




Flehite Vulling van een beerput aan de Breestraat, waar-bij de diverse lagen goed te onderscheiden zijn. Dat we de verhoudingtussen afval en economi-sche positie met enige voorzichtigheid moetenbezien, toont Van Oosten aan in een scherpzinnigartikel.1 Ze belicht hierin onder andere of objectie-ve inkomensgegevens uit belastingcohieren over-eenstemmen met de inhoud van een beerput. Hetblijkt dat, als we te gemakkelijk en snel conclusies I Van Oosten, 2005. een volle beerput altijd voor enige opwindingzorgt. De inhoud van de beerput kan iets zeggen overde economische positie van de gebruikers. Menkan zeggen dat de sociale status van een huishou-den zich weerspiegelt in het afval dat het produ-ceerde. Een aantal toonaangevende onderzoekenop het gebied van stadskernarcheologie is geheelof gedeeltelijk op beerputinhouden gebaseerd.



Flehite DE STAD EN HET VUIL 60 trekken, we er lelijk kunnen 'instinken', omdat erallerlei mechanismen zijn die het beeld kunnenvertroebelen. Zo wordt van bepaalde soorten kera-miek aangenomen dat ze tot de meer luxueuzevoorwerpen behoren, maar of dat in elke periodeen elk landsdeel zo is, is maar de vraag. Bovendienkunnen ook eenvoudige huishoudens wel wat'mooie' stukken servies bezitten; een gegeven datwe ook kennen uit boedelinventarissen, waaruitblijkt dat voor dagelijks gebruik het eenvoudigespul op tafel kwam, maar er ook altijd enkelepronkstukken aanwezig waren. Mogelijk zijn gegevens die informatie gevenover wat men gegeten heefteen betere graadme-ter dan serviesgoed. Ondanks alle problemen zijnbeerputten toch enorm interessant en hoe we ookmet de interpretatie ervan moeten omgaan, het isin elk geval belangrijk zoveel mogelijk gegevens teverzamelen. Het verschijnsel beerput is een relatieve laat-komer in de stadsgeschiedenis. Zolang mensennog in een agrarische omgeving wonen, is afval-verwerkinggeen

enkel probleem: er is ruimtegenoeg op de mesthoop of in heren der gegravenafvalkuilen. Alsde bewoning zich verdicht tot eenpre-stedelijke of stedelijke samenleving wordtruimte echter schaars. Het is niet langer doenlijkuitwerpselen van mensen dier willekeurig op stra-ten en in stegen terecht te laten komen. Anderhuishoudelijk afval kan ook niet meer'zomaar'overal neer gegooid worden, maar moet op eenordelijke wijze verzameld en verwerkt worden.Afvalverwerking blijft ook dan nog een particulierprobleem, maar de stedelijke overheid gaat zich ersteeds meer mee bemoeien. In andere Neder-landse steden verschijnen de eerste bakstenenbeerputten in de loop van de i3e eeuw. Zo zietmen In Dordrecht allereerst een fase van op heterf gegraven afvalkuilen. In de i3e eeuw verschij-nen bij de oudste bakstenen (rijkere) huizen in dehoofdstraten ook gemetselde beerputten of beer-kelders. In de minder belangrijke zijstraten, waar ambachtslieden hun beroep uitoefenden in een-voudiger, houten, huizen vindt men achterop heterf vierkante houten

bakken voor het afval. Laterwordt het verschijnsel beerput in Dordrechttamelijk algemeen. Dergelijke met planken ofvlechtwerk verstevigde afvalkuilen vindt men ookin Tiel in deioe-i2e eeuwen ook daar ontstaatlater langs de hoofdstraat een bebouwing van bak-stenen huizen met dito gemetselde beerputten.2 In Amersfoort loopt het proces langs verge-lijkbare lijnen. In 1259 krijgt Amersfoort stads-rechten, de eerste muur is rond 1300 voltooid endan ontwikkelt Amersfoort zich in vrij snel tempo.Aan het eind van de i4e eeuw is de stad uit haarjasje gegroeid en besluit men tot een nieuwe uit-leg. De bouw van de tweede stadsmuur is eengrote onderneming, die rond 1450 haar eindevindt. Lange tijd heeft het nieuwe deel nog eenopen, nauwelijks stedelijk, karakter gehad metstadsboerderijen en bijbehorende hooibergen.Net als in de hiervoor beschreven steden komtafval in eerste instantie terecht in de op eigen erfgegraven afval kuil. Tot de i4e-ise eeuw komenafvalkuilen in Amersfoort nog veel voor, evenalsbeerkuilen, waarin naast gewoon

huishoudelijkafval vooral beer wordt aangetroffen. De oudste beerput in Amersfoort stamt uit dei5e eeuw. In vergelijking met beerputten bij hui-zen van burgers is dat tamelijk vroeg, aangeziendie pasop het eind i5e of het begin van i6e eeuwbeerputen bouwen. Deze voor Amersfoort vroegebeerput werd aangetroffen op het terrein van hetlatere Agnietenklooster en moet daar waarschijn-lijk mee in verband worden gebracht. De meestebeerputten zijn rond en gemetseld, omdat deronde vorm degronddruk het best weerstaat. Zezijn groter in doorsnede dan waterputten bij voor-keun8o-200 cm en steeds enkele meters diep.Waar waterputten tot in het grondwater reiken,zijn beerputten minder diep. De meeste gaan tot 2 Bartels, 1999: pi5 ev.





