
in de clinch gelegen. In de 
jaren twintig verhoogde de 
PNEM de tarieven die het in  
rekening bracht bij de 
gemeentelijke electriciteitsbe- 
drijven. De PNEM kon dit 
doen, want zij had een door 
de wet gegarandeerd mono- 
polie. Onder aanvoering van 
wethouder Krijgsman, die zijn 
naam eer aandeed, trokken 
b&w ten strijde tegen de 
monopolist, overigens zonder 
succes. 
De heren op het stadhuis zul- 
len wel spijt hebben gehad 
van wat zij hadden gedaan in 
1906. De in Amsterdaam 
gevestigde electrotechnische 
ingenieur dr P.M. Verhoeckx 
had zich toen gemeld bi j  het 
gemeentebestuur met een 
plan voor een gemeentelijke 
electrische centrale. Leuk, 
maar men had het te druk of 
zoiets. Verhoeckx kreeg de 
raad zich eens tot de provin- 
cie te wenden met het beken- 
de gevolg. 

J.F.E. Blasing, 
Mensen en spanningen. 
Sociaal-economische 
geschiedenis van de N. V. 
Provinciale Noordbrabantsche 
Electriciteitsmaatschappij 
1914- 1985. 
Leiden, 1992. 524 pp + VII, 
fl. 62,95. ISBN 90 6890 397 7 

Ton Kappelhof 

Bouwhis to r i sche  

en Archeologische 
e r i c h t e n  

Onderzoek onder het 
stadhuis 

In het voorjaar van 1992 ver- 
richtte de Bouwhistorische en 
Archeologische Dienst onder- 
zoek in een kelder onder het 
stadhuis. Dit onderzoek was 
noodzakelijk door de verbou- 
wing van het daar gevestigde 
restaurant De Raadskelder. 
Archeologisch en bouwhisto- 
risch onderzoek aan het stad- 
huis is van groot belang, 
omdat er juist over de vroeg- 
ste periode van dit voor de 
stad zo belangrijke gebouw 
vrijwel niets bekend is. 
Helaas hebben in  het verle- 
den vele verbouwingen 
plaatsgevonden zonder dat 
onderzoek mogelijk was. 
In  een oorkonde uit  1348 
werd voor het eerst melding 

gemaakt van een raadhuis, 
maar dit lijkt achter het huidi- 
ge gestaan te hebben. In 1366 
kocht het stadsbestuur een 
pand aan de Markt dat rond 
1372 het Heerenhuis wordt 
genoemd. In 1481 werd het 
buurpand aan de linkerkant, 
genaamd De Gaffel, aange- 
kocht en in 1599 het aangren- 
zende huis Sinterklaas aan de 
rechterkant. Deze drie panden 
kregen tenslotte in  1670 een 
gemeenschappelijke voorge- 
vel die nog altijd het uiterlijk 
van het stadhuis bepaalt. 
Door talloze verbouwingen 
en aanpassingen heeft het 
stadhuis uiteraard steeds 
meer het karakter van één 
gebouw gekregen, maar op 
kelderniveau is de oorspron- 

Grijze kookpot, doorzijn vorm 

kogelpot genoemd. Het productie- 

centrum is Paffrath in Du~tsland 

geweest. Bijzonder aan deze 

vondst is, dat aardewerk uit dit 

plaatsje vanaf het begin van de 

dertiende eeuw hier niet meer 

wordt aangetroffen, terwijl dit 

exemplaar aan het eind van de 

dertiende eeuw pas in deze put is 

terechtgekomen. Hij is dus wel 

zeer lang in gebruik geweest. 

G. Verbeek
Rechthoek



Op deze vereenvoudigde kelderplattegrond van het stadhuis is de onderzochte kelder gerasterd weergegeven. 

Bovendien is goed te zien dat het huidige monumentale gebouw in feite uit drie middeleeuwse huizen bestaat. 

Dit maakt de archeologisch vastgestelde niet-synchrone ontwikkeling van deze percelen verklaarbaar. 



Een als beerput gebruikte houten 

tonput, aan de onderzijde 

omwonden met twijgen die op 

hun beurt weer omwikkeld waren 

met dunne reepjes boombast, 

Een dergelijke zorgvuldige con- 

structie geeft aan dat deze ton of 

kuip oorspronkelijk voor andere 

doeleinden moet zijn gebruikt. De 

balk links heeit onderdeel 

gevormd van een bovenbouw. 

