
DE OPGRAVING gIJ DE LATIJNSE SCHOOL (4)

door Jan Timners

Een schoen en andere bijzondere vondsten.

it de gracht rondorn de latijnse schoo} werd een leren

kaar genaaid h'axên zijn in de loop der jaren zover ver gaan
dat de schoên in stukken uit elkaar viel toen hij werrt gevon_
den. Nadat de stukken leer een paar maanden in een emner wa_ter gestaan tradden werden ze afgeleverd bij dhr. 0. Goubitz,
nedewerker va^n de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem_
onderzoek te Arnersfoort, die gespecialiseerd is in de con_
servering en reconstructie val leren voorwerpen. Dhi.Goubitz
zorgde er niet alleen voor dat de stukken leer zodanig wer_
den behandeld dat ze er weer een tijtlje tegen kunnei, naarhij heeft bovendien alle stukken nagêteke;al en beschreven.Hij is nagegaan hoe de stukken aan elkaar vast zaten en welk
nodel schoen het oorspronkeliik was en bovendien heeft hij
aan de hand van al die gegevens de schoen gedateerd en welin het eind van de achttiende eeuw.
Het verslag uat dhr.Goubitz maakte bestaat uit twee paginats
tekst en zeven paginars tekeningen.Het een en ander is hier_
onder kort sanengevat (1).

bewaard gebleven. De dr aden h,aarmee de stukken leer aan eI_

De hak van de schoen is opgebour{d uit diverse lagen leer(ziefis. 1). De
hielgedeelte
tot een rand

schoen opgevistrr. 0mdat hij steeds onder de grondwa-
terspiêgel gezeten had is het leer nog redelijk goed

ha}lagen zijn met houtpinnen ondergepend. Het
van de loopzool is langs de hielronaling ongezet
waaraan het bovenleder net een extra steêk is
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vastgezet (zie ook fig.4:a). Aan de onderzijde van de loop.
zool.is een groef aalgebracht waarin de zoolsteken zijn ge.
legd (zie fig. 5:a). Onder de bal van de voet is de groel
weggesleten. Onder de voetwelving is een extra reep leer o1

de loopzool gelegd, de cambreur, a1s versteviging (ze zíjt
tegenwoordig rneestal van netaal ) . Daarover heeft nog een bre.
dere strook gelegen, die net het bovenleer .werd meegenaaid,
Daaxbovenop lag de binnenzool die alleen bij de hiel werr
vastgenaaid (zie fig. 4: c).

íia,1. ODbour van dê rêderên hàk.

Í.

fig,2. Binnenrijdê link€rki.artie, van hêt hielblád (rund,6reêr).
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Iia.3. fi i€lvoering (karrêrêer).
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fig.4. Doo.sneatê door het hiêtg€dêêltê.
fig.S. Doo.sneite rtoor het

,px.qïïr ;x{*,$:;1;5,gi#Jd::ï, }ïi::,
fig,6. nêconÊt.uktie van d€ Êchoên vaD c€lert.

Aan de binnendde van het voorblad van de schoen is een lagevoering rondom opgenaaid(zie ris. -s,"f.-à";';ï 
o. binnenzij_de van het hielblad werd een ;;";;;ó.#;.iiïcr,t (zie ris.e:e). Her hielblad zelr_bestaat ;i;-;;";:;;iïten. net rin_kergedeelte staat in fig.2; h tu a. r,iufiààà- ,nua.r a. twee;:iÏ::'iï:."lii"nÍï'ïl: .Y"l de h;J;;;;Ë zijnaad i zat

nodis voor u" [.,".i,"*iiË'liË:03; ;::,'ï*l: ;::ffLrj Íi;op het voorbtad ligt iziá.oor rrs. ài.'s';;"iulrsutur, 
"urr_rnee een randboord langs de uouuit"ní ',rioï"t.,.r, 

i" r urua "."asezet (zie ook fis.4:d). oe naaisat;; ;;Jil. ienaakt om aear senoeÍnde voerins vast^te. zett !.:;;r; ;;;;gÈis argebeeldrn Iig. r. zowel in fig.2.als.frs.à-;;;"';";Ë',i..igut.. 
lroo";:Jil;:.':ïf liï.';"n'"r ('i! iiÀ.'n'árl=ol'*o"e steken

ln fig. o i. ".."*'.Ë]ouuornaainaad (fie' 4:b)'
ver1oàg 1"" u"-**nrà;ï::'"lr':r'i..i..ï:;;: fiii"lï; 

"ïËl;::: ;iïiffi."il.Í'"::l:lr"e. o. ó..p ;;ï;; levonden het-
tret argemeËn ;J";";;;11*btï is omdat dezË schoenen in
op de binnenste band b"*t 

tit"g"sp hadden' Deze werd da.lr
aan ooorrreei-À"rràfià. 

uevestigd; de buitenste band werd er
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Een aaÍrtal andere bljzondere vondsten is ook verneldenswaard.
Op de eerste plaats is er een fragnent leisteen van ca. 4 Ímdik waarop twee cirkels zijn ingegraveerd net daartussen
romeinsê cijfers (fig.?). De dianeter van de grootste cirkel
kan geschat worden op 12 tot 16 cn. De hoogte van de cijfers
bedraagt ongeveer 8 mm. Opmerkelijk is clai op de achterkant
ook twee cirkelbogen ingegraveerd zijn. Het rniddelpunt hier_
van valt niet samen rnet dat varr de voorkant. In eerste. in_stantie zou men denken aan een stuk wijzerplaat van een klok.l{anneer we echter de literatuur olr.. ol,à" 1 antieke klokkenbekijken, blijkt dat nergens rnelrting gernaakt wordt van lei_
stenen wijzerplaten. Een tweede rnogelijkheid nI. een stuk van
een zonnewijzer lijkt daarorn veel waarschijnlijker.

fia.7, IYasnent va' eèn *nnepijzer?

