflorizoone.be).39

Als laatste onderdeel van het model zijn nog twee vooronderstellingen geformuleerd:
De pottenbakkerij produceert 1 type kookpot, gedraaid uit 1 klomp klei en de werkdag is 10 uur (dat zal zomers langer zijn en in de winter korter,
pauzes zijn niet meegerekend).
Omgerekend in dagen kost bij series van 100 stuks:
- walken per worp 3 minuten per stuk x 100 stuks = 300 minuten = 5 uur = 0,5 werkdag.
- draaien per worp 5 minuten per stuk x 100 stuks = 500 minuten = 8,3 uur = 0,83 werkdag.
- handhaven (+ schaven) per worp 9 minuten per stuk x 100 stuks = 900 minuten = 15 uur = 1,5 werkdag.
In tabel 5 is de tijdsbesteding opgenomen voor het vervaardigen van 100 tot 400 stuks. Het blijkt dat bij 100 stuks het walken, draaien en handhaven (+ schaven) drie werkdagen in beslag neemt, passend in de fictieve werkweek. Bij 200 beslaan deze activiteiten de gehele werkweek. Bij de
overgang van 200 naar 300 wordt een arbeidsdeling tussen draaien en handhaven (+ schaven) opportuun, want bij 300 stuks raakt de handhaver
bijna voltijds bezet. Bij de overgang van 300 naar 400 stuks wordt het opportuun het walken en draaien van elkaar te scheiden.

35 Van Rooijen, 1993: 14 en 103; Van Oosten, 2012: 141.
36 Van Rooijen, 1993: 49; Van Oosten, 2012: 137.
37 Demonstratie door Addy Meewisse in haar werkplaats de Mattenschuur te Nootdorp op 13-5-2012.
38 Demonstratie door Paulus Florizoone op www.ceramicspaulusflorizoone.be. Hij heeft om didactische redenen (voor de opname van de film) de bewerkingen iets vertraagd.
39 In het filmpje wordt er niet geschaafd, maar afgedraaid. Schaven is handmatig, met een scherp voorwerp wordt de binnenkant en de onderkant van de pot bij geschaafd of geschraapt.
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Bewerking

100 stuks

200 stuks

300 stuks 400 stuks

Walken

0,5 dag

1 dag

1,5 dag

2 dag

Draaien

0,8 dag

1,6 dag

2,5 dag

3,3 dag

Handhaven + schaven

1,5 dag

3 dag

4,5 dag

6 dag

Totaal

2,8 dag

5,6 dag

8,5 dag

11,3 dag

Tabel 5. Tijdsbesteding naar omvang productieserie (afgerond).

In werkelijkheid is er variatie in grondstof en producten. Daarnaast is in deze opzet geen rekening gehouden met al die andere geoefende en geschoolde werkzaamheden. Denk aan het glazuren en aan alle activiteiten rond de bepalende factor, de oven: het stapelen, stoken, het beheersen
van de temperatuur en tenslotte het branden. Ook de tijd besteed aan versieringen of kunstzinnige voorwerpen is niet meegenomen. Ten slotte:
arbeidskrachten met veel ervaringen en routine werken sneller dan het tijdschema op basis van de demonstratie van Florizoone (tabel 4). Met name
een draaier kan sneller werken als hij een serie ‘van de mast’ draait.

Conclusie

D

it artikel schets een beeld van de bedrijfsvoering en de inzet van arbeid in pottenbakkerswerkplaatsen in enkele laatmiddeleeuwse steden:

