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0WFSEJUSPNBOUJTDIFCFTUBBOWJFMFDIUFSFFO
TDIBEVXNFUEFLPNTUWBOEFFMFLUSJDJUFJUT
DFOUSBMFJOEFKBSFOµWBOEFWPSJHFFFVX
%JFWFSSFFTWMBLOBBTUEFSVuOFFOWBOEF
XFJMBOEFONFUHSB[FOEFLPFJFOCMFFGOJFUT
PWFS0PLIFUPNMJHHFOEFHFCJFEJOEVTUSJB
MJTFFSEFJOSBQUFNQP8JFEFSVuOFOV
CF[PFLUNPFUNPFJUFEPFOPNEFDIBSNF
WBOEFQMFLOPHUF[JFO LPNFOEFMBOHT
HFWBOHFOJT´%F%PSEUTF1PPSUFOµ FFOSJK
HFQBSLFFSEFWSBDIUXBHFOTFOFFOJOTUFFL
IBWFOWPPSDIFNJTDIFWSBDIUWBBSEFST
.BBSEBBSBDIUFSMJHUOPHBMUJKE WFSTDIPMFO
JOIFUHSPFO EBUFFOTSPFNSVDIUF

"MJOEFEFFOEFFFVXTQSBLEFSVuOF
FOPSNUPUEFWFSCFFMEJOHWBOTDIJMEFST)FU
MBHPPLIFFMJEZMMJTDI BBOEFSJWJFSEF
.FSXFEF%BUCMFFG[PJOEFEFFFVX
%BHKFTNFOTFOUSPLLFOOBBSEFSVuOFUPFPN
FSUFXBOEFMFO XBBSCJK[FWJBIFULMBQIFLKF
BDIUFSEFSVuOFEFEJKLMBOHTQPMEFSTNFU
HSB[FOEFLPFJFOLPOEFOWPMHFO,JOEFSFO
LPOEFOFSWFSTUPQQFSUKFTQFMFOFONFUIVO
PVEFSTQJDLOJDLFO0PLXBTIFUWPPSKPOHFSFO
FFONPPJFQMFLPNUF[XFNNFO XBOUIFU
TUSBOEKFCJKEFSVuOFMBHEJSFDUBBOEFSJWJFS
%FSVuOFCMFFGUPUCFHJOTUFFFVXCFTUBBO
BMT´SFDSFBUJFPPSEµWPPSEF%PSEUFOBSFO
*OLPOKF[FMGT´XBUFSUPDIUKFTµIJFS
OBBSUPFNBLFONFUEFWFFSEJFOTU'PQ4NJU
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WBOBGEBOJTEFUFOUPPOTUFMMJOH
3JEEFSTQPSFO (ERINNERINGENAAN
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)PG.BBSXBBSHBBUIFUPWFS 
8BOUIFU)VJTUF.FSXFEFJTUPDI
BOOPFFOSVuOFCVJUFOEF
TUBE

%FCPSBI1BBMNBO

)VJTUF.FSXFEF XJOUFS 'PUP1#PT;PDL%FTJHO

In Holland staat
een Huis…
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FSNPHFMJKLVJU 3FDPOTUSVDUJF

;P[BHIFUUXFFEF)VJTUF.FSXFEF

Riddersporen in bronnen
0PJUXBTEJFSVuOFFFOIVJTEBUFSPOHFWFFS
VJU[BHBMTLBTUFFM-PFWFTUFJO&SXPPOEFO
WPPSBBOTUBBOEFNBOOFO SJEEFST EJF

