
1.   De panden Heuvel 5 en 7. Op deze plaats was meer dan twee eeuwen een pottenbakkerij gevestigd. (foto auteur 2017)
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| Inleiding

In eerdere edities van de Oranjeboom was al te lezen over het oudste archeologische onder-
zoek naar het pottenbakkersverleden.1 Daarbij was de inhoud van diverse afvalkuilen 
onderwerp van studie. Dit artikel gaat nader in op de resten van een andere pottenbakke-
rij. Een pottenbakkerij die gelegen was op een specifieke locatie en daar gedurende zeker 
tweehonderd jaar in de bronnen volgbaar door verschillende families is uitgebaat. Daarbij 
maak ik duidelijk dat voor deze pottenbakkerij we in de bijzondere omstandigheid zijn dat 
deze niet alleen archeologisch is onderzocht. Er zijn namelijk ook relatief veel historische 
gegevens over bekend. Het is de enige pottenbakkerij die we over een lange periode kunnen 
volgen waarvoor we niet uitsluitend afhankelijk zijn van archeologisch onderzoek. Deze 
pottenbakkerij was gesitueerd in de panden Heuvel 5-7 te Oosterhout en het achterliggende 
perceel. De historische bronnen voor een pottenbakker op deze locatie dateren van het 
einde van de vijftiende eeuw en pas aan het einde van de negentiende eeuw zal de laatste 
pottenbakker zijn werk definitief staken aan de Oosterhoutse Heuvel.

Na een historische inleiding ga ik in op het archeologisch onderzoek 1987-1989, de 
eerste resultaten van een studie naar de eigendommen op en rond het pottenbakkersbe-
drijf en hetgeen al eerder op basis van het archiefwerk van Jan Oomen en anderen bijeen 
is gebracht. Ik sluit dit artikel af met hetgeen het ons geleerd heeft voor dit specifieke 
pottenbakkersbedrijf en welke potentie een meervoudige benaderingswijze voor de overi-
ge Oosterhoutse pottenbakkerijen heeft.

Tot op heden zijn de Oosterhoutse pottenbakkerijen archeologisch nog maar beperkt voor 
het zoeklicht gebracht. Voor Bergen op Zoom is al een uitgebreide publicatie op basis van 
historisch bronnenmateriaal beschikbaar. Voor deze stad verscheen er al in 1993 een eerste 
archeologisch overzichtswerk van de producten van de pottenbakkers. Voor de Oosterhoutse 
pottenbakkers bleef het onderzoek tot op heden beperkt tot enkele artikelen over specifieke 
onderzoeken.2 Voorzien wordt dat deze achterstand de komende jaren wordt ingelopen. 
Tijdens het actieve bestaan van de voormalige gemeentelijke archeologische dienst zijn 
omvangrijke opgravingen uitgevoerd. Als ik de lezer mag meegeven dat deze opgravingen 
vaak een veelvoud van 35.000 fragmenten opleverden is duidelijk waarom de uitwerking 

1  Koopmanschap, H.J.L.C. Oosterhoutse afvalkuilen
2  Slootmans, C.J.F. Tussen hete vuren I + II; Groeneweg, G. Bergen op Zooms aardewerk.
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van deze onderzoeken bewerkelijk mag heten. Na de opheffing van de gemeentelijke archeo-
logische dienst heeft er een selectie plaatsgevonden in vondstcomplexen die overgedragen 
zijn aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en vondstcomplexen die uiteindelijk 
niet bewaard maar veelal wel gedocumenteerd zijn. Van de laatste opgraving die geselec-
teerd werd voor overdracht, het nederzettingsonderzoek op Vrachelen – Vlindervallei, is 
recent een artikel verschenen waarmee de uitwerking van de overgedragen vondstcom-
plexen voor nu als voltooid mag worden beschouwd.3 Dat maakt nu de weg vrij om naar de 
andere onderzoeken te kijken en veel werk is hierin inmiddels al verricht. De komende jaren 
zal middels basisrapportages en artikelen ook deze data beschikbaar komen voor eenieder 
die zich wil verdiepen in het pottenbakkersverleden dat Oosterhout rijk is. Voor de mensen 
die vertrouwd zijn met de geschiedenis van Oosterhout is het pottenbakkersverleden onge-
twijfeld bekend terrein. Zonder voor alle anderen hier nu uitputtend in te willen gaan op 
het wezen en de ontwikkeling van de pottenbakkerijen is het wel wenselijk om een kort 
overzicht aan u te presenteren. De Oosterhoutse pottenbakkerijen zijn belangrijk voor de 
gemeenschap geweest. Enerzijds vormden zij een nijverheid die voor velen in een inkomen 
voorzag. Anderzijds gaven zij de samenleving toegang tot een groter handelsnetwerk. Men 
had immers waar voor de handel, hetgeen inkomsten genereerde maar ook marskramers 
en andere transporteurs naar Oosterhout bracht. Voor de laatmiddeleeuwse situatie zijn 
we hier maar spaarzaam over geïnformeerd, maar voor de achttiende en negentiende eeuw 
waren er bij voorbeeld beurtschippers die hun hele handel en wandel hadden afgestemd op 
het Oosterhoutse product.

