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6 Beerputten en verandering in de

laat-middeleeuwse stad

‘I attribute the chief cause of the epidemic of small-pox to the frightful system of
cesspits’ (Dr. Garceau in de Montreal Herald, 25 November, 1885)

‘Wie zo diep en zo lang in de beerput van de menselijke slechtheid heeft gekeken,
ja, wie er een decennium lang in heeft rondgemodderd, heeft geen illusies meer’ 
(Michaël Zeeman in de Volkskrant, 2 maart 2007)

Als het om beerputten gaat zijn we sinds de negentiende eeuw unaniem negatief in onze
betekenisgeving. Het zijn doofpotten, kelders van verderf, ziekte, stank, bedrog of verdriet.
Als er ergens een beerput wordt opengetrokken betekent dit zelden iets goeds. Behalve
de archeoloog, die een volle beerput wel weet te waarderen, kijkt niemand met bewonde-
ring naar het verschijnsel. Toch waren beerputten ooit veel meer dan brandhaarden
voor ziektes of metaforen voor onze ellende en frauduleuze praktijken. Hun komst heeft
in vele opzichten bijgedragen aan constructie van de laat-middeleeuwse stad in Noord-
west-Europa. 

De inhoud van de beerput is al enige tijd een belangrijk onderzoeksonderwerp binnen
de Nederlandse stadsarcheologie. In de putten wordt aardewerk, glas, leer en organisch
materiaal aangetroffen. Deze vondsten leveren informatie op over middeleeuwse en vroeg-
moderne huishoudens. De beerput zelf staat verder niet in de schijnwerpers en wordt
meestal vanuit een functionalistisch standpunt benaderd. Dit zorgt voor een typische
interpretatie van ‘veranderingen’ met betrekking tot de beerput. Zo wordt de opkomst
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en spreiding van de beerput in de Nederlandse steden gezien als de logische uitkomst van
pragmatische en technische overwegingen. Deze opkomst roept onder archeologen geen
vragen of discussie op.

De wereld verandert voortdurend. Met betrekking tot materiële cultuur bijvoorbeeld
komen er telkens nieuwe artefacten bij, hun aantal verandert, of ze verdwijnen weer.
Bij het nadenken over dergelijke veranderingen wordt vaak uitgegaan van een scheiding
tussen subject en object, tussen cultuur en natuur. Verklaringen voor verandering vallen
grofweg uiteen in een objectivistische en subjectivistische benadering. In de archeologie
bijvoorbeeld verklaart de postprocessuele stroming veranderingen veelal vanuit een focus
op het subjectieve, op de beleving van het subject en op zijn omgang met culturele
normen (zie paragraaf Weg met cartesiaans denken). De meer traditionele archeologie
relateert verandering meer aan ‘objectieve’ processen, aan gebeurtenissen die buiten de
wil van de mens liggen, zoals veranderende natuurlijke/economische omstandigheden,
etniciteit, sociale evolutie of technologische ontwikkeling. De gangbare kijk op beerputten
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valt onder deze tweede noemer. Zo wordt de opkomst van de beerput in de stad vaak
gekoppeld aan factoren als bevolkingsdruk en hygiëne.

Tegenwoordig erkennen veel onderzoekers wel dat zowel subjectieve als objectieve
factoren van invloed zijn op continuïteit en verandering. Maar ook al noemt men beide
type factoren, ze staan in de analyse vaak los van elkaar. Er blijft, kortom, een scheiding
bestaan. In hun conclusies neigen veel onderzoekers bovendien alsnog naar het formu-
leren van een ultieme oorzaak, zoals een ontwikkeling of een gebeurtenis, die valt binnen
het subjectieve of het objectieve domein.

De hernieuwde aandacht voor materialiteit daagt deze kijk op verandering uit. Hoe
beschouwen we verandering vanuit het idee dat materialiteit er toe doet, zonder daarbij
deterministisch of dualistisch te zijn? En hoe beschouwen we verandering vanuit het idee
dat mensen en objecten (cultuur en natuur) niet goed te scheiden zijn? Welke nieuwe
mogelijkheden (en beperkingen) doen zich voor? 

In dat kader kijk ik naar de aanwezigheid van de middeleeuwse, stedelijke beerput.
Wanneer we ervan uitgaan dat cultuur en natuur niet te scheiden zijn, vervalt de vanzelf-
sprekendheid van de beerput. We kunnen de beerput niet reduceren tot een logische
oplossing voor een afvalprobleem. We kunnen hem evenmin zien als een passieve reflectie
van de tijdsgeest. Hierdoor verdwijnen de gangbare verklaringen voor zijn komst en ver-
spreiding in de stad. De black box gaat open. Miller en Latour bieden allebei concepten
om deze vanzelfsprekendheid en het dualisme te doorbreken. Met behulp van hun ideeën
kan ik laten zien wat de recente omschakeling in het denken over materialiteit bijdraagt
aan het beerputtenonderzoek. Een belangrijk deel van het hoofdstuk is hierop gericht.

Het belangrijkste doel van het hoofdstuk is een confrontatie tussen ANT en dialectiek.
Ik zal me opnieuw verdiepen in de onderlinge verschillen. Wat zijn de sterke en zwakke
punten van hun concepten ten aanzien van het thema ‘verandering’? Miller en Latour
onderscheiden zich opnieuw in het al dan niet gebruiken van een denkmodel. Kort gezegd
benader ik het thema verandering met Miller in termen van het proces van objectification,
terwijl ik dit met ANT juist zal vermijden. Welke inzichten kunnen zij bieden in relatie
tot de verspreiding van beerputten in Nederlandse steden? Aan het einde van het hoofd-
stuk maak ik een overzicht van hun sterke en zwakke punten, ten aanzien van het thema
en ten opzichte van elkaar. 

Maar ik begin met een schets van het bestaande beerputtenonderzoek. Ik belicht de
gangbare onderzoeksthema’s en de recente inhoudelijke crisis in het vakgebied. Vervolgens
laat ik zien dat de gangbare, pragmatische kijk op de beerput problematisch is omdat die
geen recht doet aan de complexe gegevens die er over beerputten bestaan. Ik pleit voor
een niet-dualistische benadering van het verschijnsel. Er volgt uitleg over de bronnen, de
literatuur en de afbakeningen van mijn beerputanalyses. Daarna zet ik een Milleriaanse
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en een Latouriaanse analyse neer van de komst en spreiding van de beerput in de middel-
eeuwse stad. In het laatste deel van het hoofdstuk beschrijf ik voordelen van een niet-
dualistische benadering van beerputten, maar ik noem ook enkele problemen die ik
ben tegengekomen. Zoals gezegd eindig ik met een opsomming van de sterke en zwakke
punten van de benaderingen van Latour en Miller.

De beerput tot nu toe
Het is na de voorgaande hoofdstukken duidelijk dat we objecten niet als autonome enti-
teiten mogen beschouwen. Hun eigenschappen komen tot stand in relatie tot andere
entiteiten: mensen en niet-mensen (dingen, instituties, opvattingen). Het is dus onzinnig
te spreken over de eigenschappen van de beerput. Wat een beerput doet en wat zijn
relevante eigenschappen zijn is een uitkomst van de situatie waarin de beerput zich be-
vindt. Ik schets hier enkele materiële kenmerken van beerputten, gerelateerd aan hun
verschijningsvorm binnen de hedendaagse stadsarcheologie.

Middeleeuwse beerputten zijn containers waarin zowel beer (urine en fecaliën) als
(bepaalde soorten) huisafval gedeponeerd werden. Ze bevinden zich ondergronds.
Meestal hebben ze een koepel aan de bovenzijde met een stort- of glijkoker vanaf het
bovengrondse niveau (Bartels 1999, 30). Daar staan ze in verbinding met een toilet,
ook wel secreet genoemd. Soms ontbreekt de koepel en worden ze afgesloten door een
plank (ibid.).104

De bodem van beerputten is meestal geheel of gedeeltelijk open, zodat het vocht kan
weglopen in de bodem (ibid., 29). In sommige steden reiken de beerputten daarbij tot
aan het grondwater, waardoor de stank van fecaliën wordt verminderd. Af en toe staan
beerputten met elkaar in verbinding, waardoor vocht ook kan wegstromen.

Er bestaan verschillen in vorm (en afmeting/diepte). Zo zijn er rechthoekige beer-
kelders, vierkante, ovale en ronde beerputten. Ook zijn er beerputten bekend met houten
wanden, maar het merendeel is van baksteen. Ik richt me, vanwege van de beperkt
beschikbare tijd en ruimte, uitsluitend op deze bakstenen beerputten. Bovendien beperk
ik me tot putten die in hun oorspronkelijke ontwerp als beerputten bedoeld zijn. Dit
komt door mijn specifieke focus op de beerput als afvaltechnologie. Secundair als beerput
gebruikte waterputten, tonputten of (water/opslag/woon)kelders zijn dus niet in de
analyses opgenomen. 

Voor 1300 komen beerputten in West-Europa voornamelijk voor bij kloosters en
burchten (Roding 1986, 14, Lamarque 1993, 43-56, Dolmans 1994, 8-10, Grasznick
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Tiel, Nijmegen en Deventer, zie Bartels 1999, 25-35.



1994). Vanaf de late dertiende en veertiende eeuw treffen we ze regelmatig aan bij rijke
bakstenen stadswoningen, zoals in Nijmegen, Delft en Alkmaar (Thijssen 1994, Bult en
Nooijen 1994, Bitter 2004, 5). Vanaf de vijftiende en zestiende eeuw wordt de beerput
een meer algemeen stedelijk fenomeen. Ze liggen op het erf, meestal achter het huis, maar
worden soms ook inpandig aangetroffen (ibid., 28, Bitter 1995, 21).

Beerputten zijn lange tijd beschouwd als aantrekkelijke archeologische vondstcom-
plexen. De inhoud van de putten bestaat vaak uit complete aardewerk, glas- en leer-
vondsten. Daar komt bij dat de beerput na de periode van gebruik vaak is dichtgegooid.
Hierdoor is de beerput een soort verzegelde tijdscapsule. Dit zorgt ervoor dat het vondst-
materiaal geschikt is voor het opstellen van typo-chronologieën van aardewerk en glas.
Verder verstrekken organische resten in de put informatie over de eetpatronen van men-
sen en over de aanvoer van bijvoorbeeld exotische vruchten of kruiden. In combinatie
met voorwerpen als benen dobbelsteentjes of kinderspeelgoed bieden de putten een
intiem kijkje in het dagelijks leven van mensen. Dit spreekt het grote publiek aan. Iets
dat voor de maatschappelijke waardering van de stadsarcheologie van belang is. De
laatste jaren is het beerputtenonderzoek onder vuur komen te liggen. Het nut van de
gangbare onderzoeksvragen en -doelen wordt ter discussie gesteld. Om hier zicht op te
krijgen geef ik een kort historisch overzicht van het vakgebied.

De status quaestionis in het beerputonderzoek: de inhoud staat centraal
Het beerputonderzoek maakt deel uit van een subdiscipline, de stadsarcheologie. Deze
onderzoekstak bestaat nog niet lang. Pas na de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog
wordt de Nederlandse stad een onderwerp op de archeologische onderzoeksagenda. Het
betreft in die tijd voornamelijk nog kleine opgravingsprojecten (Sarfatij 1990, 10). In de
jaren zestig en zeventig vormen de grootschalige saneringen van stadscentra een belang-
rijke impuls voor het stadskernonderzoek. Archeologen worden in deze periode vooral
geleid door de gedachte redden-wat-er-te-redden-valt. De grote hoeveelheden materiaal
die bij deze noodopgravingen naar boven komen vragen al snel om meer gerichte en over-
koepelende onderzoeksvragen (Sarfatij 1990, 24). In Nederland wordt zowel vanuit in-
stellingen zoals de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de univer-
siteiten in Groningen en Amsterdam, als binnen de steden zelf een onderzoeksbeleid ont-
wikkeld. Hierbij wordt vooral de traditie van het nederzettingsonderzoek voortgezet: aan-
dacht voor bewoningspatronen, de verspreiding en verschijningsvorm van de eerste steden
na 1000 en de latere ontwikkelingen in nederzettingsstructuur (Sarfatij 1990, 32-34).