Bergen op Zoom, Utrecht, Haarlem en ’s-Hertogenbosch. Het assortiment is verbreed naar een veelheid van huishoudelijk producten voor verkoop op

en export naar de markt. Tegelijkertijd is er sprake van standaardisatie in productieseries. Per werkplaats kan de verhouding tussen standaardisatie
en maatwerk verschillen. De pottenbakkers in Bergen op Zoom leggen zich toe op een beperkt assortiment van standaard producten, terwijl in ’sHertogenbosch er ook ruimte is voor productvernieuwing en het maken van meer kunstzinnige objecten en het versieren van het standaard potgoed.
Het is mogelijk een planmatige productiecyclus met een wekelijkse stookgang op te stellen met een continue productie met de oven als belangrijkste
kapitaalgoed. De pottenbakker maakt gebruik van het weekend, als knechten vrij zijn, voor het drogen van potgoed en het afkoelen van de oven.
Problemen met het aanpassen van de bezetting aan de ovencyclus, gebrekkige beheersing van het stoken en grote afhankelijkheid van seizoensinvloeden kunnen een uitgekiende, planmatige bedrijfsvoering in de weg staan. Het betekent dat een pottenbakker al snel niet meer voldoet aan de
typerende kenmerken van een pottenbakkerswerkplaats in de laatmiddeleeuwse stedelijke economie, zoals continuïteit van productie en arbeidsdeling tussen meerdere werkkrachten.
Een fraai voorbeeld vormen de pottenbakkers in Bergen op Zoom. Ze worstelen met de afstemming van de bezetting (twee knechten en een leerlingknecht) op het werkaanbod en de ovencyclus. Het leidt al tussen 1435 en 1437 tot spanningen tussen meesters en knechten over hun inzet. De
meesters willen knechten bij wijze van spreken op dagbasis inhuren, ze willen flexibiliteit. De knechten willen daartegen werkzekerheid, een jaarlijkse
aanstelling. De draaier wordt een flexibele arbeidskracht, misschien zelfs een ZZP’er, ingezet op de dagen dat er draaiwerk is. Partijen komen er
uit met tegenstrijdige schriftelijke bepalingen, ‘polderen’ is al heel oud.
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Een belangrijk moment in de bedrijfsvoering is de invoering van arbeidsdeling tussen arbeidskrachten. Voeren knechten alle voorkomende werkzaamheden uit, is er een zekere specialisatie gebaseerd op vooral ervaring (bijvoorbeeld tussen draaien en handhaven) of hebben knechten ieder hun
eigen beroep: vloerganger, walker, draaier, handhaver, glazuurder of stoker. Wanneer zet een pottenbakker deze stappen? We weten het niet, maar
het blijkt met een kwantitatief model te benaderen door te denken in productieseries (van 100 t/m 400 stuks) en het benaderen van bewerkingstijden.
Bij opvoering van de productie tot 300/400 stuks potgoed ligt een arbeidsdeling tussen walker, draaier en handhaver voor de hand. Meer zekerheid
over dit moment is te verkrijgen door meer inzicht in:
- de omvang van een serie op basis van een reconstructie van de inhoud van ovens (in 3D);
- de bewerkingstijden meer exact te bepalen op basis van een archeologisch experiment, waarin geoefende pottenbakkers het meest gangbare
potgoed uit de late middeleeuwen namaken.
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Foto: Jos Fielmich, Noord-Hollands Archief.
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Een Haarlems beest van Drachenfels trachiet
ELIZABETH DEN HARTOG

T

Inleiding
ijdens de opgravingen in de Lange Begijnstraat in Haarlem kwam een sculptuurfrag-

ment tevoorschijn van Drachenfels trachiet, een steen die gewonnen werd op de Drachenfels bij Bonn en via de Rijn naar Nederland werd getransporteerd.1 De resterende hoogte

van de steen is 20-20,5 cm. De grootste breedte is 13,3 cm en de grootse diepte 16,5 cm.

Elizabeth den Hartog (1962)
promoveerde in 1988 aan het
Courtauld Instituut van de Universiteit van Londen. Zij is als docent
verbonden aan de opleiding kunstgeschiedenis van de universiteit
van Leiden en doceert daar middeleeuwse kunst en architectuur.
Tevens houdt zij zich in opdracht
van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed bezig met de Nederlandse
bouwsculptuur. In dit kader werkt zij
momenteel aan een monografie over
de bouwsculptuur van de Utrechtse
dom.

