
dat door Dataschurk ineens 
inzichtelijk is geworden (met 
dank aan Jan Buiks voor het 
aanleveren van de ruwe 
gegevens). 

i Joke Bongaarts, woonach- 
tig in  's-Hertogenbosch en 
thans werkzaam op het 
Streekarchief Regio Eindho- 
ven-Kempenland, verrichtte 
een inventariserend onder- 
zoek in het omvangrijke 
archief van het Bureau 
Divers. Dit bureau ontstond in  
1986 door een fusie van de 
stedelijke bureaus voor 
Jeugd- en Jongerenwerk, 
Jeugdzorg en Gezinswerk en 
het Stedelijk Maatschappelijk 
Centrum. Doel van het onder- 
zoek was om de weg te pla- 
veien voor een toekomstige 
inventarisatie van dit fonds 
dat veel informatie bevat over 
het welzijnswerk in de jaren 
zeventig en tachtig. Het 
archief werd in 1989 bij ons 
ondergebracht en beslaat de 
periode 1975-1986. 
Het onderzoek resulteerde in 
een rapport dat handelt over 
de geschiedenis van de ver- 
schillende organisaties en de 
structuur van het archief- 
fonds. Het rapport is ter 
inzage in  de studiezaal, het 
archief zelf is nog niet open- 
baar. 

B o u w h i s t o r i s c h e  

en Archeologische 
c h t  

Archeologisch onderzoek 
aan de Beurdsepoort 

In  de maanden januari en 
februari van dit jaar heeft de 
Bouwhistorische en Archeo- 
logische Dienst van de 
Gemeente 's-Hertogenbosch 
onderzoek gedaan op een ter- 
rein tussen de Beurdsestraat 
en het Volderstraatje. Aanlei- 
ding was de geplande bouw 
van enkele woningen door 
Van Tartwijk Bouwbedrijven 
op een terrein waar vroeger 
Firma Van Rosmalen geves- 
tigd was. 

Het terrein aan de Beurdse- 
poort ligt in  een deel van de 
stad waar in de middeleeu- 
wen de textielnijverheid was 
geconcentreerd. Namen als 
Weversplaats, Verwersstraat 

en Volderstraatje herinneren 
nog aan de diverse stadia van 
de fabricage van het 
beroemde Bossche laken 
(wollen stof). Een belangrijke 
vraag bij het onderzoek was 
dan ook of van dit ambacht 
iets kon worden teruggevon- 
den. 

Het gebied rond de Beurdse- 
straat werd in  de tweede helft 
van de dertiende eeuw voor 
bewoning geschikt gemaakt 
door het ontwateren van het 
veen, waarna het met geel 

Afb. 1 De zware achtergevel 
van het huis aan de Beurdse- 
straat is gefundeerd op een 
brede spaarboog die op twee 
kolommen rust. De linker 
kolom is niet helemaal ont- 
graven. Eind veertiende 
eeuw. 

Ton Kappelhof 
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Afb.2 Een drinkschaaltje van 
steengoed. Dit materiaal 
werd zo hard gebakken dat 
het goed waterdicht werd. Dit 
stelde echter hoge eisen aan 
de gebruikte klei. Dergelijke 
klei is in onze streken niet te 
vinden en daarom werd dit 
steengoed geïmporteerd uit 
Duitsland. Het was in  de mid- 
deleeuwen dan ook erg duur 
en behoorde tot het luxe 
tafelgerei. Dit exemplaar 
komt uit Siegburg fin de 
buurt van Bonn) en dateert 
uit de tweede helft van de 
veertiende eeuw. 

zand werd opgehoogd. De 
vroegsfe bebouwing die bij 
de opgraving werd aangetrof- 
fen dateerde uit het eind van 
de veertiende eeuw en werd 
gevormd door een zware ach- 
tergevel van een huis aan de 
Beurdsestraat. Deze achterge- 
vel was gefundeerd op een 
grote spaarboog met kolom- 
men en was 5.20 m breed 
(afb. l). Aanvankelijk moet 
het terrein achter dit huis nog 
open zijn geweest, want men 
had er een beerkuil gegraven. 
In deze kuil vonden we een 
compleet drinkschaaltje uit 
Siegburg (afb. 2). Rond 1400 
werd dit huis aan de Beurdse- 
straat verlengd. Deze nieuw- 
bouw was echter veel minder 
zwaar getuige de lichte bak- 

steenfundering. Er is hier dui- 
delijk sprake geweest van 
houtbouw. 