De eerste stroom publicaties over mobiele materiële cultuur en over het dagelijks leven
komt eind jaren zeventig, begin jaren tachtig op gang, zoals van Hans Janssen (Janssen
1983), Hemmy Clevis en Herbert Sarfatij (Clevis en Sarfatij 1983). De beerput komt
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nu als vondstcomplex in beeld. Overigens heeft Jan Baart in Amsterdam dan al eerder
materiële cultuur van Amsterdam onder de aandacht gebracht (Baart 1977). Al snel
probeert men op basis van beerputonderzoek uitspraken te doen over de sociale welstand
van de bewoners van het huis waar de put bij hoorde. Daarbij is men zich bewust van de
complicaties van deze doelstelling (zie bijvoorbeeld Janssen 1983, 178-179). Zo wordt
in de literatuur altijd benadrukt dat de beerputinhoud slechts een deel van de huisraad
van een huishouden vertegenwoordigt. Kostbare voorwerpen van tin of glas, maar ook
voorwerpen van hout ontbreken vaak (Clevis 1989a, 11). Het materiaal in de put geeft
hierdoor vermoedelijk ‘een armelijker beeld van het dagelijkse leven dan gerechtvaardigd
is’ (Janssen 1983, 179). Ook blijkt dat de waarde en status van bepaalde objecten sterk
kan verschillen per regio en per periode. Met als gevolg dat er nauwelijks consensus
bestaat over wat een ‘normaal’ assemblage aan objecten is (Verhaeghe 1998, 278). Dit
maakt het moeilijk te bepalen wie boven of onder de standaard zit.105 Ondanks al deze
problemen en terughoudendheid ontwikkelt ‘het bepalen van de welstand’ zich in de
daarop volgende jaren tot een van de belangrijkste doelen van het beerputonderzoek.

In 1989 wordt er door Clevis en Kottmann een belangrijk initiatief genomen op het
gebied van de classificatie van laat- en post-middeleeuwse aardewerk- en glasvondsten. Zij
stellen zich tot doel de vondstcomplexen uit verschillende perioden en regio’s regelmatig
te publiceren, binnen een soort standaard classificatiesysteem (Clevis 1998a, Clevis 1998b).
Zo kan de kennis van datering en typen vergroot worden en ontstaat beter zicht op de re-
gionale verschillen in gebruik en afzet. Steeds meer stadsarcheologen besluiten in de loop
van de jaren negentig (Jan Thijssen, Michiel Bartels, Arnold Carmiggelt, Peter Bitter, e.a.),
en ook daarna, om hun resultaten te publiceren binnen dit ‘Deventer’ systeem. In 1999
verschijnt het boek en de catalogus Steden in scherven, onder redactie van Michiel Bartels.
Het is het resultaat van het project Urbanisatie van het rivierengebied gedurende de Middel-
eeuwen van de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hierin wordt het glas
en aardewerk van 1200-1900 uit Deventer, Dordrecht, Tiel en Nijmegen samengebracht. 

De ordeningen binnen het Deventer systeem worden regelmatig ter discussie gesteld.
Zo stelt Clevis zelf voor, in een artikel uit 1993, om een onderscheid aan te brengen tus-
sen de vormnaam van een aardewerktype en diens functie. Ook doet hij de suggestie de
aan- of afwezigheid van slijtsporen op aardewerk te noteren. Op basis van deze informa-
tie zou er beter gereflecteerd kunnen worden op het gebruik en de functie van het be-
treffende type aardewerk (Clevis 1993).
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Ondanks de nodige op- en aanmerkingen op het Deventer systeem wordt het door
velen gebruikt. Volgens Sebastiaan Ostkamp, specialist in middeleeuws en vroeg-modern
aardewerk, biedt het op termijn niet alleen inzicht in lokale variaties en afwijkingen in
aardewerk en glas-typen, maar maakt het systeem uiteindelijk wellicht mogelijk bepaalde
productiecentra en hun verzorgings- en afzetgebieden aan het licht te brengen. ‘Verschui-
vingen in deze patronen kunnen mogelijk weer bijdragen aan ons beeld van het ontstaan
van markten gedurende de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd’ (Ostkamp 2002,
18). Wel uit Ostkamp kritiek op de aloude doelstelling van het systeem de hoeveelheid
en de rijkdom van de putinhoud te koppelen aan de welstand en status van de (uit histo-
rische bronnen bekende) eigenaren. Naast de reeds bekende complicaties van deze
doelstelling worden er in het recente onderzoek nieuwe, meer fundamentele vraagtekens
bij gezet (Van Oosten 2004, Verhaege 1998, Ostkamp 2002).106

Zo blijkt dat er te weinig rekening mee is gehouden dat we het weggooigedrag van
mensen niet goed kennen. Vermoedelijk waren er verschillende categorieën afval die op
verschillende manieren het huis hebben verlaten. In sommige gevallen lijkt het erop
dat in de armere vondstcontexten alle soorten afval tegelijk in de beerput zijn gegooid,
terwijl in de rijkere huizen, wellicht ook door een ruimtelijke spreiding van taken, afval
meer geselecteerd gedeponeerd werd. Een vondstenarme beerput hoeft in dat geval zeker
niet te wijzen op ‘armoede’ (Ostkamp 2001, 103).

Een andere belangrijke aantekening bij het onderzoek naar sociale status geeft Ost-
kamp in zijn artikel Afval als historische bron. Hij schrijft dat het met historische bronnen
vaak een stuk gemakkelijker is om sociale differentiatie binnen een stad te reconstrueren
dan met archeologische vondsten. Wellicht moet de meerwaarde van beerputonderzoek
dus niet zozeer in dergelijke reconstructies gezocht worden (Ostkamp 2002, 16).

Ostkamp betoogt dat we moeten proberen met de archeologische gegevens juist
nieuwe inzichten te genereren (ibid.). Zo bieden beerputten een kijkje in de meer sobere
en alledaagse materiële cultuur van stadsbewoners. Grondig onderzoek naar regionale
verschillen in de opkomst van bijvoorbeeld pispotten of het verdwijnen van gezamen-
lijke drinkkruiken kan nuance aanbrengen in het onderzoek naar veranderende alledaagse
gewoonten en zeden in de late Middeleeuwen.107 Ook het onderzoek naar de organische
resten in de beerput kan hieraan bijdragen. Carmiggelt en Verhaeghe wijzen ook op de
potentie van dergelijke meer cultuurhistorische benaderingen (Carmiggelt 1998, 20,
Verhaege 1998).

Een systematische vergelijking van beerputinhouden zou verder kunnen leiden tot een
meer gefundeerd inzicht in de verandering van consumptiepatronen en -gedrag vanaf de
veertiende eeuw. Arnold Carmiggelt heeft een aanzet hiertoe gegeven door de vergelijking van
106 beerputten en laat een verschuiving zien in hoeveelheden en soorten aardewerk die ge-
bruikt worden van vijftiende tot en met de zeventiende eeuw (Carmiggelt 1993, 55-86).108
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Men kan met het onderzoek naar beerputten dus veel kanten op. Naast een belang-
rijke instrumentele waarde bieden beerputten zicht op de persoonlijke en intieme details
uit het leven van bepaalde stadsbewoners. Daarnaast kan het onderzoek in de toekomst
zicht bieden op consumptiepatronen, op culturele processen en op vroeg-moderne
handelsnetwerken. Er verschijnen regelmatig publicaties waarin archeologen de potentie
van de beerputinhoud onderzoeken.109 Toch bestaat het gevoel dat de relatie tussen de
enorme hoeveelheid gegevens die op dit moment verzameld wordt en het sporadische
synthetiserende onderzoek scheef is. Het grootste deel van het beerputonderzoek zou
blijven steken in individuele presentaties van vondstmateriaal en in traditionele vraag- en
doelstellingen, zoals het opstellen van typochronologieën en het bepalen van sociaal-
economische welstand van huisbewoners (Carmiggelt 1998, Hupperetz 2004, 271). 

Een reden hiervoor is dat men nog volop bezig is met de ontsluiting van het materiaal.
De determinatie van aardewerk en glas blijkt een gecompliceerde zaak, mede door de
grote regionale variatie. De discussies binnen het vakgebied richten zich dan ook voor-
namelijk op hoe een landelijk classificatiesysteem van aardewerk en glas eruit moet zien
en wat hierbinnen de relevante parameters zijn. Een ander probleem is dat beerputten
en hun inhoud vaak moeilijk te dateren zijn. Het idee van een gesloten vondstcomplex
is inmiddels sterk gerelativeerd. Veel beerputten zijn in het verleden tussentijds leegge-
haald, wat het chronologische beeld compliceert, en van een duidelijke stratigrafie is in
sommige beerputten nauwelijks sprake.110 Zo zakt in de natte beerputten het zwaardere
materiaal soms naar de bodem. De kennis van deze complicaties hebben het aanvanke-
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achttiende-eeuws sociaal netwerk van een patriciërsfamilie gereconstrueerd kon worden (Bartels 2005). Cora

Laan reconstrueerde in haar proefschrift Drank- en drinkgerei (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2002)

ontwikkelingen in de drinkcultuur met behulp van beerputinhouden. Een ander voorbeeld is het onderzoek

naar de betekenissen van afbeeldingen op aardewerk uit beerputten. Dit levert inzichten over de volkscultuur

van de late Middeleeuwen (zie bijvoorbeeld Ostkamp 2004).



lijke enthousiasme voor beerputten onder archeologen wat getemperd. Deze relativering
van de waarde van beerputten en het arbeidsintensieve karakter van het leeghalen en
beschrijven van beerputten zorgt er wellicht voor dat er wordt aangedrongen op de
reflectie van de gangbare onderzoeksvragen. 

Terwijl de vondsten in de put veel beroering teweegbrengen, wordt de werking van
de beerput als afvaltechnologie nauwelijks opgemerkt. Vrijwel alle aandacht gaat naar de
inhoud van de put. In mijn analyse wil ik iets bijdragen aan de beeldvorming over die
beerput. Ik ben ervan overtuigd dat het incorporeren van de beerput in het onderzoek
een ander licht kan werpen op de vondsten in de put. Wellicht dat deze stap kan helpen
bij het aanscherpen van de bovenstaande onderzoeksvragen en -doelen. 

Het onderzoek naar de beerputtechnologie 
Ondanks dat theorievorming in de archeologie de laatste decennia sterk is toegenomen,
is over het onderwerp technologie nog relatief weinig gereflecteerd. Technologie is in
de betekenisgerichte archeologie, net als materialiteit en functionaliteit, over het hoofd
gezien (Dobres 2000, 12). Het onderzoek naar technologie is hierdoor traditioneel
gebleven. Marcia-Anne Dobres schrijft hierover in Technology and social agency. Outlining
a practice framework for archaeology. Volgens Dobres beschouwt een grote groep archeo-
logen technologische ontwikkeling als iets universeels en autonooms (ibid., 33-34).
Technologieën ontwikkelen zich in archeologische literatuur vaak volgens een intrinsieke,
rationele logica. De technische vooruitgang beïnvloedt vervolgens de samenlevingen
diepgaand. Zij zijn als het ware onderworpen aan deze ontwikkelingen (ibid., 234).
Kortom, de archeologie is nog doordrongen van technisch determinisme.

Dobres beschrijft hoe ze dit letterlijk in teksten terugziet. Prehistorische technologieën,
zoals een vuistbijl, worden bijvoorbeeld vaak autonoom, op zichzelf afgebeeld, tegen
een neutrale achtergrond. De mens is hooguit aanwezig in de vorm van twee handen
die het object vasthouden (ibid., 20-29). Ook wordt over technologie altijd in zeer
rationele en ‘objectieve’ termen gesproken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld belangrijke
symbolische objecten waar al snel wereldbeelden en sociale verhoudingen genoemd
worden. Er wordt in de teksten ook weinig direct aan de makers en gebruikers van de
technologieën gerefereerd. Wanneer men de productie beschrijft, gebeurt dit veelal in
passieve zin (aardewerk ‘wordt’ gemaakt, huispalen ‘worden’ vervangen) (ibid., 29-32).
Kortom: de gebruikers en de sociale dimensies van de productie en het gebruik van tech-
nologieën worden volgens Dobres nauwelijks belicht.

Het technisch determinisme in de archeologie bepaalt ook de methode van onderzoek.
In de laatste dertig jaar is er veel aandacht uitgegaan naar de economische basis van
technologieën. Onderzoekers erkennen inmiddels dat ook sociale en culturele factoren
een rol hebben gespeeld. Alleen is men vaak van mening pas op deze factoren grip te
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krijgen als men eerst de variabelen op het gebied van grondstoffen, mankracht, efficiëntie
en natuurlijke omstandigheden in kaart heeft gebracht. 

In deze gedachtegang zitten volgens Dobres drie aannames besloten waarin een sterke
scheiding tussen cultuur en natuur, subject en object, aanwezig is. Ten eerste wordt
aangenomen dat natuur menselijk gedrag eerder determineert dan cultuur, ten tweede
dat cultuur hetgene is dat na analyse overblijft als de onverklaarbare data. Ten derde is
er de aanname dat economische en natuurlijke factoren tastbaarder en makkelijker te
traceren zijn dan sociale en culturele factoren (ibid., 37-38). Deze sterke scheiding tussen
het praktische-tastbare en het sociale-culturele is niet alleen onjuist, maar beperkt volgens
Dobres in grote mate de factoren die onderzocht worden in relatie tot technologieën.
Dit zien we ook bij de literatuur over beerputten terug. 

Enkele archeologen houden zich vanuit contextueel perspectief met technologieën
bezig. Zo laat Sander van der Leeuw zien dat de aardewerkvormen veel meer bepaald
worden door vrije keuzes die pottenbakkers maken tijdens het productieproces, dan
door bijvoorbeeld de beschikbaarheid van materiaal. Culturele en sociale motivaties
spelen volgens hem een belangrijke rol in productietechnieken (Van der Leeuw 1933).
Hij laat aan de hand van etnografische voorbeelden zien dat we technologie onmogelijk
als iets autonooms kunnen beschouwen. Andere archeologen die contextueel onderzoek
doen naar technologieën zijn Bill Sillar en Dorothy Hosler (Sillar 1996, Hosler 1998). 