Bij opgravingen op het kasteel Strijen en op het Arendsplein in 1996 zijn tot dusver de 
oudste potten aangetroffen waarvan duidelijk is dat het om lokaal vervaardigd materiaal 
gaat. Op basis van vorm, baksel en andere kenmerken kan worden verondersteld dat het 
hier een Oosterhouts product betreft. Van beide vondstcomplexen met veertiende-eeuws 
materiaal loopt de uitwerking momenteel nog. 

We verliezen na de veertiende eeuw in ieder geval archeologisch de Oosterhoutse 
pottenbakker uit het oog tot de zeventiende eeuw. Op de Heuvel en het Arendsplein zijn 
scherven in de grond gevonden uit deze eeuw. De Oosterhoutse pottenbakkers haalden 
hun grondstoffen uit de directe omgeving en wisten daar vanaf de zeventiende eeuw een 
productiecentrum mee uit de grond te stampen, waarvan de producten het uiteindelijk 
haalden tot in de overzeese gebiedsdelen en zelf tot op Spitsbergen.

De grondstoffen voor de pottenbakkers werden uit de bodem gewonnen in de vorm van 
leem en zand. Het leem komt van nature voor in de Oosterhoutse bodem en ligt dicht genoeg 
aan het maaiveld om middels kuilen vanaf het maaiveld te kunnen winnen. Het benodigde 
water voor het productieproces werd onttrokken uit putten of diverse kleine waterlopen of 
rullekens die de gemeente ooit rijk was. Het brandhout werd uit de bossen gehaald en van de 
akkerwallen gesnoeid. In hoeverre turf hierbij als brandstof is gebruikt is niet bekend. Over 
deze rullekes is helaas weinig bekend. Onduidelijk is of ze breed genoeg zijn geweest om de 
eindproducten naar de Oosterhoutse haven te vervoeren. Binnen dit artikel ga ik er daarom 
vanuit dat de rullekes in ieder geval een rol hebben gespeeld in het productieproces. De 
resterende grondstoffen die vervolgens nog geïmporteerd moesten worden waren lood voor 
het loodglazuur en witte klei voor de slibversiering.

De zeventiende-eeuwse en latere pottenbakkerijen waren in de regel kleine bedrijven 
waarin tot een man of acht werkzaam waren. Bedrijven met tien of meer personen in 
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3  Koopmanschap, H.J.L.C. en Rodenburg, C. Honderd nieuwe huizen.
4  Koopmanschap en Craane, archeologische begeleiding busstation Leijsenhoek Oosterhout. Antea Group Archeologie 

rapport 2014/157. Oosterhout 2015. 

dienst waren al snel de grotere spelers. Zand en leem werden met water gemengd tot een 
mengsel waaruit op de pottenbakkersschijf de vormen konden worden gedraaid en die 
daarna op planken werden afgevoerd om leerdroog te worden. Daarna werden ze voorzien 
van hun loodglazuur. Wanneer er voldoende voorraad was, werd de oven gestapeld en 
werd deze aangestoken. Het bakprocedé nam meerdere dagen in beslag. Het grootste deel 
van deze tijd werd benut voor het weer laten afkoelen van de oven. De oven stond daarbij 
veelal binnen de pottenbakkerij zelf en alle werkzaamheden gingen naar verwachting 
ook gedurende de volledige stookgang gewoon door. Of hier de uitdrukking “er warmpjes 
bij zitten” vandaan komt is niet bekend. Was de oven eenmaal voldoende afgekoeld dan 
werd deze veelal door kinderen werkzaam binnen het bedrijf leeggehaald. De producten 
die goed gebakken waren zonder al te grote scheuren of andere defecten werden naar de 
voorraadgebouwen gebracht voor verkoop. De misbrand, resten van de gesloopte oven-
wand en dergelijke werden weggegooid op het erf. Was de berg misbrand eenmaal groot 
genoeg dan werd deze opgeladen en gebruikt als vulling voor de kuilen waarin de leem 
als grondstof werd gedolven. Dat is ook de reden waarom er in de Oosterhoutse bodem 
bovengemiddeld veel archeologie is terug te vinden.

| Oosterhout: pottenbakkerscentrum van de Baronie van Breda

Oosterhout was als vrijheid in de zeventiende eeuw ruim dertig pottenbakkerijen rijk. 
Hoewel de schaal van de afzonderlijke bedrijven onderling verschilde, oversteeg dit schaal-
niveau dat van een nijverheid en kan hier voor de toenmalige begrippen van een echte 
industrie gesproken worden.

Vanaf de late zeventiende eeuw kwamen de pottenbakkerijen tussen de andere 
bebouwing te liggen. Iedere pottenbakkerij kenmerkte zich door een eigen oven, één 
of meerdere opstelplaatsen voor de pottenbakkersschijven en de benodigde opslag van 
half- en de complete producten. Veelal bestond de bebouwing uit een woonhuis, al dan 
niet met winkelruimte, enkele schuren voor de opslag van grondstoffen, voorraad van 
aardewerken voorwerpen en ruimtes om het aardewerk te laten drogen. De meest voor 
de hand liggende bouwmassa in de pottenbakkerij was als laatste natuurlijk de oven en 
het stookgedeelte.