Flehite DE STAD EN HET VUIL 71 teren'wilde. De afmeting van de beerkelders iszo'n 200 x 250 cm; zij werden afgedicht met eengemetseld tongewelf. Het resultaat van ruim 20 jaar opgraven inAmersfoort is 25 beerputten. Bovendien warenslechts 7 daarvan gevuld met redelijk wat afval. Inveel gevallen vond men slechts een vulling vanpuin en zand met hier en daar een scherf. Nu ismaar een klein deel van de binnenstad archeolo-gisch onderzocht, daarom is getracht het beeldaan te vullen met gegevens uit archiefbronnen.Diepgaand archiefonderzoek aan de akten in denotarisprotocollen en in de transportregisters,waarin overdracht van onroerend goed werdbeschreven, brachten geen overstelpende hoeveel-heid andere gevallen aan het licht.4 Zoekend opwoorden als &quot; privaat&quot;, &quot;secreet&quot; of nog zo'n ande-re oude term: &quot;heymelijckheit&quot;-zeg maar 'stille- Vierkante en ovale beerput geplaatst tegende achtergevel van huizen aan de Hof. Verspreiding van de beerputten. De aktes van de Amersfoortse notarissen en de

registersop de overdrachten van eigendommen worden momen-teel door vrijwilligers ontsloten. Deze rijke bronnen dietot voor kort nauwelijks toegankelijk waren zijn nu volle-dig doorzoekbaar.





Flehite DE STAD EN HET VUIL 73 zijn we dan allang het stadium gepasseerd waarinvarkens vrijelijk over straat lopen, hun kostje bijelkaar scharrelend, zoals we dat kennen uit degeromantiseerde beeldvorming van bijvoorbeeldde schoolplaten van Ising. Een zelfde verbod komtin 1545 voor poepdozen lozend op de grachten.Varkenshokken zijn nog steeds verboden, maar alser een voorziening getroffen wordt waarbij hetvuil wordt opgevangen en niet in het waterterechtkomt, kan er een uitzondering gemaaktworden.8 Een raadselachtige keur uitdos verbiedtalle privaten die &quot;bovenstrooms&quot; lozen op debeken, namelijk vanaf de St.Jorisbrug (bij huisTinnenburg) tot aan de Ketelaarsbrug (tussenBreestraat en Nieuwe Weg) en aan de andere kantvan het Barbaraklooster (aan de huidigeHerenstraat) tot aan dezelfde Ketelaarsbrug. Is diteen omslachtige manier om het hele grachten-stelsel uitgezonderd de Lange en Korte Grachtaan te duiden of ontgaat ons hier iets? Bovendienwerpt het de vraag op waarom deze

belangrijkewatervoerende grachten wel zouden mogen wor-den vervuild. Wel duiden dergelijke regels eropdat men in Amersfoort niet in een soortgelijkesituatie wilde belanden als in Alkmaar, waardehuizen aan de Breedstraat via een riool loosden opde gracht. Veelbetekenend is dat deze Alkmaarsegracht in de archiefbronnen ook wel &quot;Kaksloot&quot;genoemd werd.9 Zulke maatregelen aangaandevarkenshokken en privaten met een verbindingnaar de grachten worden met enige regelmaatherhaald, mogelijk een bewijs dat men zich er nietaltijd aan hield. Een andere keur betreft het bra-ken of roten van vlas. Dit is een proces waarbij hetvlas in liefst stromend water voor langere tijd werd ondergedompeld. Het roten (rotten) maaktede vezels los en daarna kon het vlas versponnenworden. Nadeel van dit proces is de enormewatervervuiling die het met zich mee bracht door-dat het zuurstofgehalte in het water sterk daalde,met kwalijke gevolgen voor de watervoorzieningen de visstand.10 Of dit betekent dat er ook daad-werkelijk een