Al deze auteurs bestrijden het technisch deterministisme door te wijzen op de sociale
dynamiek rondom technologie. Ze lijken echter weer te neigen naar die andere vorm
van reductionisme. In hun onderzoek zijn sociale interactie en culturele normen de oor-
zaken voor technologische ontwikkeling. Zo wordt opnieuw een oppositie gecreëerd
tussen cultuur en natuur. Een vergelijkbare beweging zien we bij het onderzoek naar
beerputten.

Zoals gezegd wordt er in het beerputonderzoek relatief weinig geschreven over de beer-
putten zelf.111 Mijns inziens is dit een hiaat in het onderzoek. Beerputten waren in de
Nederlandse middeleeuwse steden de eerste duurzame afvalstructuur, op een vaste locatie
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aan huis. Tot de komst van beerputten werd afval weggegooid op het erf, verwerkt in
ophogingslagen, of gedeponeerd in minder duurzame afvalstructuren als afvalkuilen en
tonputten. De beerput was daarnaast de eerste stedelijke afvaltechnologie die speciaal
bedoeld was voor de opvang van fecaliën.112 Het betreft dus een technologie met enkele
vernieuwende eigenschappen voor die tijd, die ongetwijfeld heeft ingegrepen in de techno-
sociale werkelijkheid. 

Een belangrijke reden waarom er weinig wordt gereflecteerd op de beerput is, naar
mijn idee, dat in de bestaande archeologische literatuur weinig twijfel lijkt te bestaan
over de reden voor het bestaan en het functioneren van de beerput. Als het om technolo-
gische objecten gaat is de stadsarcheologie doordrongen van een sterk pragmatische en
objectivistische benaderingswijze. In de literatuur lijkt de functie van de beerput zich te
beperken tot het opruimen en opslaan van afval. De redenen voor diens aanwezigheid
worden unaniem gezocht in het gebrek aan ruimte in de stad en in de angst voor epi-
demieën. Ik zou niet willen beweren dat deze redenen onjuist zijn. Maar als we zorg-
vuldig kijken naar de archeologische en historische gegevens over de opkomst van de
beerput blijkt dat zij zeker niet sluitend zijn. 

Ruimtegebrek
De meest genoemde reden voor de aanwezigheid van beerputten in de stad is ruimte-
gebrek: ‘Mensen produceren afval en dat afval stopt men in een stad het liefst onder de
grond, omdat men in een stad per definitie weinig ruimte heeft. Het afvalprobleem is dan
ook gedurende de vroeg-moderne tijd een typisch stadsprobleem’ (Hupperetz 2004, 271).

In veel steden geldt inderdaad dat perioden waarin maatregelen worden getroffen ten
aanzien van de verwijdering van fecaliën, waaronder de verspreiding van beerputten,
samenvallen met perioden van flinke bevolkingstoename. In een dertiende-eeuwse keur
(een plaatselijke schriftelijke verordening) uit de stad Augsburg beroept men zich expliciet
op bevolkingstoename als reden om extra ruimte te creëren voor de depositie van uit-
werpselen (Dirlmeier 1981, 124-125). Het lijkt in veel gevallen dan ook logisch en juist
een relatie te veronderstellen tussen de toename van stedelingen, een toename van afval
en de toename van het aantal beerputten. Toch kent het verklaringsmodel een aantal
complicaties en kan het niet als allesomvattend worden gezien. 

Ten eerste heeft men voor het bouwen van een beerput ruimte nodig. Historicus en
archeoloog Wim Hupperetz stelt dat afval in kuilen, tonputtten of beerputten kon worden
opgeslagen, afhankelijk van de ruimte die men had op zijn erf. Had men echt geen
ruimte, dan moest het afval direct worden afgevoerd (Hupperetz 2004, 271). In het geval
van schrijnend ruimtegebrek konden beerputten dus niet de oplossing voor het afval-
probleem vormen. 
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Daarnaast zien we in sommige steden, zoals Delft, dat er beerputten verschijnen op
plekken waar nog genoeg ruimte op het erf was voor de depositie van afval.113 Terwijl
men in andere steden, zoals Eindhoven, ondanks ruimtegebrek, nooit grootschalig voor
beerputten heeft gekozen.114 Kortom: de relatie tussen de verspreiding van beerputten en
de toename van de bevolking is minder eenduidig dan vaak in de literatuur wordt gesteld.

Daar komt nog bij dat we voor de oplossing van ruimtegebrek niet automatisch aan
beerputten hoeven te denken. Want is het zo, zoals Hupperetz beweert, dat mensen afval
altijd het liefst onder de grond stoppen? De keuze voor beerputten als ruimtebesparende
oplossing moet gecontextualiseerd worden en is niet uit zichzelf logisch of vanzelfsprekend.

Angst voor epidemieën 
Een andere reden die veel genoemd wordt voor de verspreiding van beerputten, meestal
in samenhang met bevolkingsgroei, is de angst voor ziektes en besmetting. Bult stelt:
‘Men heeft zich altijd van afval willen ontdoen, omdat de aanwezigheid ervan overlast,
stank en ziekte veroorzaakt’ (Bult 1992, 53). Ook in Steden in scherven wordt het een-
duidig door Bartels verwoord. ‘Hoge bevolkingsdichtheid en slecht sanitair zorgden
voor ziekten en epidemieën. De gewoonte de behoefte te doen op achtererf en in stegen
bleek niet alleen ‘slecht’, maar ook ‘gevaarlijk’ door de stank en het ongedierte. Het werd
als smerig ervaren’ (Bartels 1999, 25).

Er is wel een relatie tussen angst voor ziekten en de opkomst van sanitaire maatregelen,
maar opnieuw verdient het onderwerp wat verdieping en nuancering. Zo laten historici
als Ulf Dirlmeier (Dirlmeier 1981), Alain Corbin (Corbin 1986) en Johan Goudsblom
(Goudsblom 1977) zien in hun onderzoek dat middeleeuwse associaties met afval wel
leken op de onze, maar dat er ook grote verschillen zijn. Tegenwoordig wordt onze angst
voor afval onder andere gebaseerd op hygiënische overwegingen, op onze kennis van
ziekteverwekkende bacteriën. Tot in de negentiende eeuw werd stank echter als belang-
rijke oorzaak van ziektes geduid. En niet elke ‘vieze’ geur was gevaarlijk. De geur moest
verband houden met processen van rotting. Stank van menselijke uitwerpselen werd tot
in de achttiende eeuw dus weliswaar als hinderlijk ervaren, maar vaak nog niet als ziekte-
verwekkend beschouwd (Corbin 1986, 83). Slechte geuren werden bovendien soms gezien
als noodzakelijk kwaad. Zij zijn onderdeel van het door God gegeven leven op aarde, het
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lot van de gevallen mens (Vis 1996, 19). De oplossing voor het gevaar van geuren werd
dan ook niet altijd gezocht in het verwijderen van de bron, maar bijvoorbeeld in het
creëren van een olctaforisch tegenoffensief. Men omringde zich met allerlei ‘goede’ geuren
om zichzelf te beschermen tegen de kwalijke dampen (Corbin 1986, 92). 

Verder betwijfelt Goudsblom of hygiëne ‘in de zin van preventieve gezondheidszorg,
wel een zo duidelijk te onderscheiden categorie vormt als het begrip tegenwoordig sugge-
reert’ (Goudsblom 1977, 279). In de door hem bestudeerde teksten van Erasmus neemt
hygiëne ‘een veel minder opvallende en afzonderlijk herkenbare plaats in’ (ibid.). Een
‘smerig’ iemand had bijvoorbeeld niet alleen een vies voorkomen, maar bezat automatisch
ook een slecht innerlijk. Er bestond geen duidelijke grens tussen deze twee vormen van
‘vies’. Ook Erasmus’ angst voor besmetting in een smerige en een benauwde herberg
kunnen we volgens Goudsblom niet toeschrijven aan een eenduidig besef van hygiëne.
Zo wordt zijn afkeer door de andere gasten niet gedeeld. ‘Deze verschillende reacties
op dezelfde situatie duiden erop dat de door Erasmus geuite smetvrees […] bepaald zijn
door zijn hele sociale habitus’ (ibid., 280). Om angst voor besmetting of hygiëne afzon-
derlijk als oorzaak voor handelen aan te wijzen zou in deze periode anachronistisch zijn.

Het is niet gezegd dat de twee bovenstaande verklaringen, ruimtegebrek en behoefte
aan hygiëne, voor de opkomst van de beerput onjuist zijn. De pragmatische benadering
van de beerput beperkt echter de aard van de factoren die in ogenschouw worden ge-
nomen. We zullen zien dat we, voor het goed begrijpen van de spreiding, werking en
de invloed van de beerput in de laat-middeleeuwse stad, veel breder moeten kijken. 

In het (literatuur- en mentaliteits-) historische onderzoek naar de middeleeuwse stad
staan culturele normen en sociale relaties meer centraal. Zo wordt de opkomst van be-
stuurlijke maatregelen ten aanzien van afval en hygiëne door Pleij en Goudsblom gerela-
teerd aan veranderende fatsoensnormen in de late Middeleeuwen (Pleij 1988, 145-150,
Goudsblom 1977). 

Ook in deze publicaties is echter sprake van reductie, maar dan naar de andere kant.
Zodra het gaat over zeden, wereldbeelden en culturele normen wordt de rol van mate-
rialiteit namelijk minimaal. De komst van bestek, riolering of ondergoed wordt gezien
als een passieve reflectie van veranderende sanitaire normen en ideeën over ‘de ander’.
Materiële cultuur heeft in deze geschiedbeoefening weinig inbreng. 

Zowel in de positivistische als in de subjectivistische benaderingen is de beerput dus
slechts een reflectie van grotere bewegingen. Het geeft zelden een onverwachte wending
aan de situatie. Bovendien zorgt reductie van de beerput ervoor dat voorbij wordt gegaan
aan wat de beerput, eenmaal geïntroduceerd, nog teweeg gebracht kan hebben. Zo valt
het op dat archeologen sociale status vooral koppelen aan wat men weggooide en niet
aan hoe men weggooide. Met de introductie van beerputten in de stad wordt, zeker in
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eerste instantie, het weggooien van afval vermoedelijk opeens een duidelijk zichtbare,
sociaal differentiërende bezigheid. Hieraan wordt nauwelijks aandacht besteed. 

Met de niet-reductionistische benaderingen van Miller en Latour komt de mogelijke
actieve en onverwachte rol van beerputten in de vroeg-moderne samenleving naar voren.
Dit brengt ons tot een nieuw en alternatief begrip van een opvallend moment van ver-
andering: de plotse toename en verspreiding van de beerput in vijftiende- en zestiende-
eeuwse steden.

Aanpak en methode
Het doel van dit proefschrift is om een inhoudelijke en methodische vergelijking te maken
tussen de dialectiek en ANT. De theoretische, interdisciplinaire discussie staat voorop.
Ik behandel daarbij meerdere casussen, waaronder fietssloten en balletschoenen. Op
die manier laat ik telkens verschillende aspecten van de vergelijking aan bod komen.
Deze aanpak heeft echter ook zijn beperkingen. De voornaamste beperking is dat het
voor mij niet mogelijk was uitgebreid bronnenonderzoek te verrichten. 

Het was vanaf het eerste moment de vraag hoe uitgebreid de middeleeuwse beerputten
onderzocht zouden kunnen worden. Iedereen die te maken heeft met beerputonderzoek
weet dat de variatie in vorm, locatie, materiaalgebruik, opkomst en verspreiding per
regio en per periode zeer groot is. Elke stad ging anders om met het afval. Op het niveau
van secundaire literatuur bleek de informatie over afvalstromen en beerputbouw echter
relatief ontoegankelijk. Gemeentelijke archeologen hebben meestal wel een beeld, maar
dit is vaak nog niet of slechts beperkt gepubliceerd. 

Zonder aanvullend bronnenonderzoek zou het onmogelijk zijn om gefundeerde uitspra-
ken te doen over relaties tussen bouwwijzen van beerputten, afvalsoorten, periode, locaties
(op erf en in stad), huistype en andere afvalstructuren. Een overzicht van dergelijke gede-
tailleerde materialiteit van beerputten bleek in het kader van mijn onderzoek niet haalbaar.

De consequentie is dat ik de materiële eigenschappen van de middeleeuwse beerput
op een minder gedetailleerd niveau beschouw dan in de archeologie gebruikelijk is. Het
bleek mogelijk om ook op basis van historische en meer globale archeologische infor-
matie een beeld te schetsen van de mogelijke tastbare inbreng van de beerput, de opkomst
en de spreiding. Desondanks denk ik dat het zeer interessant zou zijn in de toekomst
weldegelijk op dat gedetailleerde niveau te werken met de ideeën van Miller en Latour.
Ik geef in de onderstaande analyse enkele malen aan hoe onderzoeksvragen er met be-
trekking tot gedetailleerde archeologische gegevens uit zouden kunnen zien. 