Uit dezelfde opgraving stammen vier kleine brokstukken van Drachenfels trachiet die mogelijk tot hetzelfde object hebben behoord (afb. 1 en 2). Ze zijn echter te gefragmenteerd
om er mee uit de voeten te kunnen.

Het grotere fragment is wel enigszins te identificeren. Het gaat om de resten van een dier met een prominent naar voren stekende borst met daaronder twee afgebroken pootjes die stijf langs de onderbuik worden
gehouden. Van opzij is te zien dat deze pootjes aan de achterzijde zwaar behaard zijn. Het onderlijf is veel
smaller dan de romp. Gezien de vorm zal het hier om een hondachtige of monster gaan. Opvallend is hoe
fijntjes het beeldhouwwerk is uitgewerkt. De huidplooien tussen pootjes en borst zijn heel mooi weergegeven en ook is de verticale ‘middennaad’ van de borst iets gepunt. Het fragment ziet er uit alsof het gisteren
werd gemaakt; het vertoont geen sporen van verwering, maar ook niet van polychromie.

Afb. 1. Het restant van de spuwer.

Afb. 2. Voorwerptekening van de spuwer.

1 Zie het artikel van Sem Peters elders in dit nummer.

45 65

HBO 40 Media def 12_12_13.indd 61

16-12-13 09:32

Over water- en sierspuwers

H

oewel het dier op zich niet herkenbaar is, lijkt het hier op het eerste gezicht om een fragment van een schijn- of sierspuwer te gaan, die in

welstand circa 80 cm hoog zal zijn geweest. Het gaat hier dus om een variant op de ‘gargouille’ of waterspuwer, zonder goot aan de bovenzijde

om het hemelwater mee af te voeren. Het woord ‘gargouille’ zou zijn samengesteld uit het Franse ‘garge’ (gorgelen) en ‘goule’ (keel) en komt

vanaf de 13e eeuw in geschriften voor.2 Bij gargouilles denkt men dan ook meestal aan daadwerkelijke waterspuwers, maar de vroegst bekende

schriftelijke vermelding van een gargouille betreft een schijnspuwer en staat vermeld in het Middelhoogduitse lied Der Erlösung dat rond 1250
door Heinrich von Hesler op schrift werd gesteld. Hierin wordt de troon van God beschreven als een soort kleinarchitectuur in gotische vormen
met onder meer ‘fiôlen, wintburgelîn, gargôlen’.3 Hoewel waterspuwers aanvankelijk alleen op kerken voorkwamen en dus in de eerste plaats
een kerkelijke boodschap overbrachten, werden ze langzaamaan ook in andere gebouwen geïntroduceerd, al bleven kerken hun meer natuurlijke
habitat. Michael Camille geeft in zijn boek Image on the Edge zelfs aan dat een kanunnik in Arras die gargouilles op zijn huis had aangebracht,
hiervoor door de bisschop op het matje werd geroepen. Later werd de gargouille algemener. In de late 14e eeuw schrijft de Engelse dichter John
Lydgate dat ‘every hous keuered was with lead/ And many gargoyl and many hidous head’ (elk huis was met lood gedekt en met menige gargouille
en lelijk hoofd).4
De parallel tussen het Haarlemse fragment en de gotische waterspuwer zegt ook iets over de datering; de geijkte waterspuwer kwam voor de 13e
eeuw immers niet voor. Hoewel er al in de Oudheid sprake was van waterspuwers in diervorm en ook de Romaanse bouwkunst zoömorfe exemplaren kent, is er geen relatie met de gotische waterspuwer zoals die zich in de eerste decennia van de 13e eeuw ontwikkelde.5 Deze is langgerekt en het uitgebeelde wezen steekt met zijn hele (soms zijn halve) lijf uit de muur. Ook het Haarlemse fragment had zo’n langgerekt silhouet.
In het Dictionnaire de l’architecture van de beroemde Franse restauratie-architect Eugène Viollet-le-Duc is te lezen dat de vroegste voorbeelden
van het gotische waterspuwertype rond 1220 dateerden en voorkwamen op bepaalde delen van de kathedraal van Laon. Deze waterspuwers, zo
schrijft hij, hadden een diergestalte, waren groot, weinig talrijk en bestonden uit twee delen waarbij het onderste deel de eigenlijke goot bevatte
en het bovenste deel als deksel fungeerde.6 Al snel werden de voordelen van dit type waterafvoer, dat het water ver van de muur wegvoerde
zodat de muren van het gebouw minder schade leden, ingezien en werd het type elders overgenomen en vermeerderd, waarbij de spuwers zelf
steeds verfijnder werden en uitgroeiden tot een versierend element. Rond 1240 werden waterspuwers systematisch toegepast op de kathedraal
van Notre-Dame in Parijs. De oudste exemplaren zijn daar nog heel kort, de jongere worden al langer en slanker en hebben een extra ondersteuning gekregen in de vorm van een figuratieve kraagsteen. Hadden al de vroege waterspuwers een diergestalte, tegen het einde van de 13e eeuw
zouden ook menselijke figuren deel gaan uitmaken van het waterspuwer repertoire.7 Hoewel het fenomeen waterspuwer zijn grootste populariteit
in de 13e en 14e eeuw kende, betekent dat niet dat ze in later tijd niet meer werden gemaakt.8
De dom van Freiburg heeft bijvoorbeeld een prachtige set 16e-eeuwse waterspuwers (nu vrijwel allemaal door kopieën vervangen).9

