
OPGRAVING BIJ DT LATIJNSE SCHOOL 2

- pijpekoppen en pijpestelen -

door Jan Timmers en Jan Crroenewolt

ffi edereen die wel eens een wandeling genaald heeft over
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vroeger veelvuldig gebruikte aarden piipen. Meestal tref
alleen een stuk steel aanr soms een komplete piip€kop. In
loop der jalen zijn er erg veel verzarneld, ook in GeÍnert.
Meerdere personen, in Anerika en frrgeland maar ook in Neder-
land, hebben niet alleen zulke piipekoppen verzameldr tnaar
ze ook bestudeerd. De bedoeling van die studies is altijd
geweest on op een of analêre nanier aan te kunnen geven hoe
oud de betreffênde pijp, pijpekop of piipesteel is. Soms is
het mogelijk de naan van de naker te achterhalen door het
zogenaande hielmerk (1) te vergelijken met de lijsten die
door de oude pijpenakersgi lden wêrden biigehouden. Ondat veel
pdpen geen hielmerk hêbben en ondat de gildelijsten niet al-
lemaal bewaard ziin gebleven is voor de piipen van Nederland-
se makelij een nethode onthlikkeld om aan de hand van vorm en
inhoud van de pijp de ouderdom daarvan te bepalen (2).
Deze methode werd gebruikt on de Éipfragnenten die zijn aan-
getroffen bij de oude latiinse school te dateren. Voordat we

de resultaten kunnen bespreken noeten we in het kort iets
over deze nethoden zeggen.

Allereerst de datering van de pijpestelen. De meest betrouw-
bare nanier om van een piipesteel de ouderdom te bepalen is
het meten van de diameter van het rookkanaal en vervolgens
in een grafiek het bijbehorende iaartal op te zoeken. Een

derge lijke grafiek werd opgesteld en gepubliceerd door F.H.l{.
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opg],avltlg ïêrd ê€n ptJpekop aena€troffsD tn
r€ên_boratbe61d. Do steel ves oorsprontst.j.Jk
":].::tq, zodar o€n ds plJp nler in rret sá_ir€ kop 1s overÍg€ns noAal bê€cbadtAd.

Friederich. Hij rnerkt echter op dat de zo verkregen jaartal_
Ien helaas toch erg onbetrouwbaar zijni de onnauwkeur i ghe i clis nl. 1 50 jaar (3). De jaartallen die u aantreft in degrafieken 7 t/n 6 noeten dus niet zo prècies opgevat wordenals ze worden verneld. Als u echter tabel-1 lËti;tt ziet udat de jaartallen die verkregen zijn rn.b.v. de diameter vanhet rookkanaal niet zo erg veel verschillen van de jaartal_len verkregen met een nethode die volgens Ft iederich veel
betrouwbaarder is. De onbetrouwbaarhe id van bO .j aar is blijk_
?u*.:* de hoge kant geschat en komt waarschtSirfijk slechtsin uitzonder ingsgevallen voor (zie bijv. tabel 1, il;p fOZ1.
Pijpekoppen kunnen op rneerdere rnanieren worden gedateerd. Denethode die Friederich hanteert is iets ingewikkelder dandie bij de stelen, maar de auteur schat de oinauwkeur i ghe i dvan zijn rnethode op S tot 10 jaar. Eerst noeten van ae pijpe_
kop de hoogte (H), de grootste breealte (B) en de diametervan de kop-opening (O) worden geneten.Deze afinetingen uitge_drukt in nnn worden verrnanigvul digd zortat "." g"i"f wordt ver_kregen wat in het algemeen tussen 1OOO en 3SóOO tigt. lan aehand van een grafiek kan vervolgens het bijbehorende jaartal
worden achterhaald. Maar eerst zal ook nog de vorrn van depijpekop moeten worden vergeleken net de i2 verschillendetypen die Flriederich aangeeft. Voor elk type moet h,eer eenandere grafiek worden gebruikt. l{e zullen áóze rnethocle voorhet gemak de HBo-methode noernen (4).
Aan de meeste pijpekoppen zit ook nog eên stukje steel. Zo_als hiervoor al werd verneld kan hiervan de diárneter van hetrookkanaal worden gemeten. pijpekoppen kurinen alus in het al_gemeen ook gedateerd worden net de hierboven al aangegevenrrnethode rookkanaal[.
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fig, 2. voorkooende ver6ierinA€D ve piiP€stèlen.
De dieper tisgende gedêêlien zijn gÊafcee.d.
8ij elk soort versi€rin8 is aaÍgêgeveo boê valk hii Yerd aangetroffen'
Bijvoorbeerd versieÍinA lllb kost 4 Daal voor.