Bronnen van informatie
Zoals gezegd heb ik vooral gebruik gemaakt van secundaire literatuur over beerputten.
Daarnaast heb ik me kort verdiept in de komst en verspreiding van beerputten in Alk-
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maar, vanwege de goede toegankelijkheid van data over beerputten bij de Gemeentelijke
Dienst aldaar.115 Verder heb ik een aantal gesprekken gevoerd met Gemeentelijk archeo-
logen Epko Bult en Peter Bitter en met materiaalspecialist Sebastiaan Ostkamp. Tot slot
heb ik ook informatie gebruikt uit antwoorden van gemeentelijk archeologen op een
door mij rondgestuurde vragenlijst. Hierin kwamen vragen over opkomst, verspreiding,
locatie, inhoud en technische eigenschappen van beerputten in de betreffende stad aan bod. 

Naast archeologische informatie heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van historische
literatuur. De publicaties zijn onder te verdelen in een aantal soorten. Zo heb ik gekeken
naar literatuur over stedelijk beleid in Nederland ten aanzien van afvalverwijdering,
literatuur over de ontwikkeling van sanitaire gewoonten, over stank en angst voor be-
smetting, literatuur over een laat-middeleeuwse burgermoraal, beschavingsoffensief en
over scatologische humor. Ook heb ik kunsthistorische publicaties geraadpleegd, bijvoor-
beeld over de opkomst van gemakstoelen. Voor de ANT-analyse heb ik tot slot gebruik
gemaakt van secundaire literatuur over ruimtelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in
het vijftiende-eeuwse Delft. 

Afbakening onderzoek
Nederland kent een grote verscheidenheid met betrekking tot het voorkomen van beer-
putten. In de meeste steden worden beerputten aangetroffen, maar in sommige steden
zien we er bijvoorbeeld geen (Gouda) of zeer weinig (Eindhoven).116 In Maastricht da-
teren de eerste beerputten al uit de elfde eeuw (Clevis 1990, 16, 19), in Groningen komen
ze pas laat voor, vermoedelijk pas vanaf de zeventiende eeuw (Carmiggelt 1987).

Desondanks is er voor enkele steden wel een trend aan te wijzen. Zo zien we vaak
dat de beerput arriveert in de loop van de veertiende eeuw en vervolgens sterk in aantal
toeneemt in de loop van de vijftiende en de zestiende eeuw. Dit weten we met zekerheid
voor steden zoals Nijmegen (Thijssen 1994), Alkmaar (al verschijnen beerputten hier
al in de dertiende eeuw, Bitter 2004, 5), Delft (Bult 1994), Leiden (De Boer 1983)117,
Amsterdam118 en Bergen op Zoom.119 Binnen deze rij beperk ik me tot de steden in
het graafschap Holland. In dit gebied waren de stadsbesturen, ondanks grote verschillen
in politieke en religieuze samenstelling, halverwege de vijftiende eeuw een serieuze partij
in het politieke en culturele landschap (Gabriëls 1985, Hoppenbrouwers 2002, 118-134).
Deze prominente positie van het stadsbestuur bleek een vruchtbare ingang voor mijn
analyses van de beerput. 

De periode van de veertiende tot en met de zestiende eeuw is interessant voor het
achterhalen van de impact van de beerput, omdat die dan meerdere momenten van ver-
andering doormaakt, zoals opkomst en verspreiding. Vanuit Millers focus op dialectiek
is deze periode bijvoorbeeld interessant omdat de beerput door verschillende stedelijke
groepen heen beweegt, waardoor de omgang met de beerput verandert. Ook is het een
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tijd waarin de afvaltechnische effecten nog duidelijk gevoeld konden worden: het object
was nog niet voor iedereen alledaags. Dit is het soort crisimoment dat vanuit ANT-
persepctief interessant wordt gevonden.

Een hiaat
In de onderstaande analyses gaat de aandacht onder andere uit naar de omgang met afval
en fecaliën. Dit bracht me bij historisch onderzoek naar mentaliteiten en gewoonten van
mensen. Cultuurhistorisch onderzoek vertoont echter een opvallend hiaat voor de de
veertiende en vijftiende eeuw. Men onderzoekt voornamelijk de zeden en gewoonten vanaf
het einde van de vijftiende eeuw tot in de achttiende eeuw. Het is de periode waarin het
zogenaamde civilisatieproces, zoals beschreven door Norbert Elias, zich zou voltrekken.
Er ontstaan dan nieuwe fatsoensnormen en mensen ontwikkelen een sterker besef van
schaamte en van privacy. De onderkant van het lichaam wordt taboe. De periode die met
betrekking tot de beginperiode van Hollandse beerputten interessant is, de veertiende
tot en met de zestiende eeuw, trekt onder cultuurhistorici nauwelijks de aandacht.120

Onderzoek naar materiële cultuur vormt enig tegenwicht voor dit hiaat. Zo is er
onderzoek naar laat-middeleeuwse pelgrimsinsignes (Van Beuningen en Koldewij 1993,
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Van Beuningen, Koldewij en Kicken 2001, Winkelman 2002, Ostkamp 2003). Deze
figuratieve kledingspeldjes dateren hoofdzakelijk uit de periode 1350-1450 en worden
vermoedelijk door alle standen gedragen. Ze komen voor in Vlaanderen en in Nederland.
Met name de niet-religieuze speldjes geven ons informatie over de betekenis die in deze
periode wordt gehecht aan vroomheid en kuisheid (Ostkamp 2003, 159). Daarnaast
biedt onderzoek naar de komst van specifieke aardewerken gebruiksvoorwerpen, zoals
naar wasbekkens en lavabo’s in de veertiende en vijftiende eeuw, een blik op mogelijk
veranderende sociale gewoonten in deze periode (Gaimster en Verhaege 1992).

Een tweede uitzondering betreft onderzoek naar de literatuurgeschiedenis van de Lage
Landen. Hierin is relatief veel aandacht voor de veertiende en vijftiende eeuw. Literatuur-
historicus Herman Pleij schetst bijvoorbeeld op basis van middeleeuwse rijmteksten een
beeld van de burgerlijke moraal, van de idealen en de interactie tussen een elitecultuur
en een volkscultuur in de Nederlandse steden (Pleij 1988, Pleij 1997). Het zwaartepunt
van dergelijk literatuuronderzoek ligt bij de Zuidelijke Nederlanden. Volgens historicus
Brinkman wordt de focus op Vlaanderen deels veroorzaakt doordat de stedelijke cultuur
in Holland in deze tijd, door zowel onderzoekers als door tijdgenoten, als onbeschaafd
wordt aangemerkt (Brinkman 1997, 21). Overigens betwijfelt Ostkamp, op basis van
de ontwikkelingen in visuele en materiële cultuur, of de Noordelijke Nederlanden pas
zoveel later ‘beschaafd’ genoemd kan worden dan de Zuidelijke Nederlanden (monde-
linge mededeling Ostkamp, Gaimster en Verhaege 1992). Hoe dan ook, we kunnen
Pleijs bevindingen niet rechtstreeks vertalen naar de situatie in Holland. 

Een laatste uitzondering wordt gevormd door het werk van historicus Ulf Dirlmeier.
Deze cultuurhistoricus heeft onderzoek verricht naar veertiende- en vijftiende-eeuwse
wooncultuur en stadsbeleid in een aantal Duitse steden, zoals Neurenberg, Frankfurt en
München (Dirlmeir 1981, Dirlmeier 1990, Dirlmeier 1998). Dirlmeier bestudeert bij-
voorbeeld veertiende- en vijftiende-eeuwse huishoudboekjes (Dirlmeier 1981). Zij bieden
toegang tot de ontwikkelingen in het uitgavepatroon van enkele patriciërsfamilies, waaruit
globale veranderingen in consumptiegedrag blijken, maar we krijgen ook concrete infor-
matie over artefacten en kosten omtrent afvalverwijdering. Dirlmeiers onderzoek over-
brugt zo (en op andere manieren) de kloof tussen het sociaaleconomische en het cultuur-
historische onderzoek naar afval in de stad. Ook voor zijn onderzoek geldt dat het niet
rechtstreeks betrekking heeft op de Hollandse steden en ook met zijn informatie moeten
we dus voorzichtig omgaan. 

Tot slot
In de twee analyses die nu volgen gebruik ik de termen elite en volk om de dynamiek tus-
sen sociale groepen binnen de stad te beschrijven. Op deze tweedeling is in de geschied-
schrijving regelmatig kritiek geweest (zie bijvoorbeeld Vandenbroeck 1987, 202-205, Pleij
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1988, 40-42). Zo zijn er grote verschillen binnen deze twee groepen. De stedelijke elite
valt uiteen in een religieuze elite, de stadsadel, rentenierende patriciërs en kooplieden.
In het geval van ‘het volk’ zijn er verschillen tussen ambachtslieden, dienstpersoneel en
dagloners. En wat te denken van tussengroepen als de lagere clerus en de burgerij van
de lagere en middenklasse (Vandenbroeck 1987, 202-205)? Bovendien zullen personen
al naar gelang de situatie soms tot de ene groep en soms tot de andere groep behoord
hebben (Pleij 1988 40-42). Toch wordt de oppositie tussen elite en volk door mediëvisten
ook nog steeds beschouwd als een bruikbaar en attenderend begrippenpaar (Brinkman
2004, 30, Winkelman 2002, 339), zeker bij de interpretatie van het zogenaamde stede-
lijke beschavingsoffensief, waarover later meer. 

Verder is het belangrijk te vermelden dat de onderstaande analyses een hypothetisch
karakter hebben. Net als de analyse van spitzen in hoofdstuk 5, hebben ze niet de pre-
tentie uitputtend te zijn. De twee analyses moeten dan ook worden beschouwd als een
uitnodiging tot discussie over en vervolgonderzoek naar de rol van afval en afvaltechno-
logie in de totstandkoming van de laat-middeleeuwse stedelijke samenleving. Daarnaast
staan ze uiteraard in het teken van een confrontatie tussen dialectiek en ANT.

Uiteraard verschilt onderzoek naar historisch-archeologische objecten van onderzoek
naar hedendaagse objecten. Het is bij zo’n artefact niet mogelijk de praktijken met het
object live te bestuderen en de betrokkenen er vragen over te stellen. We moeten onze
informatie vergaren uitsluitend op basis van schriftelijke en archeologische bronnen.121

De methoden van Latour en Miller zijn in principe niet bedacht voor onderzoek
naar historisch-archeologische objecten. Dat het desondanks goed mogelijk is hun
ideeën te vertalen naar dergelijk onderzoek blijkt uit meerdere voorbeelden.122 In dit
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121 Ik wil op basis van deze casus niet proberen iets te zeggen over de mogelijkheden van deze aanpak in

andere domeinen van de archeologie. Een archeoloog die prehistorische samenlevingen onderzoekt kent heel

andere problemen, methoden en theoretische tradities dan iemand die gericht is op de middeleeuwse stad.
122 De meeste archeologische artikelen over ANT zijn gericht op het analyseren van de archeologie als

wetenschappelijke praktijk. Voorbeelden hiervan zijn artikelen van Thomas Yarrow (Yarrow 2003) en Cornelius

Holtorf (Holtorf 2002). Er zijn echter ook voorbeelden van artikelen waarin ANT-concepten worden aange-

wend om situaties in het verleden te doorgronden aan de hand van materiële cultuur. Voorbeelden zijn te

vinden in artikelen en boeken van Michael Shanks (Shanks 1995, Pearson en Shanks 2001), artikelen van

Christopher Witmore (Witmore 2006), David van Reybrouck (Van Reybrouck, De Bont en Rock 2006) en

van Peter Whitridge (Whitridge 2004). Een voorbeeld van dialectische archeologie is het recente werk van

Lynn Meskell (Meskell 2004, Meskell 2005). Ik heb zowel met Daniel Miller als met Bruno Latour gesprekken

gevoerd tijdens mijn promotietraject. Ook hierin gaven zij beiden aan dat gebruik van hun concepten in

historische en archeologische casussen goed mogelijk zou moeten zijn.



hoofdstuk richt ik me dan ook niet op de toepasbaarheid van Latour en Miller voor de
historische archeologie. Wel sta ik aan het einde stil bij enkele problemen die hun concep-
ten hebben opgeroepen bij deze specifieke casus.

De beerput vanuit dialectisch perspectief
Vanuit Millers zienswijze levert de beerput een bijdrage aan de constructie van een soms
tegenstrijdige, sociale en normatieve wereld. In interactie met het object krijgen mensen
en groepen gestalte, soms ten koste van of in oppositie met anderen. Daarbij spelen
hun materiële eigenschappen een rol. Ik ben dus benieuwd naar wie zich met de beer-
put associeerde, door de tijd heen, en welke effecten de beerput had op het sociale weefsel.
In dit licht interpreteer ik een belangrijk moment van verandering ten aanzien van de
beerput, namelijk de toename en de spreiding van deze technologie in de Hollandse
steden.