Op basis van wat we nu weten van deze pottenbakkerijen had iedere pottenbakkerij 
haar eigen oven. Nu, anno 2017, plukken we hier nog steeds de archeologische vruchten 
van en komen er nog geregeld afvaldumps aan het licht bij bouwwerkzaamheden. De 
meest recent aangetroffen dumps werden in 2015 aangetroffen bij de herinrichting van 
het busstation aan de Leijsenstraat.4

De pottenbakkerijen kwamen verspreid door heel het centrum van Oosterhout voor. 
Het risico op brand werd kennelijk kleiner ingeschat dan in de andere steden. Of de 
ruimte tussen de pottenbakkers en hun buren was voldoende groot om niet tot grote 
rampen te leiden, mocht er ergens brand uitbreken. Een kanttekening die daarbij geplaatst 
moet worden is dat de verspreiding van de pottenbakkerijen binnen het centrum van 
Oosterhout wat minder willekeurig is geweest dan nu op het eerste oog lijkt.
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Dit duidt erop dat de pottenbakkers hun bedrijfsvestiging mede hebben afgestemd op de 
aanwezigheid van één van de diverse waterlopen binnen het centrum, gekend onder de 
verzamelnaam van “De Rullen”. Deze beekjes zijn archeologisch nog niet onderzocht. Deze 
beekjes met hun constante wateraanvoer kunnen echter worden gezien als een belangrijke 
voorwaarde voor het pottenbakkersbedrijf. Dat de Rullen nog niet archeologisch onderzocht 
zijn heeft twee oorzaken: een aantal van deze waterlopen is verdwenen voordat hun locatie 
werd vastgelegd. De tweede oorzaak is zelfs nog desastreuzer: sommige rullen werden omge-
vormd tot gemeentelijk riool!

Omdat het oudste riool in baksteen en later in beton werd uitgevoerd is van de 
oorspronkelijke bedding, die op dezelfde plaats lag, tot op heden nog nooit iets terugge-
vonden. In 2003 werd er op de archeologische opgraving van het Bouwlingplein voor het 
laatst gekeken naar de Rul maar werd enkel het hiervoor geschetste beeld bevestigd. De 
Rul stroomde nog steeds maar dan enkel als riool onder een putdeksel van de gemeente-
lijke riolering.

| Bronnenmethodiek: de archeologische invalshoek

Begin 1987 werd duidelijk dat het gebied aan de rand van de Oosterhoutse stadsparken 
zou worden herontwikkeld tot appartementen. De diverse Oosterhoutse stichtingen en 
verenigingen met archeologie hoog in hun vaandel besloten de handen in één te slaan. 
Vele fragmenten aardewerk, breuk-aardewerk maar ook de befaamde misbaksels die alleen 
bij de pottenbakker zelf kunnen worden teruggevonden, werden aan het bodemarchief 
onttrokken. De duizenden scherven werden vervolgens op locatie gewassen en daar ook 

2.   De analyse van de kadastrale situatie van 1987 en 1832 door de archeologen van destijds, keurig verbeeld op de 
veldtekening van destijds. (collectie Bahiaoui, PDB)
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opgeslagen. Met het einde van het onderzoek in 1989 in zicht werd alles bij elkaar gebracht 
en werd het vondstcomplex in acht grote kratten klaar gezet voor transport. Tevergeefs, zo 
zou de volgende ochtend blijken: toen de amateurarcheologen met een transportbusje op de 
locatie aankwamen, bleek het vondstmateriaal te zijn ontvreemd.

De start vond plaats in juli 1987. Ten behoeve van de aanleg van diverse kabels en leidin-
gen werden er geregeld sleuven achter Heuvel 5 en 7 gegraven met als gevolg dat veel 
“amateur”-archeologen in de avonduren hun hart konden ophalen aan het rapen en uitgra-
ven van roodbakkend aardewerk uit afvalkuilen. De archeologen van de heemkundekring 
en de heer Bahiaoui werkten in deze fase samen en legden op 1 juli 1987 een proefsleuf 
aan die in twee vlakken (niveaus) werd onderzocht en gedocumenteerd. In deze proefsleuf 
werden drie afvalkuilen aangetroffen met pottenbakkersafval en een waterput. Uit een 
studie van de kadastrale minuut door de archeologen van 1987 blijkt dat de sporen die ze op 
1 juli aantroffen hoorden bij een schuur die achter op het erf stond van de vroeg negentien-
de-eeuwse pottenbakkerij van de familie Crul.