Oen ander stukje leisteen wat werd aangetroffen is blijkbaar
opzettelijk rond gemaakt zodat een plat rond schijfje ont-
stond met een diameter van 2r5 tot 3 cm. Bij opgï,avingen in
Den Bosch werden neerdere soortgelijke schijfjes aangetrof-
fen. Algemeen ís nen van nening dat het hier gaat om speel-
schijfjes (2).
Ander speelgoêd is bij de latijnse school ook aangetroffen.
Het gaat daarbij on een drietal knikkers van aardewerk. Het
formaat komt overeen Ínet de tegenwoordige knikkers. Opval-
lend ís echter een veel groter aantal grotere knikkers,waar-
van tot nu toe niet vaststaat waarvoor ze hrerden gebruiht.
Mew. Cornelissen uit Erp suggereerde dat het om echte knik-
kers gaat die gebruikt werden bij het zogenaamde bikkelspel.
Het formaat van de knikkers komt daar inderdaad rnee overeen(a). Dctrter tle bikkels die in grotere aantallen werden ge-
bruikt bij dit spel zijn niet teruggevonden, in tegenstelling
tot bijv. Amsterdam, waar juist alleen de bikkels werden te-
ruggevonden (4). Veel andere personen meenden clat het bij de-
ze knikkers in werkêlijkheid orn kogels gaat, behorenile bij
zogenaamde donderbussen. Donderbus is een benaming voor een
type handvuurwapen dat eind 16de en 1?de eeuw in gebruik was.
Stenen kogels raken echter in de 16de eeurv in onbruik.
Wanneer we de knikkers of kogels wat beter bekijken constate-
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ren we het volgende. Van de in totaal 3O stuks waren er 2,
geglazuurd. Deze konden in twee groêpen verdeeld worden. Del
groep net êen diameter tussen 2r5 en 3r5 cn en een Snoep ne
diamêter tussen 4 en 5 cm. De ongeglázuurde rrkogelstr hebber
een diameter tussen 3 en 4r5 cm. In de literatuur heb il
niet kunnen achterhalen of het de gewoonte was kogels vat
glazuur te voorzien Ínaar waarschijnlijk lijkt ne dat niet
Glazuur op kogels is niet praktisch en een kogel die versier
is heeft geen grotere trefkans. Kortorn de gegtazuurde bollet
jes zull-en als knikker gebruikt zijn, nog te meer orndat o
66n knikker in het glazuur hêt cijfer 1O gekrast was. Dat d
knikkers bij het bikkelspel werden gebruikt lijkt me echte:
niet het geval, omdat bikkels niet werden gevonden.
De 6ngeglazuurde bolletjes kunnen echter wel gediend hebbet
als kogel. Gezien hun grootte zullen ze niet gebruikt zijl
in handvuurwapens maar in kleine veldkanonnen. Dit soort ge,
schut kwaÍn in gebruik aan het eind van de 14de eeuw en wai
in de 15de eeuw algeÍneen (S). ttet aantal aangetroffen kogelr
is gezien de geringe onderzochte oppervlakte vrij groot e:
wijst dan op een vrij hevig gevecht. Het gebeurde zo:u zíc.
hebben noeten afspelen tussen het eind van de 14de eeuw et
het nidden van de 16de eeuw. In het kader varl de geschillel
tussen de faÍnil ie van Qemert ên de Dritse Orde past een rover
valr op het hoge huis niet. We zouden daaron geneigd zijn tt
ongeglazuurde kogels ook knikkers te noeÍnen ware het nie
dat onlangs g€wezen werd op de verwoesting van het fcastrur
de cemertrr door de Bosschena.ren in 14?9 (6).

NqIEI:
(1) Het volredisc verslag ván dhr.coubitz ir voor aeintereGseêrden op ale

HeedÈdne. in te rien. lÍij zijn dhr,coubitz overisênÊ era veel daj*
verschuldiAd voor dê beÊchrijvin8, die zo gêdetailleDrd i6 dat het
Dogerijk i6 een coopleet nieuy e)(eíplaar tê nêken.
Patêr t.HeeÊterB, Craven in het BoÊÊche verleden, Dên Bosch 197?.
llet turk ÀÀn ew,co.nelissên die on.s attent naakte op de bêEchrijving
ve het oude bikkelspêl in: J.Plui6, Xindêrspelen op teselÊ,16êên 19?9
blz, 1O1.
J.Baart e.à., opgrÀving€n in An6têrdaD, Assterdan 1927i blz. 452.
R.l(enpêrê, Antiekê wuvapen6, Haarlên 19?3.
r'.ve Eêutte., vetroêstina vu eên cêre.ts ks€teel in het begin vaí
dê Geldè.se oo.Ios€n, ceEertÊ I€en jrg.23, m.4, b1",1O4.
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