De beerput als product van de stedelijke elite
In enkele belangrijke Hollandse steden dateren de eerste bakstenen beerputten uit de
dertiende en veertiende eeuw. Het zijn vaak rechthoekige beerputten en ze behoren in
veel gevallen toe aan grote bakstenen huizen (of kloosters) aan de hoofdstraten van de
stad, waar welvarende stedelingen wonen.123 Er zijn voorbeelden bekend uit Delft (Bult
en Nooijen 1994), Dordrecht (Bartels 1999, 331, 439) en Alkmaar (Bitter 2004, 5).
Ook in andere steden in Nederland zien we dit patroon, zoals in Zwolle (bijvoorbeeld
in de Kamperstraat), Kampen (Barwasser en Smit 1997, Clevis 1990), Nijmegen (Bult
en Nooijen 1994) en Bergen op Zoom.124

De bakstenen beerput is in deze periode nog een relatief exclusief verschijnsel. De
productie van baksteen is in de steden vooral gericht op de bouw van stadsmuren en
poorten, op het vergroten van de brandveiligheid of de bouw van bijvoorbeeld een stad-
huis. Pas wanneer het werk aan de stadswerken even kan wachten, kan een deel van de
productie aan stedelingen (en dus voor de particuliere bouw van beerputten) verkocht
worden (Hollestelle 1961, 133-144). 

In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw neemt het aantal beerputten flink toe,
bijvoorbeeld in Leiden (De Boer 1983), Amsterdam125, Delft (Bult en Nooijen 1994)
en Alkmaar (Bitter 2004, 5). Zij komen vanaf dan vaker voor bij huizen van stedelingen
met een gemiddelde of lagere levensstandaard. De beerput wordt dus een meer algemeen
verspreid verschijnsel. In deze periode zijn de beerputten in Alkmaar vrijwel allemaal
rond.126 De overgang van rechthoekige naar ronde beerputten wordt voor meer steden
in Nederland aangenomen (Bartels 1993, 34, Thijssen 1994).

Het is niet ondenkbaar dat deze vormontwikkeling samenhangt met de spreiding van
de beerput naar andere sociale lagen. De kleinere, losstaande beerputten kunnen vanzelf-
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sprekender aan bestaande bebouwing worden toegevoegd. Wat betreft vorm en grootte
zijn ze nu minder nauw verbonden met de bouw van grote, elitaire stadswoningen. 

Vanuit Millers denkrichting beschouw ik de spreiding van beerputten als een inte-
ressant sociaal verschijnsel. Want hoe was de verspreiding van het artefact concreet
geregeld? Gebeurde dit spontaan of gereguleerd? En wat betekende de spreiding van
beerputten voor de verhoudingen tussen de stedelijke elite, die de beerput al kenden,
en de andere stedelingen? 

Om een beeld te krijgen van de dynamiek tussen materialiteit en macht, externali-
satie en toe-eigening, en dus van het sociale weefsel waaraan de beerput bijgedragen
heeft, verdiepen we ons eerst in de wijze waarop beerputten zich verspreid hebben. 

De verspreiding van beerputten in vijftiende en zestiende eeuw
In Alkmaar zijn, bij een opgraving in 1995 aan de Gedempte Nieuwesloot, twee beer-
putten aangetroffen bij zogenaamde eenkamerwoningen, vermoedelijk vijftiende-eeuws
(Bitter 2002, 80, Bitter 2004, 11). In Nederland is het bestaan van dergelijke cameren
al vanaf de veertiende eeuw bekend, voornamelijk in Utrecht en Haarlem (Groll 1963,
132-134). In de vijftiende eeuw wordt hun aantal groter en zien we ze ook verschijnen
in andere Hollandse steden (ibid., Nübel 1970, 233). 

De woningen liggen aanvankelijk vaak op het terrein van de stichter, veelal een rijke
stedeling, en worden door bejaarden en armen bewoond (Nübel 1970, 209-210, 220-

157

123 Uitzonderingen zijn twee beerputten in Alkmaar uit de veertiende eeuw, die lagen achter twee houten

huizen (Ostkamp 2001, 103).
124 Schriftelijke correspondentie Marco Vermunt, gemeentelijk archeoloog Bergen op Zoom, naar aanleiding

van de vragenlijst.
125 In Amsterdam komen beerputten aanwijsbaar voor vanaf de zestiende eeuw. Het aantal neemt sterk toe

aan het einde van deze eeuw (schriftelijke correspondentie Jerzy Gawronski, gemeentelijk archeoloog van

Amsterdam, naar aanleiding van de opgestuurde vragenlijst).
126 Dit beeld kwam naar voren op basis van een door mij gemaakt overzicht van opgravingsgegevens tot en

met 2003. Beerputten waarbij twijfel bestond over de datering heb ik uit dat overzicht weggelaten. Destijds

waren er met zekerheid drie rechthoekige/vierkanten beerputten bekend uit de veertiende eeuw, namelijk

diegene die zijn aangetroffen bij opgravingen 00LAN, 01LAN en 03STH. Zij liggen alledrie aan de belang-

rijkste straat van Alkmaar, de Langestraat. Vijftiende-eeuwse beerputten zijn aangetroffen bij de opgravingen

95HBS, 88VDA, 01LAN (bp2), 88DST, 89TUR, 90BRE (bp1), 98LAA (8k), 01LAN (bp9), 93LAN (12E), 02KAP,

01LAN (bp5), 95GNI (bp2 en bp5), 93LAN (bp5b, bp11b), 00LAN (bp2). Deze zijn allemaal rond. Er is wel

een vroeg zestiende-eeuwse rechthoekige beerput bekend, die hoort bij opgraving 96VER. Het is uiteraard

mogelijk dat het geschetste beeld wijzigt naar aanleiding van meer recente gegevens.



229). Vanaf het begin van de vijftiende eeuw gaat men over op het planmatig bouwen
van hofjes (ibid., 229-253). Andere kamerwoningen bevinden zich in de zijstegen van
hoofdstraten en worden soms gekocht en bewoond door de ‘eenvoudigste klasse der
burgerij’ (Groll 1963, 135). 

Een van de kenmerken van dergelijke huisjes, volgens Groll, is dat zij over een secreet
beschikken (Groll 1963, 132-133), zoals ook in de opgraving van Alkmaar is te zien.
Dit kan de suggestie wekken dat er sprake is van een snelle verspreiding en acceptatie
van de beerput door alle standen. De woningen worden tenslotte overwegend bewoond
door behoeftige, arme stedelingen. De verschillende soorten cameren worden echter ge-
bouwd door welgestelde burgers, vaak met inmenging van stadsbestuur (Dirlmeier 1998,
260, Nübel 1970, 233). De stichters denken vanaf de vijftiende eeuw zelfs uitgebreid
na over het ontwerp van de huisjes (Nübel 1970, 230). De beerputten achter deze
woningen worden dus wel door gemiddelde of arme huishoudens gebruikt, maar in de
indeling van het huis en erf ligt een visie besloten op wooncultuur die afkomstig is van
de stedelijke elite.

Hetzelfde geldt vermoedelijk voor beerputten bij huurwoningen. Volgens historicus
Clé Lesger, die onderzoek heeft gedaan naar de woningmarkt in Amsterdam en Alkmaar,
was huren algemeen in de laat-middeleeuwse stad (Lesger 1986, 10, 12, zie ook Van den
Berg, Van Leeuwen en Lesger 1998). Harry Kühnel beschrijft dat een koopman, geboren
in de veertiende eeuw, uit Augsburg in vijfendertig jaar tienmaal van huis wisselde en
deze woningen overwegend huurde (Kühnel 1984, 58). Waar de stedelijke bovenlaag
regelmatig verhuisde vanuit prestige overwegingen (ibid.), bezat de onderlaag van de
stedelijke bevolking, zoals de handwerkers, zelden een eigen huis (Dirlmeier 1998, 254). 

Concrete overzichten van het precieze aandeel van huurwoningen voor de Hollandse
steden ontbreken, zeker voor de veertiende en vijftiende eeuw. Wel beschrijft Lesger
dat in Amsterdam in de zestiende eeuw het percentage huurhuizen uiteen loopt van 20
procent tot soms 80 procent, afhankelijk van de wijk (Lesger 1986, 10). Het bouwen
van huurwoningen wordt in deze tijd door de welgestelden gezien als een goede investe-
ring (zie voor Deventer bijvoorbeeld De Meijer en Van den Elzen 1983, 54-98). Een
aanzienlijk deel van de stedelingen zal dus hun woning hebben gehuurd.

Bij huurwoningen worden niet de bewoners, maar de huiseigenaren door het stads-
bestuur verantwoordelijk gehouden voor de water- en afvalvoorzieningen op een erf.
(Dirlmeier 1981, 126, 132, Kühnel 1984, 52, Smit 2001 37-38, Lesger 1986, 24). Ook
de beerputten bij deze woningen zijn dus vaak aangelegd door het patriciaat. Vreemd is
dit niet, omdat men voor zowel de aanleg van een beerput als voor de schoonmaak in
deze periode vermoedelijk nog een behoorlijk inkomen moet hebben. In Neurenberg kost
de aanleg van een beerput rond 1510 tweemaal het jaarsalaris van een goed betaalde am-
bachtsman. Ook het leeghalen van de beerput is een dure aangelegenheid (Dirlmeier
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1981, 140-142). In veel steden zijn de echte arme huishoudens vermoedelijk niet in staat
of bereid geweest het geld voor de bouw van een put op te brengen (ibid.).

Beerputten worden in de vijftiende en zestiende eeuw voor steeds meer huishoudens
een vanzelfsprekend artefact, maar het gaat te ver om te zeggen dat de beerput een
neutraal artefact was, een object van alle mensen. In veel gevallen lijken de beerputten
niet het directe gevolg van de gewoonten of intenties van de huisbewoners, maar een
product van het stedelijke patriciaat. Op basis van het bovenstaande formuleer ik mijn
eerste hypothese, namelijk dat in de meeste Hollandse steden de stedelijke elite een be-
langrijk aandeel had in de verspreiding van beerputten. 

Overigens zou de verspreiding van beerputten met behulp van lokale archeologische
en historische gegevens scherper en genuanceerder in beeld kunnen worden gebracht.
Het zal per stad verschild hebben op welke wijze de beerput zich heeft verspreid. Voor
de Hollandse steden is duidelijk dat het stadsbestuur zich er redelijk veel mee bemoeide,
wat in Delft heeft geleid tot een explosieve groei van beerputten in een bepaalde periode.
Maar hoe ging het in zijn werk in andere Hollandse en in niet-Hollandse steden? De
sociale samenstelling zal in steden zeer verschild hebben en dat zal van invloed zijn
geweest op de verspreiding. De combinatie van lokale historische en archeologische
informatie zal het hier geschetste beeld van verspreiding ongetwijfeld op cruciale punten
kunnen nuanceren.

Hoe moeten we de betrokkenheid tussen beerputten en stedelijke elite nu duiden?
Brinkman constateert dat stadsbesturen in het graafschap Holland vanaf de late veer-
tiende, maar vooral in de vijftiende eeuw, ‘toenemende zorg krijgen om de beheersing
van het openbare leven’ (Brinkman 1997, 63). Dit uit zich bijvoorbeeld in de verbods-
bepalingen op volksfeesten in de stad (ibid., VandenBroeck 987, 286). In het verleng-
de daarvan gingen stadsbesturen zich ook meer bezighouden met de leefomgeving en
met de openbare ruimte (Smit 2001, 44). De verspreiding van beerputten heeft in som-
mige steden aantoonbaar deel uitgemaakt van deze toenemende zorg. In Delft en Leiden
bijvoorbeeld wordt de bouw van een ‘heimelicheede’ bij alle woonhuizen halverwege
de vijftiende eeuw in stadskeuren verplicht gesteld (Hamaker 1873, Soutendam 1876,
428).127

De beerput was tot die tijd een afvalstructuur geweest die voornamelijk werd gebruikt
door de stedelijke en rurale toplaag. De technologie wijkt in een aantal opzichten af van
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tie bij de cameren is het niet ondenkbaar dat de stedelijke elite in deze steden de verspreiding van beer-
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de afvalstructuren die andere stedelingen gebruikten, zoals tonputten en afvalkuilen.
Beerputten zijn vermoedelijk nadrukkelijker dan andere afvaltechnologieen, bedoeld voor
de opvang van fecaliën. Ze zijn duurzaam en liggen op een vaste locatie bij huis. De
beerput fixeert en markeert daarmee het deponeren van bepaalde soorten afval. In verge-
lijking tot de tijdelijke tonputten, afvalkuilen en ophogingslagen, nodigt de beerput uit tot
een nieuwe, meer gereguleerde omgang met afval en in het bijzonder met uitwerpselen. 