In 1989 ging het archeologisch onderzoek door en werden er waarnemingen gedaan in de 
dan al uitgegraven bouwkuip. Achter het pand van Heuvel 5 en 7 werd een rechthoekige 
werkput aangelegd binnen de grotere bouwkuip waarbij een vlak werd gedocumenteerd 
van 30 meter diep (achter Heuvel 5 en 7) en over een breedte van circa 14 meter. Het is 
de veldtekening van destijds die daarna is omgewerkt naar een alle sporenkaart van het 
gecombineerde onderzoek uit 1987 en 1989 (afbeelding 4). De alle sporenkaart geeft daarbij 
een interpretatie van hetgeen de archeologen tijdens de veldfasen hebben gezien. Ook werd 
een profielwand gedocumenteerd waarbij voor het bodemprofiel direct achter Heuvel 7 
werd gekozen (zie afbeelding 5).
Wel zijn er andere archeologische sporen aangetroffen in de opgravingsput van 1989. Naast 
het hiervoor al besproken gebouw werd er een waterput teruggevonden, diverse afvalkuilen 
en andere kuilen gevuld met misbrand. Van de waterput zijn geen foto’s meer bekend maar 
wel is er een tekening bewaard gebleven van tijdens de veldfase (afbeelding 8). De gerecon-
strueerde waterput is daarbij degene die in 1987 archeologisch werd onderzocht. In 1989 
werd een tweede waterput opgegraven. Van deze tweede put zijn momenteel geen nadere 
gegevens bekend. De basis van de waterput (onderzoek 1987) was een putwand van vlecht-
werk omgeven door enkele houten heipalen. Van een eventuele houtsoortbepaling is in het 
dossier niets bekend. Daarbij fungeerden de heipalen niet alleen als dragende constructie 
voor de vlechtwand. De palen dienden ook als ondersteuning voor de houten fundering die 
bovenop de heipalen was aangebracht. Deze houten ring fungeerde vervolgens als fundering 
voor de bakstenen ring, die als opbouw van de waterput boven het maaiveld fungeerde. 
Wanneer de positie van de waterput wordt vergeleken met de negentiende-eeuwse situatie 
op het erf van de pottenbakkerij, dan blijkt dat de waterput achter de bebouwing lag en 
daarmee mogelijk buiten de pottenbakkerij. De in 1989 teruggevonden waterput blijkt in 
dezelfde analyse wel op het erf van de pottenbakkerij te hebben gelegen.

De meeste kuilen op het erf van de pottenbakkerij bevatten blijkens de gegevens op de 
opgravingstekening enkel misbrand. Dat betekent dat de kuilen alleen de misbaksels en 
de tijdens het bakprocedé gesprongen voorwerpen bevatten. Bijzonder was een enkele 
afvalkuilkuil waarin duidelijk consumptieafval van de pottenbakker en zijn familie werd 
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4.  De gereconstrueerde alle sporenkaart in 2017 van het onderzoek uit 1987-1989. 

3.  De veldtekening van het onderzoek uit 1989. (collectie Bahiaoui, PDB)
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aangetroffen. Deze lag direct ten noorden van de waterput uit 1989 en bevat duidelijk de 
vermelding van huishoudelijk afval met gebruikt aardewerk, gecombineerd met pottenbak-
kersafval. Een tweede mogelijk vergelijkbare kuil werd aangetroffen in de fundering van het 
opgegraven gebouw iets verderop. Hier geeft de spoorbeschrijving “afvalkuil met vergane 
beenderen” aan, al kan niet worden uitgesloten dat het hier om een graf van een begraven 
(huis)dier gaat.

De meest informatieve documentatie van het onderzoek uit 1989 is het korte oostprofiel 
dat achter Heuvel 7 werd gedocumenteerd (zie afbeelding 5). Het eerste wat bij het profiel in 
het oog springt is het hoogteverschil tussen de bebouwing aan de Heuvel en het maaiveld 
aan de achterzijde daarvan. Van dit hoogteverschil is weinig meer te merken anders dan dat 
de toegangspaden van de beide stadsparken naar de slotlaan oplopen. Dit zou kunnen bete-
kenen dat de middeleeuwse Heuvel haar oorsprong vind in een plaatselijke dekzandkop en 
dat de randen van deze kop uiteindelijk bebouwd zijn geworden. Uit het profiel kan worden 
afgeleid dat, anders dan bij vergelijkbare opgravingen in de binnenstad, er bijna een meter 
hoog profiel bewaard is gebleven. Dit is daarmee uitzonderlijk te noemen. Zichtbaar is dat 
de eerste bewoningssporen niet zijn ingegraven maar zijn geconstrueerd op het toenmali-
ge maaiveld. Mogelijk dat deze fundering, bestaande uit met leem gemetselde bakstenen 
(formaat 18x9x3 centimeter), wel ingegraven is geweest, maar dat latere bodemroeringen 
tot verstoring van die delen hebben geleid. Achtereen volgens zijn diverse ophogingslagen 
en ingravingen zichtbaar. Het ontbreken van fotomateriaal van tijdens de veldfase maakt 
het opnieuw interpreteren van het profiel een lastige onderneming. Daarom volstaat het 
om op deze plaats te constateren dat het profiel waarschijnlijk hoort bij het inwendige 
van de pottenbakkerij uit de late zeventiende eeuw die tot in de negentiende eeuw bij de 
pottenbakkerij als geheel heeft gehoord. Sporen van de pottenbakkersoven zijn niet terug-
gevonden, maar mogelijk kan het muurwerk (aangeduid met nummer 0050) in het profiel 
worden gezien als één van de warmtekanalen die de oven van de benodigde warme lucht 
heeft voorzien.

5.   Het oorspronkelijk in 1989 gedocumenteerde profiel van meer dan 200 jaar pottenbakkerij op het terrein aan de 
Oosterhoutse Heuvel.
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6.   Een foto van roodbakkend aardewerk bij één van de tentoonstellingen na de opgraving, mogelijk met materiaal 
afkomstig van het onderzoek achter de Heuvel (foto: collectie Bahiaoui, PDB).