vlasnijverheid geweest is inAmersfoort is niet zeker. Het verbod op het rotenvan vlas is op het eind van de Middeleeuwen wijdverbreid onder alle steden en Hollandse water-schappen en kan heel wel bij wijze van voorzorgzijn ingesteld. Wel bewijst het de bijzondere zorgdie de bestuurders hadden voorde kwaliteitvanhet oppervlaktewater. Een en ander houdt ver-band met het brouwen van bier. Op een aantalplaatsen in de stad komt water uit zichzelf aan deoppervlakte. Dit water valt als regenwater op de&quot;berg&quot; en welt na een lange tocht door de aardeaan de voet ervan op. Sommige brouwers haddende beschikking over zo'n bron die water van uit-stekende kwaliteit leverde, maar de meesten zul-len het hebben moeten doen met oppervlaktewa-ter. Door middel van een putgalg, een installatieom emmers water naar boven te hijsen, of via eenhouten waterleiding werd water gehaald voor hetbrouwproces.&quot; Begrijpelijk is dat het belang vande brouwnijverheid voor de handelspositie van destad zwaar moest wegen en er dus alle

aandachtwas voor een zo zuiver mogelijke grondstof. Een aanverwant onderwerp is het schoonhou-den van de openbare ruimte. Ook hierbij ging hetbestuur een rol spelen. De oudste vermelding inhet archief hieromtrent stamt uit 1436. In dat jaarvinden we een lijst van uitgaven gedaan onder en werde, moge blyven...&quot;. Herhaling van dit verbod op4-5-1551. 9Bitteretal,i995:pi6 10 Archief Eemland:Resolutieboek dd. 4-12-1472 &quot;...Zoo ook werd het verbo-den by sulke kueren als daer op staen, om vlas of hennipbinnen de stad te braken...&quot;. 11 Smit, 2000. 12 ArchiefEemland inv. nr 01-1125 (anno 1436.). 13 Archief 8 Archief Eemland: Resolutieboek dd. 5-10-1545 &quot;... alleprivaten en verkeschooten waarvan de onreinicheyt inder stad graften uitkomt, af te breken. Verkenschootenstaande een halve roede van de werven, voorzien van eenton in de eerde, daer die onreinicheyt inne lopen mach,zulcx dat 't waeter in de graften daer niet mede bescadich









Flehite gjjuwnw Interieur van een Amsterdamse woningrond 1900 Naast het aanrecht was deplee. Bron: Stadsarchief Amsterdam





Flehite De laatste tonnenritin Hallum, Friesland,tweede helft 20e eeuw.Ook in Amersfoortheeft het verschijnselbeerton nog tot in dejaren vijftig bestaan.Bron: Tresoar(Leeuwarden)Collectie: Ferwer-deradiel Foto's ?w^ Tonnenophaal metde 'Boldoot-kar' inde Koestraat









Flehite DE STAD EN HET VUIL 83 MEUR '05 F177 Recente beerput. 20 eeuw. Recent POT 33-37 F30 Ronde beerput. Onderste lagen losgestapeld, daarboven gemetseld. Gebruiktesteen. Diameter 128 cm. Diepte 179 +nap. Vulling: recent. MP'98 Beerput F16 Diameter 200 cm. Hergebruikte steen. Diepte onbekend V. 61,62,67,68,73.Keramiek, glas. Vulling: 17 MP'98 TonputFi3i Diameter 0.60 diepte 0.26 cm +nap Houten tonnetje zonder bodem V. 495-500 e17 eeuw MP'98 TonputFi53 Diameter 0.60 diepte &quot;040 cm onder vlak&quot;. V 332 Vulling: 18 eeuw MN 90 (Ton) put 1 Houten ton Diameter 60 cm Diepte tot 120 cm +nap Tek 1 Inhoud: V 6 en 11 Vulling:i7e/iSe eeuw MN 90 (Beer) put 3 Beerput rond, gemetseld Diameter 200 cm diepte 20 cm -nap Tek 2. V 18,21,22,26,27,30-37 Vulling: ve/i8eeeuw MUU179 Beerput Rond gemetseld. Met gemetselde koepel. Diameter 200 cm. Diepte onbekend Vulling 15 /16eeuw UST(98 Beerput F2 Ronde put van losgestapelde stenen. Diameter 180 cm. Diepte 237+NAP.Binnenzijde bepleisterd Inhoud:

beer, bot, keramiek Vulling:i8e/i9eeeuw ZW'87 (Beer)puti In aanvang een ronde put Diameter 180 cm met een latere rechthoekige aan/ver-bouw. Tek 1 en een schetsje in het protocolboek. Geen diepte. Beer en enigescherven 16 /17 eeuw ZW'87 (Beer) put 3 Ronde gemetselde put diameter 180 cm. Tekening 1 Geen diepte. Inhoud: beer enenige scherven e17 eeuw ZW'87 (Beer) put 4 Vierkante beerkelder 300x225 cm Diepte 270 cm onder maaiveld (diepte t.o.v.nap onbekend maar put ging wel tot in het grondwater. Inhoud: beer, keramiek,bot, glas, textiel 17 A eeuw