Het is denkbaar dat de Hollandse stadsbesturen met beerputten niet alleen een afval-
technologie verspreidde, maar ook een specifieke, door hen zelf wel bevonden, omgang
met afval. Het eerdere voorbeeld van de cameren, waarbij de stichter een huisje met
beerput ontwerpt voor de armen, sluit aan bij deze gedachte. Het ligt tevens in de lijn
van Brinkmans constatering dat de toenemende zorg om het openbare leven samenhangt
met steeds strakker wordende fatsoensnormen binnen de Hollandse, stedelijke elite
(Brinkman 2007, 63). Voor de Zuidelijke Nederlanden, waar ontwikkelingen vermoede-
lijk al verder waren, spreekt Pleij zelfs over een beschavingsoffensief (Pleij 1988). Hier-
onder wordt een beweging verstaan waarbij de stedelijke elite zich wenst te distantiëren
van andere stedelijke groepen met behulp van nieuwe gedragscodes en tegelijkertijd de
stedelijke onderlagen wil beschaven (Pleij 1988).128

Op basis hiervan formuleer ik een tweede hypothese, namelijk dat de verspreiding van
de beerput deels het gevolg is van bevoogdende interventie van de Hollandse stedelijke
elite. Deze gedachte wordt tevens ondersteund door archeologische data uit Delft. Hier
is een plotse toename te zien van de bouw van beerputten in de tweede helft van de
vijftiende eeuw. Volgens Epko Bult komen beerputten in deze periode ook op in straten
waar geen gebrek aan ruimte was voor het deponeren van afval. Op die plekken werd de
beerputten dus niet aangelegd vanwege directe afvaltechnische problemen. Dit gegeven
wordt begrijpelijk vanuit de gedachte dat het stadsbestuur een specfieke omgang met
afval wilde stimuleren. Overigens zullen toenemende praktische problemen met afval in
de stad en veranderende normen ten aanzien van dat afval elkaar niet hebben uitgesloten,
maar juist hebben versterkt. 

Toe-eigening van de beerput
Wanneer de vijftiende- en zestiende-eeuwse stedelijke beerput inderdaad voor een belang-
rijk deel het praktische en conceptuele product was van de stedelijke elite, dan ben ik
vanuit Millers oogpunt benieuwd naar de gevolgen van de verspreiding van de put. Hoe
hebben de andere stedelingen de verspreiding van de beerput in de stad ervaren? In hoe-
verre veranderde het de dagelijkse praktijk van mensen, hun normen en hun onderlinge
verhoudingen? Als product van het patriciaat kon de beerput een confrontatie afdwingen
tussen de wensen en gewoonten van de huisbewoners en de eisen en normen van de huis-
eigenaren en/of het stadsbestuur. Spanningen tussen stedelijke groepen, bijvoorbeeld tus-
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sen huurders en verhuurders, tussen stedelijke elite en volk, maar ook tussen stadsbestuur
en huiseigenaren (al overlapten deze groepen vaak) kunnen in de omgang met de beer-
put zijn ontstaan en zijn uitgespeeld. Helaas is er in de secundaire literatuur nauwelijks
iets bekend over de toe-eigening van de beerput of over reacties op andere praktische
stadsbestuurlijke afvalmaatregelen.

In opeenvolgende stadskeuren worden maatregelen ten aanzien van incorrect afval-
gedrag vaak keer op keer herhaald. Soms wordt dit door onderzoekers gezien als een aan-
wijzing dat de gemiddelde stedeling zich slechts sporadisch hield aan de regels (zie bij-
voorbeeld Dolmans 1994, 6). Over deze interpretaties valt echter te discussieren. Zo stelt
Dirlmeier voor dat het herhalen van keuren eerder een manier was voor het stadsbestuur
om haar claim op de openbare ruimte te bestendigen. Het gedrag dat in de keuren wordt
verboden was volgens Dirlmeier dus lang niet altijd een reflectie van het bestaande gedrag
van mensen (Dirlmeier 1981, 130). De discussie die Dirlmeier opwerpt maakt uitspraken
over de mogelijke toe-eigening van afvalkeuren en beerputten nog lastiger. 

De archeologie zou aan het onderzoek naar toe-eigening een belangrijke bijdrage
kunnen leveren. We zien in deze periode bijvoorbeeld een sterke toename van ronde
beerputten. Wat betreft vormgeving (en meestal ook locatie) lijken deze beerputten op
de tonputten die in de twaalfde en dertiende eeuw al op stedelijke erven worden aan-
getroffen. Zou in de kleinere, ronde beerput de vormgeving van de elitaire beerkelder en
de ronde tonput samenkomen? 

Tonputten worden door archeologen meestal als afvalcontainers beschouwd. Beer-
kelders bevatten echter dermate veel beer dat zij vaak een indicatie zijn voor de aanwezig-
heid van een toilet. Als de ronde beerput geïnspireerd was op beerkelder én tonput, zou
aan de meervoudige functie van de beerput van toilet én afvalbak in die periode een extra
impuls gegeven kunnen zijn. 

In het verlengde daarvan kan worden gekeken of de samenstelling van het afval, zoals
de hoeveelheid en de aard van de voorwerpen, verandert op het moment dat de beerput
algemener verspreid raakt in de vijftiende en zestiende eeuw.129 Lijkt de samenstelling
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128 Over Pleijs beschrijving van de opkomst van een dergelijke burgermoraal in de vijftiende eeuw is felle

discussie gevoerd binnen de geschiedschrijving (voor een overzicht van de discussie zie Brinkman 16-17,
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geworden binnen het historische onderzoek naar de cultuur van de laat-middeleeuwse stad (Van Dixhoorn

2004, 18).
129 In Alkmaar is te zien dat de vroege beerputten weinig variatie in vondsten bevatten. De inhoud bestaat

vooral uit beer, pispotten en wat kookgerei. Na 1500 wordt de inhoud diverser van samenstelling (Ostkamp

2001, 103-104).



van het afval op die van veertiende eeuwse rechthoekige beerkelders of meer op de ton-
putten uit deze vroegere periode? Of verandert zij geheel?

Al dit soort informatie zou meer licht kunnen werpen op de eventuele veranderingen
(of continuïteit!) in het gebruik van de beerput en in de omgang met afval. In het ver-
lengde daarvan kan worden nagedacht over de toe-eigening van de beerput door nieuwe
sociale groepen. Praktische en sociale overwegingen zullen daarbij nauwelijks te scheiden
zijn. Uiteraard zullen opnieuw de ontwikkelingen per stad en buurt verschild hebben,
waardoor de dynamiek en variabiliteit van een dergelijk verspreidingsproces veel genuan-
ceerder in beeld komt. 

Totdat we meer informatie hebben over de concrete toe-eigening van beerputten wend
ik me tot de dynamiek tussen elite-cultuur en volkscultuur op een ander scatologisch
niveau.

Scatologie in literatuur en beeldende kunst 
Scatologische taferelen spelen in de literatuur en de beeldende kunst van de late Middel-
eeuwen een prominente rol (Lust 1986). In de literatuur worden uitwerpselen ingezet
om een tegenstander te vernederen (ibid., Pleij 1988, 110-117, Pleij 1997, 389). Zo
gebruikt de literaire held Tijl Uilenspiegel stront regelmatig als wapen om zijn opponen-
ten mee uit te schakelen (Lust 1986, Pleij 1987, 114). Daarnaast wordt in teksten
onbehoorlijk scatologisch gedrag openlijk aangemoedigd en geprezen, zoals in de verbeel-
dingen van het land van Cocagne of Luilekkerland (Pleij 1997, 312, 423). In de beeld-
cultuur van deze tijd komen opvallend veel schijtende of urinerende figuren, ontblote
billen of vernietigende winden voor. We zien ze in houtsnijwerk aan de muur (Stewart
2004), op gevels (Camille 2001), of onder koorbanken in de kerk (Pleij 1997, 382,
Hazelzet 2004, 28). 

De scatologische verbeeldingen maken deel uit van een meer algemene cultuur van
overdrijving en omkering die kenmerkend is voor de Middeleeuwen. Het laatste thema
is voor de meeste mensen bekend als de omgekeerde wereld. Bestaande normen en gezags-
verhoudingen worden omgedraaid: de man is een slaaf van zijn vrouw, luiheid staan
boven werklust, ongelijke liefde (bijvoorbeeld groot leeftijdsverschil) is normaal, dieren
gedragen zich als mensen, geestelijken dobbelen en bedrijven de liefde en men wordt
aangespoord zich dwaas en onbeschaafd te gedragen.

Overdrijving behoort tot dezelfde categorie retorische strategieën. Een voorbeeld daar-
van zien we bij de laat-middeleeuwse kledingspeldjes uit Vlaanderen en Nederland. Som-
mige niet-religieuze speldjes verbeelden lichaamsdelen die uit hun verband zijn gerukt.
Zo zien we een gezicht met een groteske neus, meestal in de vorm van een fallus, en
uitpuilende ogen. ‘Alles wat uitpuilt en de grenzen van het lichaam overschrijdt is […]
geschikt voor groteske uitbeelding’ (Winkelman 2000, 342, naar Bakhtin). In dezelfde
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lijn worden ook urinerende en ontlastende personages geïnterpreteerd. Bij deze activiteiten
worden de grenzen van het onderlichaam tenslotte ook overschreden (ibid.).

Deze technieken van omkering en overdrijving worden door historici geplaatst in de
traditie van de vastenavondvieringen (Pleij 1988, Pleij 1992, Hazelzet 2004, 23). Tijdens
deze volksfeesten konden mensen het omgekeerde zeggen, doen en tonen van wat in
feite de bedoeling was. Het waren momenten waarop spanningen ten aanzien van de
gebruikelijke normen en gezagsverhoudingen ontlading vonden (ibid., 113), maar waar-
mee deze verhoudingen tevens werden bestendigd (Pleij 1992, 28-29). De Russische
literatuurwetenschapper Mikhail Bakhtin (1895-1975) beschrijft het als onderdeel van
een lachcultuur, toegankelijk voor volk en elite. Deze lachcultuur bood naast vrolijk ver-
maak ook een mogelijkheid tot het bekritiseren van de bestaande orde. Volgens Bakhtin
zouden de lagere kringen de lachcultuur in de late Middeleeuwen hebben ingezet als
middel om zich af te zetten tegen de officiële elite-cultuur (Winkelman 2000, 341).

Kunsthistoricus Paul Vandenbroeck en Herman Pleij beweren in zekere zin het tegen-
overgestelde. Volgens hen worden deze technieken, inclusief de strontfolklore, in de vijf-
tiende-eeuwse stad onderdeel van burgerlijke zelfdefinitie (Vandenbroeck 1987, Pleij 1988,
331). Ondanks het feit dat zich in de steden een bestuurlijke en economische elite vorm-
de, had deze groep nog geen duidelijke positie binnen de bestaande maatschappelijke orde
(Hazelzet 2004, 14, Van Dixhoorn 2004, 19, Vandenbroeck 1987, 125). De stad werd in
haar wijze van onderhoud bekritiseerd door de kerk. Er was behoefte aan een eigen mo-
rele code (Pleij 1995, 175). Bestuurlijke elites ontwikkelden in deze periode een eigen
normen- en waardenpatroon en maakten daarbij gebruik van bestaande cultuurvormen.

De constructie van een eigen morele code gebeurde onder andere met behulp van de
techniek van omkering en overdrijving. Dit werd door de stedelijke elite geannexeerd
en geadapteerd (Pleij 1988, 35, 331, 334-341). De volkse uitingen van omkering in de
vorm van feesten werden aan banden gelegd of ge-officialiseerd (Pleij 1988, 33, 149-150).
Ondertussen werd het stijlmiddel door de gezeten burgerij toegepast in literatuur en
beeld om het gedrag te ridiculiseren waarvan zij zich wenste te distantiëren, waaronder
promiscue gedrag, maar ook openlijke dronkenschap, kotsen, plassen en schijten in het
openbaar (Pleij 1988, 126-132). Men spreekt van negatieve zelfdefinitie (Vandenbroeck
1987 201-202, 255-256, Pleij 1988, 127, Hazelzet 2004). 

In omkering en overdrijving zat dus ook een didactische dimensie besloten. Door te
laten zien hoe het niet hoorde, werd men eraan herinnerd hoe het vooral wel hoorde.
Op deze manier werd een tegenwereld gecreëerd die gekenmerkt werd door ‘een ultieme
aardsheid en verdorvenheid’, geregeerd door de duivel (Pleij 1997, 381). Pleij benadrukt
dat het hier gaat om een serieuze confrontatietechniek en heeft het over een vijftiende-
eeuws beschavingsoffensief. ‘Zij die in de late Middeleeuwen niet voldoen aan de eisen
van een geplande burgerorde met de bijbehorende moraal van hard werken, sparen en

163



individuele zelfhandhaving, worden op uitgelaten wijze voor zot verklaard en uitgenodigd
om al zuipend en potverterend hun bestaan van volstrekte nietsnutterij voort te zetten
in een tijdelijk ingesteld spotrijk’ (Pleij 1997, 380).

Scatologische overdrijving maakte dus deel uit van een nieuwe burgermoraal. De stra-
tegie ging overigens ook gepaard met het steeds vaker wegpoetsen van strontscènes uit
teksten. Volgens Pleij zijn deze ontwikkelingen echter niet in tegenspraak. ‘Beide hou-
dingen, het kuisen en de groteske overdrijving representeren hetzelfde, namelijk het
feit dat er langzamerhand niet meer normaal over de lichaamsfuncties aan de onderkant
gesproken kan worden’( Pleij 1988, 112). 