Het bijzondere van het archeologisch onder-
zoek achter Heuvel 5-7 is dat het de diver-
siteit in archeologische verschijningsvorm 
van de Oosterhoutse pottenbakkerijen onder-
streept. Ter plaatse van de Leeuwenstraat zag 
de opbouw van archeologische lagen van de 
pottenbakkerij eruit als verschillende vloer-
niveaus kort op elkaar met daaronder de 
oorspronkelijke akkerlaag. Ter plaatse van 
het Arendsplein bleek er van de tenminste 
drie pottenbakkerijen die ooit binnen het 
opgravingterrein waren gelegen niet meer 
te resteren dan een enkele laag plavuizen 
met een groot aantal afvalkuilen. Een beeld 
dat ook kort werd waargenomen ter hoog-
te van de opgraving van de voormalige ijs- 
salon van La Venezia aan de Leijsenhoek. De 
restanten van ingegraven paalkuilen van 
gebouwen en het huishoudelijk afval zoals 
aangetroffen achter Heuvel 5-7 zijn daarmee 
nieuwe elementen die bij eerder archeologisch 
onderzoek elders nog niet zijn teruggevonden.

7.  De heer Bahiaoui met de toenmalig 
wethouder bij de in het plaveisel zichtbaar 
gemaakte waterput.
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5  Voor dit en volgend zie: Kees Kops, History Potterij Heuvel 5 en 7, ongedateerd en ongepubliceerd. De gebruikte bron-
nen en verwijzen kunnen op basis van de publicatie worden nagevorst.

| Bronnenmethodiek: Een historische studie van eigendomsgegevens

Na hiervoor de resultaten van het archeologisch onderzoek te hebben uitgeschreven volgt 
nu een tweede invalshoek: onderzoek op basis van archivalische bronnen. Kees Kops was 
één van de amateur-archeologen die destijds in 1987 en 1988 bij het archeologische onder-
zoek betrokken waren. Hij heeft daarna een studie verricht naar de gebouwen rondom de 
oostkant van de Heuvel met als doel de panden Heuvel 5-7 door de tijd heen te volgen.5 Hij 
heeft zich daarbij gebaseerd op stukken uit het gemeentelijk archief van Oosterhout. Dit 
archief wordt nu beheerd door het Regionaal Archief Tilburg.

In zijn studie heeft Kees Kops de historie van de panden Heuvel 5 en 7 kunnen terugleiden tot 
in het jaar 1472. Dergelijk archiefonderzoek is zeldzaam voor de Oosterhoutse binnenstad en laat 
de potentie van het bronnenmateriaal zien. Voor Heuvel 5 komen we daar ene Cornelis Aerten 
tegen als bewoner en voor Heuvel 7 Jan van der Spout. Heuvel 3, 5, en 7 vormen een gesloten 
gevelrij aan de korte oostzijde van het rechthoekige plein van de Heuvel, daar waar Heuvel 9 ook 
bijdraagt aan dit gesloten front, maar een afwijkende positie inneemt ten opzichte van de histo-
rische rooilijn van Heuvel 3, 5 en 7. Bijzonder aan de panden van Heuvel 5, 7 en 9 is dat Kops in de 
bronnen deze panden tot ver in de zeventiende eeuw vaak tegen kwam in verband met de vier-

schaar van de vrijheid Oosterhout. 
De vierschaar is de vergadering van 
schout en schepenen die traditiege-
trouw met rechtspraak geassocieerd 
wordt. Voor het scheiden der mach-
ten zullen echter ook bestuurlijke 
kwesties in de vierschaar besproken 
zijn. Kops plaatst de fysieke locatie 
van de vierschaar op basis van het 
beschikbare bronnenmateriaal 
achter de bebouwing aan de kopzij-
de van de Heuvel achter de huidige 
panden van Heuvel 5, 7 en 9. Meer 
precies in het gebied van wat eens 
de oosttuin van Heuvel 7 en 9 was.

Het nu nog bestaande vrij-
heidshuis op de Heuvel was nog 
niet gebouwd en de zitting van de 
Oosterhoutse vierschaar vond in 
de open lucht plaats. Kops strijdt 
er daarbij in zijn stuk voor dat de 
plaats van handeling, op de grote 
braak achter de Heuvel, mogelijk 

8.   Een reconstructietekening van de 
waterput gemaakt in 1987, inclusief 
de gereconstrueerde opbouw.
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ook deels bebouwd is geweest voor de bestuurlijke vergadering. Helaas geeft het door hem 
aangehaalde bronnenmateriaal hier geen definitief ja of nee op. De plaats waar de Oosterhout-
se vierschaar vergaderde komt in de bronnen van de bewoners van de panden Heuvel 5, 7 en 
9 geregeld terug, omdat de leden van de vierschaar via het zogenaamde geburensteegje tussen 
de panden 7 en 9 toegang had tot de vergaderlocatie. Kops ziet hierin een argument voor het 
verlaten van het oude beeld dat in Oosterhout bestaat van een vergadering van de vierschaar 
onder een linde op de Heuvel zelf. Gelet op de hoeveelheid vermeldingen van zowel de plaats 
van de vierschaar alsook de associatie met een eventueel gebouwtje op die plaats met het 
geburensteegje tussen Heuvel 7 en 9 zou hij daar wel eens gelijk in kunnen hebben.