2 Camille, 1992: 78; Schymiczek, 2004: 121.
3 Schymiczek, 2004: 121.
4 Camille,1992: 78; Schymiczek, 2004: 121.
5 Mooie voorbeelden van Romaanse waterspuwers zijn te vinden in Engeland, bijvoorbeeld in de kathedraal van Chichester, Beckington en Belton in Rutland, cf. Woodcock, 2011: 7 en 20.
6 Bernage (red.), 2008: 503.
7 Bernage (red.), 2008: 503-505.
8 Rebold Benton, 1997: 15; Schymiczek, 2006: 13-14.
9 Schymiczek, 2006: 14.
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Ook in Nederland zijn waterspuwers in de late middeleeuwen geen unicum. Ze komen voor op de kooromgang van de Lebuïnuskerk te Deventer
die vanaf 1486 werd gebouwd en op de tussen 1492 en 1531 gebouwde Cuneratoren te Rhenen. Die van de St. Jan in ‘s Hertogenbosch worden in
de 16e eeuw gedateerd en dat geldt eveneens voor de restanten van de drie exemplaren die ooit de steunberen van de sacristie van de Buitenkerk
in Kampen bekroonden.10 Drie nieuwe waterspuwers staan hier in de ruimte onder de toren klaar voor plaatsing, maar wegens geldgebrek is dit
nog niet gebeurd.

De Nederlandse context van het Haarlemse beest

I

n Nederland zijn de oudste mij bekende waterspuwers die van de noordoostelijke straalkapel van de dom van Utrecht. Deze dateren van circa
1270 en zijn, zoals alle originele waterspuwers aan de dom, van Drachenfels trachiet gemaakt. Afwisselend zijn er aan de bovenzijde van de