Deze omgang met strontfolklore door de elite klinkt wellicht als een zeer strategisch en
doordacht proces. Vanuit Milleriaans perspectief is het echter belangrijk te benadrukken dat
de identiteit van de stedelijke elite niet vooraf ging aan de herdefinitie van stront. In één
geleidelijke beweging krijgen stront, burgercultuur en stedelijke elite hun (nieuwe) gestalte.

In hun uitspraken over de nieuwe burgermoraal baseren Hazelzet en Pleij zich vooral
op bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden. De rederijkerskamers en literaire cultuur
zouden een belangrijke rol spelen in de constructie ervan (Van Dixhoorn 2004, 18). Dit
brengt ons bij een verschil met het verloop van de burgercultuur in Holland. Ondanks
Brinkmans constatering dat de fatsoensnormen in Holland al vanaf het einde van de
veertiende eeuw strakker worden, zou er pas in de laatste twintig jaar van de vijftiende
eeuw sprake zijn van een stedelijke, literaire cultuur in de vorm van rederijkerskamers
(Brinkman 2004, 258, Van Dixhoorn 2004, 69). 

Toch betekent dit volgens Brinkman niet dat de Hollandse steden daarvoor nog geen
eigen literaire stem hadden. Hij herkent in Hollandse teksten uit de vijftiende eeuw
typisch burgerlijke thema’s als persoonlijke verantwoordelijkheid, arbeidsethos en vroom-
heid (Brinkman 2004, 257, 269, 273). Brinkman laat zich niet uit over het gebruik
van retorische thema’s als ‘de omgekeerde wereld’ of van scatologische bespotting.

De aanwezigheid van profane pegrimsinsignes in Holland, zoals die van een doedelzak
spelend zwijn, laat zien dat de ‘verkeerde wereld’ in de veertiende en vijftiende eeuw
wel al een bekend thema was (Ostkamp 2003). Deze insinges komen echter niet alleen
in steden voor, maar ook in dorpen (Winkelman 2002, Ostkamp 2003). Op basis van
de insignes kunnen we dus niet stellen dat de omgekeerde wereld werd gebruikt door de
stedelijke elite ten behoeve van een beschavingsoffensief. 

Dan is er nog de opkomst van aardewerken pispotten, lavabo’s en (lampet)kannen in de
veertiende en vijftiende eeuw. Het blijkt dat deze voorwerpen onder de stedelijke midden-
klasse in Holland redelijk gangbaar waren (Gaimster en Verhaege 1992). De opkomst van
dergelijk aardewerk zou voor een deel voortkomen uit een steeds sterker wordende com-
petitie tussen pottenbakkerscentra. Specialisatie in aardewerkvormen was een manier om
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nieuwe vraag te creëeren. Ook worden de
ontwikkelingen gekoppeld aan een toe-
nemende levensstandaard in de steden
en behoefte aan comfort. Toch zegt ook
dit niets over de aanwezigheid van een
stedelijk beschavingsoffensief zoals zojuist
beschreven. Het suggereert wel dat er
onder een aanzienlijke groep stedelingen
in de vijftiende eeuw mogelijk al veran-
deringen in lichaamsverzorging hadden
plaatsgevonden. 

Vooralsnog is dus niet aan te tonen
dat scatologische overdrijving in Holland,
zoals in de Vlaamse en Brabantse steden,
in de vijftiende eeuw onderdeel was van
de burgermoraal. Op de gevolgen hiervan
voor mijn redenering kom ik later terug. Voor een iets latere periode bestaat er wel een
treffend voorbeeld. Op een kraagsteen van een stadhuistoren in Alkmaar, het toonbeeld
van ambities van de stedelijke elite, is een beeldhouwwerk aangetroffen van een kakkende
man met een hond en een varken. 

We zien de man van achteren. Het varken neust rond onder het achterste van de man.
De afbeelding, uit het eerste decennium van de zestiende eeuw, ligt precies in de lijn met
de zojuist besproken scatologische beeldcultuur (Verspaandonk 1991). In deze periode
wordt strontfolklore in de Hollandse stad blijkbaar wel door de stedelijke elite ingezet.

De beerput als bron van klein verzet
In het licht van de zojuist beschreven veranderende kijk op het onderlichaam en op uit-
werpselen kunnen we een specifieke materialiteit van de beerput ontwaren. We zagen al
dat de beerput zich onderscheidde doordat hij meer dan andere afvalstructuren gericht
was op de opslag van menselijke uitwerpselen. In de laat middeleeuwse putten worden
behalve beer en pispotten ook andere soorten afval aangetroffen, zoals etensresten, kook-
en drinkgerei, wat wijst op een meer gemengd gebruik dan bijvoorbeeld ons heden-
daagse toilet.130 Toch neem ik aan dat de beerput, meer dan de tonput of de afvalkuil,
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riode (zo zou de veranderende samenstelling van beerputinhouden in Alkmaar vanaf de vijftiende eeuw, kun-

nen wijzen op een toenemende nadruk op de beerput als afvalbak, zie noot 129, zie ook Bult en Nooijen 1994).



een duidelijke connotatie had met fecaliën en met het doen van de behoefte. De techni-
sche constructie van beerputten, vaak met open bodem en/of wandopening voor het
wegsijpelen van vocht (Bartels 1999, 29), wijst erop dat de putten bedoeld waren voor
de opvang van nat afval, en daarmee tevens voor fecaliën en urine. Ook worden er in
een stad als Delft regelmatig kadavers aangetroffen op de bodem van beerputten (Bult
1994, 50). Door archeologen wordt vaak aangenomen dat deze depositie bedoeld is
voor het bevorderen van het fermentatieproces van fecaliën. Dit bevestigt het idee dat de
beerput vooral bedoeld was voor de opvang van deze specifieke afvalsoort. Tot slot
worden de vroegste middeleeuwse beerputten in Noordwest-Europa aangetroffen bij
kloosters en kastelen (Lamarcq 1993, 43-56). De beerputten zijn in deze gebouwen altijd
gekoppeld aan de aanwezigheid van latrines. Er bestaat dus vanuit deze tijd en context
een nauwe associatie tussen de beerput en het toilet.

Met de komst van de beerput kwamen fecaliën niet langer uitsluitend terecht in het
afval op het erf, in greppels of in ophogingen, waar ze snel opgingen in hun omgeving,
maar werden ze relatief afgezonderd en langdurig bewaard. Fecaliën bleven zo langer en
nadrukkelijker als substantie bestaan. Door de geconcentreerde en permanent aanwezige
geur waren ze bovendien nadrukkelijker aanwezig bij het huis dan ooit tevoren. Tegelijker-
tijd zorgde de ondergrondse beerput ervoor dat fecaliën een duidelijk begrenste plek
kregen: ze werden onzichtbaar. Deze tegenstrijdige effecten van de beerput sluiten nauw
aan bij de door Pleij beschreven samenkomst van overdrijving en het wegkuisen van scato-
logische elementen in de literatuur. Ook beerputten creëren in de stad dus een nieuwe
‘aparte’ status voor uitwerpselen. 

De verleiding is groot het ontwerp van de beerput te zien als een uitkomst van die
nieuwe burgermoraal. Wellicht dat dit geldt voor de Zuidelijke Nederlanden (dat zou
moeten worden onderzocht), maar voor de Hollandse stad kunnen we dit zeker niet
altijd aannemen. In Leiden en Delft werden beerputten verplicht gesteld, nog voordat
het bestaan van een scatologische, burgerlijke moraal in Holland bewezen kan worden.
De beerput kan dus wel deel hebben uitgemaakt van een bevoogding door de bestuurlijke
elite, maar kan (nu nog) niet rechtstreeks gekoppeld worden aan een veranderende kijk
op het onderlichaam. 

De gegevens vragen dus om een genuanceerde blik. De beerput kan niet worden ge-
zien als het gevolg van een nieuwe burgermoraal. Anderzijds is het ongeloofwaardig de
beerput aan te wijzen als de ultieme oorzaak van deze moraal. Wel denk ik dat we kunnen
zeggen dat de materialiteit van de beerput op bepaalde momenten zal hebben bijgedragen
aan de veranderende kijk op uitwerpselen. De vraag naar de precieze volgorde van oor-
zaak en gevolg is vanuit de dialectische benadering overigens ook niet erg belangwekkend.
Het idee is dat de nieuwe gedragingen en moraal ten aanzien van fecaliën, en de betekenis
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en werking van de beerput in de stad verwikkeld waren in een wederzijds vormingsproces.
Het een gaat daarbij, in termen van objectification, niet vooraf aan het ander. Het is
interessanter om te kijken naar de omgang met de beerput, met name op het moment
dat die vanzelfsprekend is geworden. Ik richt me tot slot dan ook op een periode waarin
beide elementen, burgermoraal en beerput in de Hollandse stad al aanwezig waren, de
zestiende en zeventiende eeuw. Ik neem de materialiteit van de beerput weer als begin-
punt.

We zagen dat enkele materiële eigenschappen van de beerput goed aansluiten bij de
nieuwe burgerlijke normatieve orde. Net als het thema omgekeerde wereld bezit de beer-
put een ambivalentie. Zo vormt de beerput tevens een heimelijke plaats in huis. David
Austin is in zijn artikel Private and Public: An archaeological consideration of things op
zoek naar de betekenis van de Engelse term privacy in de volle Middeleeuwen en bestu-
deert het gebruik van de toen gebruikte termen privy en private (Austin 1998). De privy
blijkt vooral een plek te zijn waar dingen niet openlijk gebeuren. Het woord privy
wordt vanaf het einde van de dertiende en begin van de veertiende eeuw geassocieerd
met stiekem, afgeschermd, teruggetrokken (Austin 1998, 183). In Nederland is een
mogelijk synoniem voor privy in deze periode heymelikheid. In de stadskeur van Delft
wordt heimelijk begin vijftiende eeuw ook gebruikt in relatie tot clandestiene handelingen
zoals handel die ’s nachts plaatsvond (Fruin 1882, 340-345). Ook in de Nederlandse
term voor toilet zien we dus een clandestien, afgeschermd en ongezien karakter terug. 

Er is ook een afvaltechnische component aan de beerput die aansluit bij het begrip
heimelijk. Omdat de beerput en ook het riool ondergronds en afgesloten zijn vormen
zij een definitief eindpunt voor de huishoudelijke cyclus. Wanneer je iets in de beerput
gooit vertrouw je het toe aan de vergetelheid. Het leegruimen van de beerputten wordt
vanaf de zestiende eeuw vermoedelijk overwegend ’s nachts gedaan.131 De kans dat
mensen zien wat je erin hebt gegooid is klein. Vanuit dat oogpunt wordt de beerput of
het riool een plek waarin dingen verdoezeld kunnen worden. Menig knecht of dienst-
meid zal er een gebroken bord in weggegooid hebben in de hoop dat niemand het zou
opmerken, of zal hebben gezien dat andere gezinsleden er stiekem iets in weggooien.
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De beerput kende dus een normatieve dimensie, maar bood ook een mogelijkheid tot
verbergen, tot stiekem gedrag, tot verzet en ontsnapping. 

Deze dimensie kan aan kracht hebben gewonnen in de loop van de tijd, wanneer het
gebruik van de beerput opnieuw verandert. Terwijl de stedelijke elite de bouw en het
gebruik van beerputten in de zestiende en zeventiende eeuw nog steeds stimuleert doet
zij er zelf in het dagelijkse leven steeds meer afstand van. In deze periode wordt de
gemakstoel, een stoel met een binnenwerk bestaande uit een koperen of messing bekken,
namelijk gangbaar in het rijke burgerhuis (Lamarcq 1993, 65, Wander 1975, 37, Fock
2001, 44). Deze stoelen bevinden zich binnenshuis, zijn verplaatsbaar en in verhouding
luxe en comfortabel. Fock en Lamarq beschrijven dat de elite zich in deze periode steeds
minder van het secreet lijkt te bedienen. In het zestiende-eeuwse Parijs spreekt de elite
over vaste toiletten als ‘walgelijke vertrekken die alleen worden gebruikt door kleine
lieden, huispersoneel en soldaten’ (Lamarq 1993, 17). 

Maar zelfs wanneer een rijk huishouden gebruik bleef maken van een secreet, werd
er een duidelijke scheiding aangebracht tussen de familie en het personeel. Het secreet
van de familie was dan meestal bereikbaar van binnenuit, terwijl die voor het personeel
alleen van buitenaf bereikbaar was (Fock 2001, 24). 