De latere pottenbakkerij en woonhuis van de familie Crul is in de bronnen als 
Heuvel 5 en 7 goed te volgen. Beide panden aan de Heuvel zullen qua aanzien er on- 
getwijfeld anders uit hebben gezien dan de hedendaagse gekalkte gevels. Verwacht mag 
echter worden dat er aan de bouwmassa aan de Heuvelkant weinig is veranderd. Anders 
blijkt dit te zijn voor het terrein achter de panden van de Heuvelstraat. Vóór de late vijf-
tiende eeuw blijken de panden aan de Heuvelstraat reeds een gesloten rij te vormen en ligt 
er direct achter deze panden een hofstede, ofwel een onbebouwd erf. Daarachter komen 
we bij Kops dan weer een stede tegen. Dit was de stede van Jan Quirijns die aan de noord-
zijde werd begrenst door de Braeckestege. We komen deze gebouwen uit de geschreven 
bronnen nog tegen op het kadastraal minuutplan van 1832. Het gebruik van de gebouwen 
is dan wel gewijzigd ten opzichte van de beschreven situatie. Het huis is dan in gebruik als 
opslag voor de pottenbakkerij.

9.   Heuvel 5 en 7 (als nummer 310) op de kadastrale minuut zoals ca. 1832 gepubliceerd. (Beeldbank RCE)
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Uit de studie van Kops blijkt ook dat de familie Crul niet de eerste pottenbakkerij achter de 
Heuvel begint. Bij de verkoop van Heuvel 5 en 7 en de achterliggende gronden wordt het 
geheel op 16 januari 1649 door Adriaan Cornelis Hendrickx aan ene Peeter Janssen Herentals 
verkocht.

De verkoopacte spreekt daarbij van eene huysinge, potterije, schuere, erve en toehoren. Kops 
geeft voor de genoemde potterije een stichtingsjaar tussen 1636 en 1649 maar een argumen-
tatie hiervoor lezen we bij hem niet. De plaatsing van deze stichting van een nieuw bedrijf 
juist in deze periode is overigens minder opmerkelijk: juist in de Baronie worden er vele 
nieuwe bedrijven gesticht als gevolg van de tijdelijke rust in de Tachtigjarige Oorlog. Van 
deze zeventiende-eeuwse pottenbakkerij zijn tijdens het archeologisch onderzoek in 1987 
en 1989 helaas geen resten aangetroffen.
Zagen we in de geschreven bronnen in 1649 al een aantal elementen van het gehele erf, in 
een volgende bron uit 1695 worden we nader over het terrein geïnformeerd. Bij de verkoop 
van het geheel aan ene Jan Joost van Haaren blijkt dat de feitelijke pottenbakkerij en bijbe-
horende schuur achter de bouwmassa aan de Heuvel was gelegen. Heuvel 5 en 7 hebben 
dan een woonfunctie. In 1733 krijgt genoemde Verharen (eerder in de bronnen nog Van 
Haaren) een verordonnering de kap van de pottenbakkerij, die kennelijk brandgevaarlijk 
werd geacht, te vernieuwen.
Pas met de familie Van Haaren komen uiteindelijk in de achttiende eeuw ook de Cruls in 
beeld. Het is de weduwe van Jan Joost Verharen, Petronella van der Maaden, die op 19 maart 
1742 aan Andries Janssen Crul het complex aan de Oosterhoutse Heuvel verkoopt. Hoe 
bijzonder informatief soms de verpondingen en het vestboek kunnen zijn blijkt wel uit een 
voorval met betrekking tot een zelfdoding op de pottenbakkerij, die plaats vond tijdens de 
bedrijfsvoering van de pottenbakkerij aan de Heuvel. Op 29 augustus 1746 begon Andries 
Janssen Crul tussen 4 en 5 op de ochtend zijn dagelijkse gang op de pottenbakkerij, om in 
zijn pottenbakkerij geconfronteerd te worden met het haast levenloze lichaam van zijn 
knecht. Deze Ary Vermeulen bleek zich verhangen te hebben in de pottenbakkerij en werd 
bij de ontdekking snel losgesneden door zijn patroon. De toegesnelde chirurgijn kon echter 
niets meer voor de knecht betekenen en de zaak werd overgedaan aan de plaatselijke gerech-
telijke macht.

Lang heeft Andries overigens zijn bedrijf aan de Heuvel niet gehad: op 20 januari 1749 
verkoopt hij het aan zijn zoon Jan Andries Crul. Over deze Jan Andries is helaas weinig 
bekend anders dan dat hij voor 1781 moet zijn overleden. In dat jaar treedt zijn weduwe 
namelijk als eigenaar op wanneer ze medewerking aan het stadsbestuur vraagt om het 
geburensteegje (naar de vierschaar) te mogen overkluizen. Zij komt vervolgens begin 1782 
te overlijden en wordt opgevolgd door haar zoon, Jan Janssen Crul. 