Behalve de twee besproken methoden bestaan er nog neer ma-
nieren om pijpen te tlateren. Ook hiervoor werden metingen
verricht, maax deze bleken niet bruikbaar. De resultaten vaÍr
rle metingen die wel iets opleverden ziin verrverkt in de ta-
bellen en grafieken (5) .
Voor de verwerking van de stukies steel is niet het aantal
stukjes genomen van het betreffende iaarr maar de totale
lengie van alle stukjes sanen uitgedrukt in rnillimeters (mrn).

Zo zíet u in de grafieken 7 t/n 5 het aantal rnrn steel uit
een bepaald jaar en wel per opgravingsvak (6). In grafiek 6

is het totaal van alle vakken in beeld gebracht. Opvallend
is de grotê hoeveelheid stelen in vak 3, hetgeen overigens
goed verklaarbaar is. 1Í ners iuist in vak 3 bevond zich de

oude gracht die nu eerunaal vaak als afvalkuil dienst deed.
Dit is blijkbaar het geval geh'eest vanaf het begin dat er in
Nederlanrl gerookt werd (ca. 1600) tot aan ca. 7775. zeer op'
nerkelijk is dat er geen pijpestelen uit laterê .jaren tevoor-
schijn zijn gekomen. Het is bekend dat de gracht rond de
latijnse school omstreeks 1880 werd getlempt. Men zou dan ool
verwachten dat er uit de periode 7?75 - 188O ook materiaal
gevonden wordt. Een reden rlat tlit niet zo is zou kunnen zijr
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arafiek 1. Pijpestclen uit vak r.

grafiêk 3. PijpeÊtêlên uit vak 2.

gtrfiêk 2. ptjpêstels. uit vak 6-

grrfiek 6. Vêrdelin8 van de piJpêstèlên uit allevrkl(ên aàren -
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tfafrek 4. piip€Et€t€Í uit ./àk 4.

8r.fi€k 5. Pijp€steren uit vak A,



tlat de bovenste laag grond net een dikte van ca. 1 neter
niet is onderzocht. Juist in deze laag zou het iongste matê-
riaal verwacht worden. OpmerkeLijk is echter dat uit de be-
treffende periode wel ander materiaal gevonden werd. l{aarom
pÍjpfragmenten ontbreken blijft dus nog een open u'aag.
Een tweetle opmerking betreft het fêit dat er in vak 5 geen
pijpfragmenten werden aangetroffen. In de besctlriiving van
de aangetroffen grondsporen in een vorig artikel werd de
veronderstel l ing geopperd dat de grachtoever in het verleden
fors r*erd opgehoogd (?). Deze ophoging bevindt zich voorna-
melijk in vak 5 en rverd .urrg.tt."Ët in Ae t+e of 15ê eeuw,
dus v66r 16O0. In een periode dus waarin in Nederland niet
werd gerookt. Dat er in vak 5 geen pijpfragmenten ziin gevon-
den versterkt deze theorie.
Bij de grafieken van de vakken 1t 61 2 en 4 valt op dat naar-
rnate nen verder van de gracht koÍnt t de stelen ionger worden.
In vak 4 konen stelen voor uit de periode van 1620 t'ot 7745,
in vak 1 varieert dat van 1650 tot 1??O.Ee.n verklaring hier-
voor is er niet. De verschillen ziin echter zo klein dat ze

ook toevallig kunnen zi in.
piiP

102
nl
401
312
313
316

16m
1665
1750
1?JO
1770
1?ít

tab€l 1' tabêl 2'
DaterinA PiiPekoPPen'