Een grote verrassing vormde 
de ontdekking van een oven- 
tje binnen deze achterbouw. 
Het was vervaardigd van bak- 
stenen en bestond uit twee 
gedeelten: een vierkante 
stookvloer en de ronde eigen- 
lijke oven (afb. 3). Bij het 
zorgvuldig afbreken werd 
vastgesteld dat de oven twee- 
maal verbouwd of gerepa- 
reerd was. De reden hiervoor 
konden we niet achterhalen, 
maar wel werd duidelijk dat 
de basisopzet steeds gehand- 
haafd bleef. De oven had een 
ronde mantel en was op zo'n 
manier met bakstenen opge- 
vuld dat er een rechte stook- 
gang was uitgespaard. Deze 
gang was door een rij 
staande bakstenen in de 
lengte in tweeën verdeeld, 
waardoor de hitte meer kon 
circuleren en de oven tot een 
hogere temperatuur kon wor- 
den gestookt. Ook de stook- 
vloer was aangepast. In eer- 
ste instantie was hij van 
leem. Later werd hier een 

tweede stookvloer opgelegd, 
dit keer van baksteen. Omdat 
er geen opvallend grote hoe- 
veelheid houtskool werd aan- 
getroffen, kunnen we er van 
uitgaan dat de oven met turf 
gestookt is, een brandstof die 
in deze omgeving ruim voor- 
handen was. 
Op dit moment is nog onze- 
ker waar deze oven voor 
gediend heeft. Omdat we 
geen produktie-afval (zoals 
bijvoorbeeld glasresten of 
misbaksels van het potten- 
bakken) gevonden hebben, 
gaan we er vanuit dat hij niet 
is gebruikt om iets te produ- 
ceren, maar om iets te ver- 
warmen. Zoals gezegd ligt 
het opgravingsterrein midden- 
in de middeleeuwse wijk 
waar de lakennijverheid 
gevestigd was. Nu is bekend 
dat het verven van de wollen 
stof gebeurde in grote ketels 
met verfstoffen die werden 
verwarmd. Het ligt dus voor 
de hand om voor deze oven 

Afb.3 De oven 
7. bakstenen stookvloer 
2. de ronde eigenlijke oven 
3. stookgang 



Afb.4 Baksteenvloer beho- 
rend aan een opvallend breed 
huis (9 meter) aan het Volder- 
straatje. 
Eerste helft veertiende eeuw. 

aan een dergelijke functie te 
denken. Maar het is ook mo- 
gelijk dat deze oven een rol 
heeft gespeeld bij het bier- 
brouwen. Onderzoek in de 
archieven kan ons mogelijk 
helpen de eigenaar van het 
perceel in die tijd te achterha- 
len, waarbij de functie van de 
oven duidelijk kan worden. 

De bebouwing op het achter- 
terrein aan de Beurdsepoort 
blijkt in de achttiende eeuw te 
zijn afgebroken. Nu is bekend 
dat in 1770 een zekere Martini, 
woonachtig in de Verwers- 
straat, een groot deel van het 
achterterrein tussen Beurdse- 
straat en Volderstraatje kocht 
en hier een grote tuin aan- 
legde. De donkere tuingrond 
dekte inderdaad alle andere 
bewoningssporen af. Van 
Rosmalen tenslotte heeft aan 
het begin van deze eeuw het 
terrein weer bebouwd. 

104 Ook aan de kant van het Vol- 

derstraatje is onderzoek 
gedaan. Omdat we hier even- 
eens met een achterterrein te 
maken hadden waren de ver- 
wachtingen niet hoog 
gespannen. We waren dan 
ook behoorlijk verrast toen 
hier bebouwingsresten te 
voorschijn kwamen die al 
dateerden uit de eerste helft 
van de veertiende eeuw. 
Twee huizen werden opge- 
graven, waarvan er één 9 m 
breed was, wat voor een 
kleine zijstraat als het Volder- 
straatje in de middeleeuwen 
zeer breed is (ter vergelijking: 
het hierboven besproken per- 
ceel aan de Beurdsestraat 
was 5.20 m). Dit brede huis 
bezat een fraaie bakstenen 
vloer waarvan nog een groot 
deel bewaard was gebleven 
(afb. 4). De opgraving aan de 
Beurdsepoort heeft duidelijk 
gemaakt dat dit deel van de 
stad in de middeleeuwen 
intensief bewoond is 
geweest. Een klein straatje als 
het Volderstraatje kende 
dichte bebouwing vanaf de 
vroege veertiende eeuw en 
ook het karakter van de hui- 
zen was gevarieerder dan je 

in een dergelijke straat zou 
verwachten. Dit hing samen 
met de aanwezigheid van de 
voor 's-Hertogenbosch zo 
belangrijke lakennijverheid. 
De oven is daar vermoedelijk 
een overblijfsel van. 

J.R. Treling 

uit de 

A t l a s  
Dat geschreven bronnen 
alléen nimmer een zo reëel 
beeld kunnen scheppen als 
bijvoorbeeld foto's dat doen, 
bewijst deze nostalgische 
opname uit november 1947 
van de oude lichthal van 
Vroom & Dreesmann aan de 
Schapenmarkt. De lichthal 
zelf, de artikelen die in detail 
te ontdekken zijn en de 
reclame-uitingen geven ons 
informatie over de functiona- 
liteit van de bouw, de trends 
en verkooptechnieken van 
eind jaren veertig. 
In 1900 opende V&D het Bos- 
sche filiaal op de hoek van de 
Minderbroedersstraat en de 
Pensmarkt. Het was de eerste 
V&D-zaak van het zuiden. 
Onder de naam 'De Zon' 
werd het van oorsprong 
manufacturenmagazijn een 
begrip. Zes personeelsleden 
telde de winkel toen. 
Veranderende inzichten, effi- 
ciency en vergroting van de 
capaciteit noopten het inmid- 
dels tot Nederlands grootste 
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