Op 8 maart 1816 vond een deling van goederen plaats naar aanleiding van het over-
lijden van Jan Janssens Crul en zijn vrouw Anna Stevens. Het bezit aan de Heuvel werd 
verdeeld onder hun zes dochters. Daarbij zette één van deze dochters het bedrijf voort: 
Adriana Crul, gehuwd met Johannes Franciscus Willems. Samen veranderden ze de inrich-
ting van de bedrijfsgebouwen. De pottenbakkerij werd verplaatst naar de panden van 
Heuvel 5 en 7. Als woonhuis neemt het stel dan vervolgens de stede in gebruik die we 
eerder in 1472 al tegenkwamen als bezit van Jan Quirijns.

Adriana zet het bedrijf voort na het overlijden van haar man in 1860. Daarbij verkoopt 
ze de producten van de pottenbakkerij onder andere vanuit haar huis aan de Heuvel. Deze 
verkoop aan huis is opmerkelijk, omdat voorheen archeologisch en historisch altijd is 



224	 	Een pottenbakkersbedrijf aan de Oosterhoutse Heuvel (1649-1870). 
 De mogelijkheden van gecombineerd archeologisch en historisch onderzoek

verondersteld dat veel van de Oosterhoutse waar via de Oosterhoutse haven naar elders 
werd verscheept. Over de verkoop van het product in Oosterhout zelf zijn we nagenoeg 
niet geïnformeerd. Het laatste dat we te weten komen over deze ondernemers aan de 
Heuvel is dat de ovens tot 1867 gebrand hebben aan de Heuvel. In dat jaar richtte weduwe 
Adriana Crul nog een verzoekschrift aan het gemeentelijk bestuur om potklei te mogen 
graven als grondstof voor de productie. Deze ondernemende dame moet dan reeds de 
respectabele leeftijd van 85 jaar hebben bereikt. Met het overlijden van Adriana Crul 
voor 15 november 1870 komt er zeker definitief een einde aan de bedrijfsvoering van de 
pottenbakkers aan de Heuvel.
De enige zoon van het stel was priester geworden en daarmee niet van zins het bedrijf voort 
te zetten. Nadat de bezittingen via een openbare verkoop van de hand waren gedaan, komen 
we de pottenbakkerij nog één keer tegen in de bronnen. Op 2 april 1872 werd er nog een 
partij afbraak- en brandhout verkocht, afkomstig van de pottenbakkerij aan de Heuvel 5 
en 7. Kops veronderstelt daarbij dat hierin de omvorming van de pottenbakkerij terug naar 
woonhuis mag worden gezien en de sloop van de gebouwen waar eens de pottenoven mocht 
loeien. De historische kaarten van de binnenstad van Oosterhout halen hiervoor pas op 
1896 het benodigde detailniveau en hieruit blijkt inderdaad dat de situatie in 1896 duidelijk 
anders is dan in 1832.

| Bronnenmethodiek: pottenbakkersstempels en archiefbronnen

Als derde en laatste bron ga ik hier kort in op het archiefwerk dat Jan Oomen destijds heeft 
verricht en de eerste bundeling van een deel van deze gegevens in de twee overzichtsartike-
len van Van der Meulen en Van de Smeele.6 Ook de bewoners uit de negentiende eeuw van 
de pottenbakkerij Heuvel 5-7 komen in dit werk terug.

Terwijl de archeologen nog bezig waren met hun opgraving achter Heuvel 5 en 7 
verscheen er in het tijdschrift Antiek een belangrijk en eerste artikel over de Oosterhoutse 
pottenbakkers. Archeologisch maakten Van der Meulen en Smeele vooral gebruik van 
de pottenbakkersstempels die er dan bekend zijn. Deze stempels konden met zekerheid 
worden toegeschreven aan hetzij Bergen op Zoom of Oosterhout. 

Een tweede bron waar beide auteurs gebruik van maakten zijn de al aangestipte histori-
sche gegevens die Jan Oomen als hulparchivaris van het gemeentelijk archief Oosterhout 
bijeen bracht.7 Met het werk van Oomen ontstond daarmee een eerste overzicht van de 
verschillende pottenbakkers die in Oosterhout op zeker moment hun bedrijf hebben 
gevoerd. Waar mogelijk zijn deze namen ook aan gekende pottenbakkerslocaties toege-
wezen maar zoals Van der Meulen en Smeele terecht constateerden is dat niet voor iedere 
pottenbakkersfamilie gelukt.

Voor de pottenbakkerij Heuvel 5-7 onder de al genoemde historische familie Crul blijkt er 
aan deze methodiek ook bezwaren te kleven: de eerste pottenbakkerij die in het artikel op de 
Heuvel 5 en 7 wordt geplaatst is die van Anna Verstegen, de weduwe van Jan Janse Crul. Het 
klopt dat we daarmee inderdaad de eerste Oosterhoutse Crullen op deze locatie te pakken 
hebben. Hun voorgangers op Heuvel 5-7, die we bij Kops tegenkwamen, blijven onvermeld.