Het geheel dateert uit het einde 

van de dertiende eeuw. In deze 

put werd het hier eveneens afge- 

beelde kogelpotje gevonden. 

kelijke opzet van de drie pan- 
den nog goed herkenbaar. 
Het archeologisch onderzoek 
vond plaats in  de achterkel- 
der van het huis De Gaffel. 
's-Hertogenbosch is, zoals 
bekend, gesticht op een dek- 
zandkop die nabij de Moriaari 
het hoogst is en richting stad- 
huis langzaam afloopt. Op de 
plaats van de kelder werd het 
oorspronkelijke maaiveld uit 
de ti jd van het ontstaan van 
de stad dan ook aangetroffen 
op een vrij laag niveau. Dit 
ongetwijfeld drassige terrein 
werd ontwaterd door middel 
van ontginningsgreppels die 
dateerden uit het eind van de 
twaalfde eeuw. In de loop van 

de dertiende eeuw werden de 
greppels dichtgegooid en het 
terrein met zand opgehoogd. 
Uit opgravingen op de markt 
in  1977 was al gebleken dat 
men in deze periode steeds 
meer wateroverlast kreeg die 
met ophogingen bestreden 
werd. 
Tegen het eind van de der- 
tiende eeuw werd het huis De 
Gaffel gebouwd, waarvan de 
achtergevel, die bij de uitbrei- 
ding van het restaurant deels 
is gesloopt, in  de kelder zicht- 
baar was. Dit pand was min- 
der diep dan in de huidige 
situatie en op de plaats van 
de onderzochte kelder bleef 
een open achterterrein 



bestaan. Hier vonden we een 
als beerput gebruikte houten 
ton waaruit een compleet 
kookpotje tevoorsch ijn kwam. 
Op een bepaald moment in 
de veertiende eeuw is de put 
als gevolg van brand buiten 
gebruik geraakt en dichtge- 
gooid. 
Aan het eind van de veertien- 
de eeuw werd het huis naar 
achteren uitgebreid. De iets 
aflopende bodem werd geë- 
galiseerd met puin en afge- 
dekt met een bakstenen vloer. 
Zo was rond 1400 de eerste 
fase van de onderzochte kel- 
der ontstaan. 
In de zestiende eeuw werd 
het vloerniveau van de kelder 
nogmaals verhoogd en werd 
er een plavuizenvloer gelegd. 
In een hoek was een iets die- 
per gelegen ruimte uitge- 
spaard die voor speciale 
opslag gediend zal hebben. 
Op een bepaald moment 
heeft men er afval ingegooid 
en vervolgens met tras (een 
waterdichte specie) herme- 
tisch afgesloten. Omdat er 
veel fragmenten van een rijk 
versierde Westerwald-kan 
met het jaartal 1595 tussen 
het afval zaten, moet dit dus 
na 1595 en vermoedelijk in 
het begin van de zeventiende 
eeuw gebeurd zijn. Bij een 
dergelijke bewuste afsluiting 
van een hoeveelheid afval 
kun je je afvragen of dit afval 
mogelijk een rol heeft 
gespeeld bij een besmettelij- 
ke ziekte, al blijft dit uiteraard 
speculatie. 

Tenslotte ... 
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J. Treling 

Het is noodzakelijk dat veel 
gemeentelijke archiefbeschei- 
den vernietigd worden: niet 
alles hoeft bewaard te blijven 
en bovendien kan niet alles 
bewaard blijven. Zo worden 
ondermeer alle cliënten-dos- 
siers van de Sociale Dienst 
vernietigd als betrokkene vijf 
geen jaar financiële onder- 
steuning meer van deze 
instelling heeft ontvangen. 
Nu is bij toeval is een groot 
aantal stamkaarten bewaard 
gebleven van evacué's van de 
watersnoodramp van 1953. In 
de eerste weken van februari 
van dat gedenkwaardige jaar 
vonden zij een gastvrij onder- 
dak in  de stad en bij Bossche- 
naren. Alfabetisch werden de 
kaarten bewaard van perso- 
nen en gezinnen die bij fami- 
lies ondergebracht werden of 
die een eigen huisvesting kre- 
gen. Op naam van de instel- 
ling zijn de kaarten bewaard 
gebleven van geëvacueerden 
die in een groter gebouw 
(bejaardenhuis, jeugdge- 
bouw, klooster) een gezamen- 
lijk onderdak vonden; de door 
de gemeente verstrekte gel- 
den werden aan die instelling 
overgemaakt. 
In de eerste week van febru- 
ari was 's-Hertogenbosch dus 
één van de steden waar groot- 
scheeps hulp geboden werd. 

G. Verbeek
Rechthoek

G. Verbeek
Rechthoek
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