steunberen water- en schijnspuwers aangebracht: schijnspuwers op de steunberen tussen de kapellen in, waterspuwers op de kleine steunberen
die tegen de knikken van de kapellen zijn geplaatst. Het best bewaard gebleven is de figuur van een enorme zeug, die aan de muurzijde zwaar en
massief is, ver uitsteekt en aan het uiteinde een smal hoofd heeft en de pootjes naar voren richt. Wat de vormen betreft is er weinig overeenkomst
met de Haarlemse spuwer. De waterspuwers van de andere straalkapellen van de dom van Utrecht dateren van veel later en van het originele werk
is weinig bewaard; het gros van wat nu zichtbaar is dateert van de restauratie uit de 19e eeuw. Verder prijken er op de straalkapellen van de kooromgang aan weerszijden van de vensters schijnspuwers in de vorm van neergaande dieren die weer wel van rond 1270 dateren, maar wat daar
nog origineel aan is vertoont wederom geen enkele gelijkenis met het Haarlemse fragment. Dat geldt ook voor de oorspronkelijke exemplaren in het
kloosterpand. De waterspuwers van de Domtoren, die tussen 1321 en 1380 werd gebouwd, sluiten qua vorm echter wel redelijk aan bij die van het
fragment dat in Haarlem werd opgegraven. Daarmee ligt een datering in de 14e eeuw voor de hand. Mogelijk werd de sculptuur vanuit

de Utrechtse bouwloods aangeleverd.

Polychromie

D

e vondstcontext wijst er overigens op dat het object tussen 1280 en 1350 in de grond is geraakt. Lang zal het dus niet hebben gefunctioneerd

op de plaats waarvoor het ooit was bedoeld. De mogelijkheid bestaat zelfs, gezien ook de uitmuntende staat waarin het fragment verkeert, dat het

helemaal nooit geplaatst is geweest, omdat het brak of kapot viel. Het ontbreken van polychromie is daar een mogelijke aanwijzing voor. Op middeleeuwse ontwerptekeningen van gebouwen worden waterspuwers namelijk meermalen, maar lang niet altijd, gepolychromeerd weergegeven. In
Utrecht kan men er inderdaad van uitgaan dat de waterspuwers oorspronkelijk geschilderd waren. In de huidige vorm is de oostzijde van de kerk
een patchwork van steensoorten, waarbij vooral de rode zandsteen in het oog springt. Veelal gaat het hier om hergebruikt materiaal, mogelijk uit de
oudere dom van Adelbold.11 Gezien deze veelkleurigheid en de grote verschillen in de maten van de steenblokken is het niet ondenkbaar dat het
domkoor oorspronkelijk gepleisterd was. Vlak boven de gewelven van de tussen 1495-1498 aangebouwde librije aan de noordzijde zijn inderdaad
delen van de oorspronkelijke buitenafwerking te zien. Het gaat hier om een natuursteenimitatie van tufsteenkleurig pleisterwerk met witte geschilderde voegen. Aan de zuidzijde van het koor is bovendien nog een stel-leitje aanwezig dat tijdens de bouw, zo rond 1310, werd aangebracht om de
dikte van de aan te brengen pleisterlaag aan te geven.