)VJTUF.FSXFEF XBBSBBO[PWFFM
%PSEUFOBSFOHPFEFKFVHEIFSJOOFSJOHFO
CFXBSFO

Pieter Breman

waarmee je luchtkastelen bouwt

%FPVETUFWFSNFMEJOHWBOFFO´IFFSWBO
EF.FSXFEFµJTVJU)FUIVJTXPSEU
QBTWPPSIFUFFSTUSPOEWFSNFME
8BBSTDIJKOMJKLJTIFUHFCPVXEEPPS)FFS
%BOJFM*7 EJFSPOEXFSEHFCPSFO/B
IFNFSWFO%BOJFM7 7*FO7**IFUMFFONFU
IFUIVJT.BBSNFU%BOJFM7**TUJFSGJO
EFMBBUTUFNBOOFMJKLF7BOEF.FSXFEFVJU
)JKIBEXFMFFOEPDIUFS.BSHSJFU;JKFSGEF
IFUIVJT NBBSEPPSIBBSIVXFMJKLNFU
8JMMFNWBO#SFEFSPEFLXBNIFUJOBOEFSF
IBOEFO7BO#SFEFSPEFXBTBBOIBOHFSWBO
+BDPCBWBO#FJFSFO )PFLT EJFJODPOGMJDU
XBTNFUIBBSPPN+BO7*WBO#FJFSFO
,BCFMKBVXT )PFXFM[JKIBBSWBEFS HSBBG
8JMMFN7*WBO)PMMBOE XBTPQHFWPMHEUPFO
EJFPWFSMFFE LSFFHIBBSPPNIFUHSBBGTDIBQ
)PMMBOEUPFHFXF[FOWBOEF%VJUTFLFJ[FSFO
EBU[FUUFLXBBECMPFE

)JTUPSJBMF EFFFVX

.JOJBUVVSVJUEF#JCMF

%FCPVXWBOFFOLBTUFFM

JOEJSFDU FFOSPMTQFFMEFOJO
IFUQPMJUJFLFCFTUVVSWBOIFU
HSBBGTDIBQ)PMMBOE%F[F
FEFMMJFEFOXBSFOBBOWBOLF
MJKLWBOMBHFBGLPNTU NBBS
LMPNNFOPNIPPHPQEF
TPDJBMFMBEEFS EPPSEBU[FJO
EFHVOTUTUPOEFOCJKIPHFSFIFSFO7BOIFO
LSFHFO[FEBOPPLEFIFFSMJKLIFJEWBOEF
.FSXFEFFOFFOWFSEFEJHCBBSXPPOIVJTJO
MFFO(SPOEFOSFDIUFOWBOEFIFSFOWBO
7PPSOF IFUIVJTWBOEFIFSFOWBO1VUUFO
FO4USJKFO

telkens opnieuw weer opgetrokken uit het spul

in ’t hoofd van de beschouwer

maar voor de rest wordt het gebouw

de lijnen van het fundament zijn aangebracht

van een middeleeuwse samenleving

is al wat er van rest: de hoeksteen

met Kabeljauwen uit de stad, een hoektoren

ooit was ’t een burcht voor Hoeken in de clinch
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Riddersporen in archeologie
%JFSVuOFBBOEF.FSXFEFJTIFUPVETUF
TUFOFOHFCPVXWBO%PSESFDIU%F

%JUDPOGMJDU FFOWPPSU[FUUJOHWBOEF)PFLTF
FO,BCFMKBVXTFUXJTUFOEJFBMSVJNKBBS
TQFFMEFO MFJEEFJOUPUIFUCFMFHWBO
%PSESFDIU%BUQBLUFOJFUHPFEVJUWPPSEF
BBOIBOHFSTWBO+BDPCBFOIFU)VJTUF
.FSXFEF XBOUIFUWFSIBBMHBBUEBUFFO
NFVUFXPFEFOEF%PSEUFOBSFO BBOIBOHFST
WBO+BO7*WBO#FJFSFO [JDIPQIFUIVJT
TUPSUUFFOEJUUFHSPOEFSJDIUUF*OJFEFSHFWBM
[BMIFU)VJTUF.FSXFEFJOWFFMTDIBEF
IFCCFOPQHFMPQFO NBBSEFHFOBEFTMBH
LXBNJO UPFOEFPWFSTUSPNJOHWBO
EF4U&MJTBCFUITWMPFEIFUIVJTJTPMFFSEF
FOWPPSHPFEPOCFXPPOCBBSNBBLUF