In tabel 1 is <le datering van ile pijpekoppen verwerkL ' Zowel

tle tlateing volgens tle HBo-nrethode als de datering met behulp
van het rookkanaal is opgenomen on deze twee te kunnen ver-
gelijken. Zoals al eerder is opgefierkt verschillen de gevon-
áen jaartallen niet zo veel net uitzondering van piip nunner

3O7. Verdere conclusies kunnen uit tabel 1 niet worden ge-

trokken, omdat het aantal daarvoor te gering is' Het is daar-
oÍn j ammer dat de datêring van cle piipekoppenr waarvan nees-
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302
303
304
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304
309
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16,rc
1080
7715
7?25
1?27
1755
1660
\725
17J5',:
7?70?
1705

1650
1690
1?O5
1730
1715
77Yè
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1675
7? 75
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tal slechts een gering aantatr wordt gevonden, nauwkeur i ger
is dan dé datering van de pijpestelen, waarvan men er veel
meer vinalt. Een meer nauwkêur ige nethode voor .de datering
van pijpestelen is daaxom erg welkom. Het zou een. van de
weinige dater ingsmiddelen zijn voor de periode na 16OO.,
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frg. J. Tekenin8en var de Aevonden prJpekoppen.
xechrsboven rs her e!ênlueel óanre;ige hiernerk tetekênd,vtur de piJpen mr en Jtl r/n s16 Ías zo,"i,is 

"i..-à-;i1rr"en de hielne.kenkonden rorden Eetekend.
Bij 313, 315 en 316 uè.den ook troA versierio8en aàn8etroffen op de zijkantvan dê hiel,
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Niet alle pijpekoppen die yerden gevondên zijn kompleet, zo.
dat ale datêring volgens de HBo-methode dan onnogelijk is,
Als in die gevallen nog hrel een Êtuk steel aanwezig is kar
een datering met behulp van het rookkanaal wel worden gege.
ven. Dat is het geval bij de pijpekoppen die vermeld zijn ir
tabel 2.
Verder is er nog een kategorie van pijpfragnenten die niei
gedateerd konden worden volgens é6n van ale behanalelde netho.
den, maar die uegens hun versiering wel de noêite waard zijl
afgebeeld te worden. ïn sonmige g€vallen gaat het hierbi;
alleen on het hielmerk.

Nm[ :
(1) H€t hiêr.erk van e€n pijp is een 

'€rkrekên dat in dê hiel van de piJp
rêrd a€rg€bracht. De hiel is een vl.k Aedeeltê onaer aan ae pijpeiop,

. in latere tijd uitFsoeid tor eeo uitstulpina ."ae. aa" ae ioi,
Í?l l.ï.!. rli€dêrich, r'iJp€roaie, ir.r.N, nonoLraiie no. z, voorb;;, rs?s.(J) trrcderich, blr. ls e.v,(a) voor dê precieze bêschrijvina van de netho.te riê Fliedericb, btz. €.(5) Het Ítêêt- en tekenÍêrk, rat de aronrt6l.a6 voor dit artikel ,á..t,',"i0verricht door J. croênêrotr oit Uaalre. Hij stêlde dauvan een uit.gebreid

rapport Êoren.
(6) Dê Êrêuf die Aêgravên verit is ond€rveraleeld in 6 vat ke.. Voor ale liagrn8

vàn dc 8lêuf en de vslken daàrinr zie J. Ti!er6: D€ opsra,ins biJ àe
latijn8e school, Ccnert6 Xeer jrA. 23r 19ar, I, p. 12 t/d 16,

\7) J. TiÊeÍa: De opgraving biJ de larijnEe sch@I, C,ei€rtÊ Heer, jrt. 2J,
1941, M. 1, p. 72 t/o 16.
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