10 Voor ’s-Hertogenbosch zie Koldeweij (eindred.), 1989: 11 en 52-53. Aan de Buitenkerk in Kampen zijn de resten van twee van de oorspronkelijk drie aanwezige waterspuwers te zien in het
noord portaal en in de ruimte boven de sacristie.
11 Nijland e.a. (red.), 2007: 30-109, specifiek 53.
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Een verdere indicatie dat het domkoor bepleisterd was, is het feit dat het voorvlak van de tufsteenbekleding vaak iets meer, ongeveer een centimeter, naar achter ligt dan het voorvlak van de hoekblokken.12 Een egaal gekleurde bepleistering zal er toe hebben bijgedragen dat het beeldhouwwerk beter uitkwam dan vandaag de dag. Daarbij zal deze sculptuur zelf ook gepolychromeerd zijn geweest, want onbeschilderd beeldhouwwerk
zou erg lelijk hebben afgestoken tegen de bepleisterde muren. Schijnspuwers komen voor aan de binnen- en buitenkanten van kerken. Buiten
verrijkten ze het silhouet van torens, fialen, baldakijnen, wimbergen en dergelijke.13 Zo zijn er bijvoorbeeld op de toren van de Bakenesserkerk in
Haarlem allerhande schijnspuwers te vinden. Ook in het interieur van kerken werd de schijnspuwer voor van alles en nog wat ingezet. Een mooie
set kleine schijnspuwers zien we bijvoorbeeld op de baldakijnen op de pijlers in het koor van de Utrechtse dom. Deze zijn nog voorzien van hun oorspronkelijke beschildering. Waterspuwers nemen grosso modo twee houdingen aan. Op de eerste plaats is er de starthouding, d.w.z dat de spuwer
zich tegen een muur of dakrand afzette met zowel zijn voor- als achterpoten. Op de tweede plaats is er de springende spuwer, waarbij de voorpoten
naar voren zijn uitgestrekt. Beide types komen voor op de toren van de Bakenesserkerk in Haarlem. Die aan de bovenkant van de vierkante onderbouw zitten in een starthouding (afb. 3), die op het achtkant daarboven hebben de pootjes naar voren gestrekt (afb. 4). Ook worden spuwers wel
ten halve lijve uitgebeeld. Schijnspuwers zijn meestal wat gedrongener van vorm dan echte waterspuwers. Omdat ze geen water afvoeren was het
ook niet nodig ze extra lang te maken om het water zo ver als maar mogelijk was van de muur te loodsen. Het breekgevaar was zo ook kleiner dan
bij een langgerektere echte spuwer.14

Afb. 3. Schijnspuwer aan de bovenzijde van de vierkante onderbouw van de toren

Afb. 4. Schijnspuwers op de achtkant aan de toren van de Bakenesserkerk in Haarlem.

van de Bakenesserkerk in Haarlem. Foto: auteur.

12 Kipp, 2007: 128-161, specifiek 130-133.
13 Zie voor een overzicht van de mogelijkheden: Strobel, 2009: 36-40.
14 Strobel, 2009: 40.
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Conclusie

B

ij het Haarlemse fragment lijkt de beeldhouwer met het
breekgevaar weinig rekening te hebben gehouden. Een ver-

gelijking met spuwers in binnen- en buitenland wijst uit dat het
Haarlemse dier zijn poten wel erg dicht bij elkaar houdt en dat zijn
achterlijf veel te smal is om horizontaal of schuin naar beneden
te worden geplaatst. De sculptuur zou direct gebroken zijn. Het is
daarom twijfelachtig of het hier wel om het geijkte type schijnspuwer gaat. Gezien de stand van de poten en de proporties van
het wezen met de Haarlemse figuur oorspronkelijk rechtop gezeten hebben. Dergelijke rechtop zittende figuren, die qua silhouet
erg lijken op spuwers, komen we ook tegen in enkele gotische
kathedralen, als versiering van torens, fialen en pinakels. Een
mooi voorbeeld zijn de figuurtjes van circa 1240-1250 bovenop
de luchtbogen van de zuidelijke zijbeuk van de dom van Straatsburg, waarvan de originelen zich in het Musée de l’Oeuvre NotreDame bevinden (afb. 5 en 6). Zo ongeveer moet het Haarlemse
dier eruit hebben gezien toen het nog in welstand verkeerde, als
een bekronend element. Het is spijtig dat we de oorspronkelijke
context niet meer kennen. Het gaat hier immers om een fraai
stukje beeldhouwwerk, dat niet zomaar overal geplaatst kan zijn
geweest en thuishoorde in een context van grote allure.

Afb. 5. Voorzijde van het pinakelfi-

Afb. 6. Zijkant van het pinakelfiguur van de zuidelijke

guur van de zuidelijke zijbeuk van

zijbeuk van de kathedraal van Straatsburg, nu in het

de kathedraal van Straatsburg, nu

Musée de l’Oeuvre Notre-Dame in Straatsburg. Foto:

in het Musée de l’Oeuvre Notre-

auteur.

Dame in Straatsburg. Foto: auteur.
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