IBSU $PMMFDUJF&SGHPFEDFOUSVN%J&1

*OTJHOFWBODBDNCSFFEBSNNFUSPPGWPHFM QJKMFOEPPSCPPSE
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&SGHPFEDFOUSVN%J&1MBBUUJKEFOTEF
UFOUPPOTUFMMJOHPOEFSNFFSEFHFCSVJLTWPPS
XFSQFO[JFOEJFEF[F%PSEUTFWPPSWBEFSFO
NFFSEBOKBBSHFMFEFOJOIVOIBOEFO
IBEEFO)FUHBBUPNBBSEFXFSL NBBSPPL
PNEFMFOWBOXBQFOUVJHFOFOLFMF[FFS
CJK[POEFSFWPOETUFO [PBMTFFOVJUNFUBBM
HFHPUFOJOTJHOFCSPDIFFOnnOWBO&VSPQBµT
PVETUFCMPLGMVJUFO0PL[VMMFOWFFMGPUPµT 
QSFOUFOFOUFLFOJOHFOXBBSPQEFSVuOFJT
BGHFCFFMEXPSEFOHFUPPOE&OTQFDJBBM
WPPSEFUFOUPPOTUFMMJOHXPSEUFFOWJSUVFMF
SPOEXBOEFMJOH GJMNBOJNBUJF HFNBBLU
%FCF[PFLFS[JFUFFOSFDPOTUSVDUJFWBOIFU
UXFFEF )VJTUF.FSXFEF [PXFMWBOCVJUFO
BMT HFEFFMUFMJKL WBOCJOOFO

Ode aan het Huis
%FUFOUPPOTUFMMJOHJTFFOWFSWPMHPQEF
SFTUBVSBUJFWBOEFSVuOFFFSEFSEJUKBBSFOEF
QVCMJFLFXFOTPNBMMFTXBUNFUIFUIVJTFO
EFIFSFOUFNBLFOIFFGUMFWFOEJHUFIPVEFO
8BBSPN 0NEBUIFUWPPSWFFM%PSEUFOBSFO 
OJFUJOEFMBBUTUFQMBBUTEJFHFOFONFUEF
BDIUFSOBBN´7BOEF S .FSXF EF µ UF
NBLFOIFFGUNFUUSPUTPQ%PSESFDIUFO
IVOBGLPNTU

%FPQHSBWJOHMFHEFGVOEFSJOHFOWBOUPSFOT
FOXPPOWFSUSFLLFOCMPPUFONVVSXFSL
WBO CFFS LFMEFST3FOBVELXBNUPUEF
DPODMVTJFEBUFSTQSBLFXBTWBOUXFF
IVJ[FO)FUFFSTUFXFSEXBBSTDIJKOMJKLJO
IFUMBBUTUFLXBSUWBOEFEFFFVXHF
CPVXE NBBSEJUEPPSPWFSTUSPNJOHFO
WFS[BLUFIVJTNPFTUBMLPSUWPPSIFUNJEEFO
WBOEFEFFFVXXPSEFOWFSWBOHFO
)FUOJFVXFIVJTXFSEHSPUFSFOEF[XBSF
XPPOUPSFO EPOKPO XBBSWBOOVIFUSFTUBOU
OPHPWFSFJOETUBBU XFSEHFCPVXE

OJFVXTHJFSJHIFJEOBBSEFTQPSFOWBO
CFTUBBOWBOEFSJEEFSTMFJEEFJOEFKBSFOµ
WBOEFWPSJHFFFVXUPUFFOBSDIFPMPHJTDI
POEFS[PFL)FUXBTFJHFOMJKL°JOPPSMPHT
UJKE°FFOXFSLWFSTDIBGGJOHTQSPKFDU JO
PQESBDIUWBOUPFONBMJHEJSFDUFVS7BO
#VVSFO WBOEF#PVXFO8POJOHEJFOTUWBO
EFHFNFFOUF%PSESFDIU"MTWPPSNBOJOIFU
WFMEXFSENFUTFMBBS7JTTFSBBOHFOPNFO
)FUPOEFS[PFLTUPOEPOEFSUPF[JDIUWBO
FFOBNCUFOBBSWBOIFU3JKLTCVSFBVWPPSEF
.POVNFOUFO[PSH 3FOBVE MBUFSQSPGFTTPS
JOEFLBTUFMFOLVOEF