Door het verschil in uitgangspunt tussen de studie van Kops (eigendom) en Van der 
Meulen en Smeele (diverse bronnen) vinden we bij laatstgenoemden wel de familieban-
den met andere pottenbakkerijen binnen Oosterhout terug. Naast de tak van Crul aan 
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6  Van der Meulen en Smeele. Oosterhout als pottenbakkerscentrum.
7  Regionaal Archief Tilburg, Archief Jan Oomen.
8  Verheijen B., revolutie en stagnatie.

de Heuvel blijken er mogelijk nog twee pottenbakkerijen van de familie Crul te hebben 
bestaan binnen Oosterhout, waarvan er één aan de latere Isabellastraat stond. De locatie 
van de pottenbakkerij van Dingena Crul kon tot op heden niet met zekerheid worden 
vastgesteld maar het is in geen geval Heuvel 5-7 geweest. 

Van der Meulen en Smeele voegen in hun artikel wel enige nieuwe gegevens toe aan 
onze kennis omtrent de pottenbakker op de Heuvel. Het gaat daarbij om het laatste echt-
paar dat Kops beschreven heeft en aan wie de verbouwing op het terrein en van de gebou-
wen wordt toegeschreven. Adriana Crul trouwde met Jan Francus Willems als één van de 
zes dochters van vader Jan Janssens Crul en moeder Anna Stevens. Jan Francus Willems 
was afkomstig uit Aerschot in het huidige België. Reeds in 1816 stond het Oosterhoutse 
bedrijf op zijn naam. Uit de studie van Oomen blijkt dat de pottenbakkerij van de Crul-
familie gedurende de negentiende eeuw tot de grotere pottenbakkerijen hoorden. Bij 
Verheijen komen we de Crul-familie ook tegen als één van de notabelen uit het armen-
bestuur.8 Op basis van de bewaard gebleven familiegegevens kunnen we concluderen dat 
dit waarschijnlijk de Crullen zijn van een pottenbakkerij aan de Kegelstraat. Het laat zien 
dat de Oosterhoutse pottenbakkers in de hoogste sociale kringen van de Oosterhoutse 
samenleving waren doorgedrongen. Uit de periode van Willems en Adriana Crul zijn twee 
pottenbakkersstempels overgebleven: één merkteken met alleen de letters “I. F.Willems” 
en één op een ovaal schild met drie plustekens en daaronder de letters “I F W”. 

| Conclusie

Archeologie is de studie van materiële resten van eerdere bewoners in het landschap waarin 
zij verbleven. Dit landschap is in het geval van de Oosterhoutse pottenbakkers de kern van 
de vrijheid Oosterhout. Anders dan hen alleen te bestuderen vanuit hun succesvolle export-
product blijkt het mogelijk om het microniveau van een afzonderlijke pottenbakkerij te 
bestuderen. Bij deze studie komen niet alleen gegevens naar boven over de ontwikkeling van 
de pottenbakkerijen als bezits- en gebouwencomplex. We vinden in de historische bronnen 
ook persoonlijke verhalen die anders verborgen zouden zijn gebleven. De achttiende-eeuwse 
zelfmoord in de pottenbakkerij is daar wellicht nog het meest treffende voorbeeld van.

De combinatie van onderzoeksgegevens laat zien dat de pottenbakkersgeschiedenis 
verder teruggaat dan in de meeste onderzoeken tot dusver naar voren is gekomen. In de 
beschikbare onderzoeken worden meestal de negentiende en twintigste eeuw onder-
zocht. Voor deze periode zijn de bronnen namelijk goed toegankelijk . Achttiende-eeuwse 
en vroegere bronnen zijn er dus wel, maar deze zijn minder goed ontsloten. Het reilen 
en zeilen van een pottenbakkerij achter de Heuvel is voor het eerst enigszins in beeld 
gebracht maar het doet vermoeden wat voor een rijk verhaal er nog in de bouwmassa 
van de panden Heuvel 5 en 7 schuilgaat. Als dit maar enigszins lijkt op het informatieve 
profiel dat achter Heuvel 7 gezet kon worden dan heeft het de potentie om ons beeld van 
de negentiende-eeuwse en oudere pottenbakkerijen te veranderen en wezenlijk aan te 
vullen.
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Het bronnenonderzoek van Kops toont de mogelijkheden aan van vele meters onuitge-
zocht archief in Tilburg. Als archeoloog kijk ik uit naar wat er in archieven verscholen 
ligt aan informatie. Bijvoorbeeld over de archeologisch onderzochte pottenbakkerij aan 
de Leeuwenstraat of de drie die zijn in 1996 opgegraven in de Arendshof.
Kops heeft met zijn studie aangetoond dat er relatief veel laaghangend fruit is te halen voor 
de Oosterhoutse situatie. Omdat er nagenoeg nog geen enkele pottenbakkerij op soortgelijke 
wijze is onderzocht kan onze kennis op dit punt eenvoudig en snel vergroot worden. De 
kracht van kennisvermeerdering door middel van nieuw historisch onderzoek is daarmee 
nu groter dan de archeologische. De archeologische onderzoeksmogelijkheden worden 
immers onder de hedendaagse wet- en regelgeving overwegend ingegeven door bedrei-
ging van het bodemarchief voordat archeologisch onderzoek uitgevoerd mag worden. 
Uitzondering hierop is uiteraard de lopende uitwerking van enkele opgravingen uit de jaren 
negentig van de vorige eeuw en de vroege eenentwintigste eeuw. De uitwerking van deze 
opgravingen heb ik momenteel onder handen. De eerste resultaten zullen binnen afzienbare 
tijd beschikbaar komen.
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