.FUEF[FUFOUPPOTUFMMJOHWFSTDIJKOUPPL
IFUCPFLKF3JEEFSTQPSFO JOEFSFFLT7FSIBMFO
WBO%PSESFDIU*OEJUCPFLKFUSBLUFFSUBVUFVS
/JFLZ,MBVTEFMF[FSTPQNFFSBDIUFSHSPOE
JOGPSNBUJF
,PNOBBSEFUFOUPPOTUFMMJOHFOTDIVJG
MFUUFSMJKLBBOFO´EJOFFSNFFµNFUEFIFSFO
WBOEF.FSXFEFWBOBGKBOVBSJUPUFONFU
KVOJJO)FU)PG

sporen zijn zo

'PUP/,MBVT

werk gezeten. In de bovenste helft is een glas3PHINBO  $PMMFDUJF&SGHPFEDFOUSVN
%J&1

een smalle kijkspleet.
Maar aan de binnen-

middeleeuwen tot de 17de eeuw speciaal als
hoekoplossingen werden gebruikt.
Tijdens de tentoonstelling zal het volledige
bouwhistorische rapport tegen kostprijs te
verkrijgen zijn bij Het Hof.

luik. Sporen van luiken aan de buitenkant zijn
niet gevonden.
En dan het venster op de verdieping. Ook hier
is meer te zien; binnen heeft (links) een half

"OTJDIULBBSUVJUIFU
CFHJOWBOEFTUFFFVX
$PMMFDUJF&SGHPFEDFOUSVN
%J&1
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zijn klezoortjes (kwart-bakstenen) die van de
waarschijnlijk worden afgesloten met een binnen-

in de hoeken van de muren en vensters. Dit

gemaakt, zodat het daglicht optimaal naar binnen
-JOLFSQBHJOB

Let ook eens op de kleine vierkante steentjes

venster veel breder te zijn. Dat is opzettelijk zo
kon vallen. Aan de binnenkant kon het venster

van kleine stukjes teruggevonden.

zijde blijkt datzelfde

glas in lood. Tijdens de opgravingen zijn hier-

sponning zichtbaar. Hierin zat waarschijnlijk

een rij te zien. Hier heeft vermoedelijk tralie6JUTOFEFVJUUFLFOJOHWBO3PFMBOU

kanten van het venster zijn nog vijf gaten op
ziet, niet meer dan

echter nog gaaf en onbeschadigd. In de dagvenster in de gevel
die je bij aankomst

van Roghman uit 1647 is het vensterbankje
het onderste smalle

een paar afgebrokkelde stenen. Op een prent
binnenkant. Zo lijkt

vensterbankje gezeten, wat nog net blijkt uit

%BHLBOUWBOIFUWFOTUFSPQEFFFSTUFWFSEJFQJOHWBOEFXFTUHFWFM 'PUP1#PT

uitzien dan aan de

geïmproviseerd.

bouwmeester werd

ter plaatse door de

werd ontworpen, of

muurwerk vooraf

ruitpatroon in het

weten niet of dit

‘glazuur’ op. We

levert dit een groen

zouten in de klei

combinatie met

de bakoven en in

vlak van de steen in

het poreuze opper-

1125 graden smelt

woontoren. Boven de

de muur van de

veldbrandstenen in

van groen verglaasde

ruitvormige patroon

eerste opvalt, is het
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aan de ruïne van het

Wat bij een bezoekje

buitenkant er anders

dat de ramen aan de

omhoog. Dan zien we

bijvoorbeeld eens

duidelijk te zien. Kijk

Maar niet alle bouw-

HSPFOWFSHMBBTEFTUFOFO

3VJUWPSNJHQBUSPPOWBO

$ISJTUJOF8FJKT

Bouwsporen