In het midden van de zestiende eeuw worden beerputten vaak verder naar achteren
op het erf geplaatst, zoals in Delft en Alkmaar (zie bijvoorbeeld Bitter 1997). Dit wordt
in verband gebracht met het ontstaan van zomerkeukens op het achtererf, zoals be-
schreven door historica Thera Wijsenbeek-Olthuis in haar boek Achter de gevels van Delft:
bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800) (ibid., 17).
Op basis van de redenering van Fock zou de beerput in deze periode, buiten op het erf,
dus vooral door het personeel worden gebruikt. In praktische zin raakte de beerput
dan meer en meer verbonden met het dagelijkse leven van het personeel en met hun
ondergeschikte positie in huis. Zij deden er niet alleen hun behoefte, maar brachten er
ook de fecaliën van de familie, uit de gemakstoelen, en eventueel ander afval heen. 

Voor een dienstmeid of knecht in een rijk huishouden was het vermoedelijk zeer on-
fatsoenlijk en zelfs ondenkbaar om in het bijzijn van de heer of vrouw des huizes zijn
of haar gang te gaan (Vis 1996, 19).132 Om ongewenste confrontaties te vermijden is
het dus niet onlogisch dat het personeel al vroeg een eigen plek of artefact hiervoor ter
beschikking heeft. Wellicht dat met de komst van de gemakstoel het secreet langzaamaan
voor de elite een ongepaste plaats werd.

Nu hoefde de beerput niet een plek te zijn waartoe het personeel of de gewone stede-
ling zich veroordeeld voelde. De beerput was natuurlijk deels een product van de nieuwe
burgermoraal. Nu de elite er in praktische zin steeds minder te zoeken had kon het een
plek zijn waar de gewone man, dienstmeid of knecht even kan ontsnappen aan het heer-
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sende regime. Het heimelijke karakter
van de beerput kan hierdoor nog zijn
versterkt. In deze periode van steeds
strakker opgelegde normen is het goed
voor te stellen dat de beerput op deze
wijze interessante, non-discursieve
mogelijkheden bood voor klein verzet.
In het onderstaande plaatje zien we hoe
dit verzet eruit gezien kan hebben.
Daarmee kan de beerput hebben bijge-
dragen aan de onderlinge zelfdefinitie
van deze stedelijke groepen en culturen.

Nog over het beschavingsoffensief
De relatie tussen beerputten en burger-
moraal roept een vraag op. Als de beer-
putten daadwerkelijk actief zijn geweest
in relatie tot een stedelijk beschavings-
offensief, hoe moeten we dan kijken naar
steden waarin geen beerputten gevonden zijn? We kunnen er niet vanuit gaan dat er in
deze steden geen sprake was van een beschavingsoffensief. De strakkere normen rondom
het onderlichaam kwamen op in geheel West-Europa. Maar was de rol van beerputten
dan niet toch verwaarloosbaar? Het brengt ons bij een belangrijke nuance die nodig is
voor het begrijpen van zoiets als een beschavingsoffensief. 

We moeten het beschavingsoffensief niet beschouwen als een verklaringsmodel voor
de komst van objecten als beerputten, vorken, ondergoed of huishoudboekjes. Het is een
concept dat historici hebben bedacht voor het benoemen van deze ontwikkelingen. Het
civilisatieproces is dus een verzamelwoord voor veranderingen die in de vroeg-moderne
tijd plaatsvonden, maar zij verklaart deze niet.

In het verlengde daarvan moeten we ons realiseren dat, zo globaal als het proces zich
ook ontwikkeld lijkt te hebben, de ontwikkelingen zélf complexe, concrete en lokale aan-
gelegenheden waren, waarin zowel mensen als materiële cultuur een actieve rol vervulden.
Dit betekent tevens dat elke stad zijn eigen veranderingen heeft gekend en het ‘bescha-
vingsproces’ door een zeer grote verscheidenheid wordt gekenmerkt. 
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Hoe kijken we naar verandering?
Met Miller ben ik niet zozeer bezig met het hoe en waarom, oftewel met de precieze dui-
ding van de oorzaken van een verandering. Een kerngedachte in de dialectiek is namelijk
dat subject en object juist in relatie tot elkaar gestalte krijgen. Met Miller ben ik vooral
bezig met de gevolgen van verandering voor subjectvorming. De verspreiding van de
beerput wordt geïnterpreteerd als een beweging van het object door gebruikscontexten.
Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten dat de stedelijke elite actief is geweest in de
verspreiding en dat de beerput hierdoor een specifieke sociale dynamiek teweeg kan heb-
ben gebracht. Het is tevens van belang om de materialiteit van die gebruikscontext te
erkennen en erbij te betrekken, zoals de komst van de gemakstoel. Vanuit deze infor-
matie wordt dan duidelijk wat mogelijk relevante (sociaal-materiële) eigenschappen van
de beerput kunnen zijn geweest en welke mogelijke rol zij hebben gehad in de constructie
van groepen en identiteiten.

Performatieve beerputten uit Delft
In deze paragraaf beschouw ik de verspreiding van de beerput vanuit een ANT- perspec-
tief. Opnieuw staat de inbreng van de fysieke beerput centraal en vormt symmetrie
(oftewel niet-dualisme) de basale invalshoek. En opnieuw is verandering het thema. Het
verschil met de dialectische analyse is dat ik nu niet uitga van een dialectisch proces of
ander overkoepelend denkkader. De consequenties daarvan in relatie tot verandering
belicht ik op twee manieren.

Allereerst wordt duidelijk dat de actieve rol van een actant vanuit ANT-perspectief
niet per se hoeft samen te hangen met opvallende contemporaine ontwikkelingen. Ac-
tanten zijn niet altijd het product van hun tijd en kunnen hierdoor juist onverwachte
wendingen geven aan situaties. Ik illustreer dit idee aan de hand van een hypothese over
de introductie van de beerput in de stad in de veertiende eeuw.

Daarna bekijk ik de verplichtstelling en verspreiding van de beerput halverwege de
vijftiende eeuw in Delft. Ik neem dit specifieke historische moment als beginpunt (als
crisismoment) om de black box rondom de beerput te openen. Ik relateer de eigenschap-
pen van de beerput nu niet automatisch aan de dynamiek tussen stedelijke elite en volk,
maar beschouw ze als uitkomst en oorzaak van een heterogeen netwerk aan relaties. Net
als in hoofdstuk 5 zullen we zien dat actie gedistribueerd is.

Weg met context: de introductie van de beerput in de veertiende eeuw
In onderzoek naar materiële cultuur is het gebruikelijk het bestaan van een object te kop-
pelen aan contemporaine processen, mentaliteiten of problemen. Context is een sleutel-
woord binnen het hedendaagse archeologische en antropologische onderzoek. De komst
van dit concept bood in de jaren tachtig en negentig tegenwicht aan het onderzoek naar
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systemen en wetmatigheden in menselijk gedrag en materiële cultuur. In relatie tot het
thema materialiteit komt het concept context echter onder druk te staan. Antropoloog
Christopher Pinney schrijft hierover in de bundel Materiality van Daniel Miller. Hij ver-
klaart zich solidair met het perspectief van ANT (Pinney 2005, 257).133

Pinney bekritiseert in zijn artikel een redenering van cultuuranalyst Anuradha Kapur.
Kapur stelt dat Indiase afbeeldingen van de godheid Ram in de jaren tachtig van deze
eeuw steeds masculiner worden. Zij beschouwt deze tendens als een reflectie van de
toenemende chauvinistische sentimenten onder Hindoes. Pinney bekritiseert Kapurs
aanpak. Volgens Pinney worden er nog steeds veel androgyne verbeeldingen van Ram
gemaakt, maar heeft Kapur hier geen aandacht voor. Het probleem zou erin schuilen dat
Kapurs kennis over de heersende sentimenten afkomstig is van een domein buiten de
materiële cultuur. Deze kennis projecteert ze vervolgens op de afbeeldingen (Pinney
2005, 260-261). Op deze wijze is er volgens Pinney geen ruimte voor het idee dat af-
beeldingen (en objecten) gestalte krijgen volgens een andere, eigen dynamiek. Een conse-
quentie hiervan is dat een object of afbeelding nooit een onverwachte impact heeft op
een situatie.

Projecties zoals die van Kapur zijn volgens Pinney voor de meeste culturele onder-
zoekers een tweede natuur. Dit heeft te maken met de breed gedeelde consensus dat een
periode en een object bij elkaar horen (net zoals een cultuur en een object) en dat zij in
termen van elkaar verklaard kunnen worden. Veel onderzoekers gaan er volgens Pinney
vanuit dat verschijnselen of gebeurtenissen zich op een bepaald moment voordoen van-
wege redenen die verbonden zijn met dat specifieke moment (ibid., 260-262, 263-265).
Deze aanname lijkt heel vanzelfsprekend maar is lang niet altijd juist. Kunsthistoricus
Champfleury vindt het een belachelijk idee dat ‘wanneer een schilder aan het werk is de
geest van zijn tijdgenoten tevoorschijn zal komen met elke streek van zijn kwast’ (ibid.,
263).

Pinney ontdekte in zijn eigen onderzoek dat populaire Indiase afbeeldingen het resul-
taat zijn van collages en samensmeltingen van plaatjes uit de beeldarchieven van de
kunstenaars. De ontwikkeling van deze specifieke visuele cultuur doorloopt een eigen,
recursief tijdspad. Het valt wat betreft thematiek dan ook nauwelijks samen met de
heersende sociale en politieke tijdsgeest en kan hier zelfs sterk van afwijken. Door hun
contextonafhankelijke status kunnen de afbeeldingen onverwachte wendingen geven aan
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het bestaande klimaat (ibid., 265-286). Zij worden door Pinney gezien als gecompri-
meerde performances (ibid., 266). 

Pinney beweert niet dat elk object los staat van zijn contemporaine context. Er zijn
in zijn onderzoek genoeg voorbeelden waar de relatie tussen de twee juist heel duidelijk
is. De afwijkende gevallen wijzen ons echter op de cirkelredenering die besloten ligt in
het automatisch verklaren vanuit een overkoepelende contemporaine context. Vanuit
ANT beschouwen we artefacten als performances en voorkomen we deze cirkelredenering.
We laten dan het idee van ‘een object in een context’ los en zijn gericht op de concrete
(zichtbare) relaties waaruit het object resulteert (Latour 1996a, 131-134). Dit kan ons op
het spoor brengen van zoiets als het archief van de kunstenaar. 

Pinney vindt dat Miller en de andere auteurs in Materiality te weinig oog hebben voor
het idee dat objecten niet altijd aansluiten bij hun temporele context. Hierdoor zouden
ze dualisme niet voldoende vermijden en voorbij gaan aan de mogelijke onverwachte
inbreng van materialitelit. Miller reageert op Pinneys kritiek. Miller ziet vooral een ver-
schil in preoccupatie tussen Pinney en zichzelf. Waar Pinney zich richt op ‘afwijkende’
objecten en daarmee op expliciete dissonanties in het dialectische proces, richt Miller
zelf zich op de meer impliciete en onopgemerkte contradicties binnen het dialectische
proces (Miller 2005, 40-41). Ik ben echter van mening dat Miller een fundamentelere
kwestie over het hoofd ziet. 

Er is niet alleen een verschil in preoccupatie. Zelfs als Miller wél aandacht zou willen
schenken aan afwijkende objecten, dan zou hij dit maar tot op zekere hoogte kunnen.
Millers concept objectification is namelijk gebonden aan het bestaan van een contempo-
raine context. Zijn aandacht gaat uit naar hoe mensen omgaan met bestaande normatieve
structuren. De actieve inbreng van een object is hierdoor altijd verknoopt met dat con-
temporaine, dialectische proces van vervreemding en/of toe-eigening.

Pinneys denkwijze sluit aan bij de nadruk van ANT op relationaliteit en performati-
viteit. Vanuit deze denkwijze sta ik kort stil bij de komst van de beerputten in de dertien-
de- en veertiende-eeuwse stad. Meestal wordt aangenomen dat er een contemporaine
noodzaak moet zijn geweest voor de komst van de beerput, maar eigenlijk is het voor
deze periode niet eenvoudig deze noodzaak aan te wijzen. 

Willekeurige beerputten
We hebben gezien dat voornamelijk de stedelijke elite in de dertiende en veertiende eeuw
grote, stenen stadhuizen (soms ware stadskastelen) liet bouwen (Groll 1963, 11-50),
zoals bijvoorbeeld in Alkmaar (Bitter 2004, 12).134 Het is bekend dat de stedelijke elite
zich wat betreft de bouwwijze van hun huizen liet beïnvloeden door de architectuur van
de gevestigde kerkelijke en adellijke elite (Groll 1963, 151, Meischke 1993, 28). Niet
alleen het bouwmateriaal – het baksteen – werd overgenomen, maar ook bouwtechnische
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elementen van de kerk-, klooster- en kasteelbouw, zoals bepaalde gevelmodellen (Meischke
1993, 28) en traptorens (Groll, 163, 143). Dit had deels te maken met de opdrachtgevers,
die daarmee een ‘zekere waardigheid, deftigheid wilden uitdrukken’. Het had ook te
maken met de metselaars. Zij hadden aan de uitvoering van de niet-stedelijke gebouwen
meegewerkt en kenden geen andere voorbeelden (Meischke 1993, 28).

Ik wil de suggestie voorleggen dat latrines en beerputten, net als gevelmodellen, zijn
meegekomen met de typische elitaire baksteenbouw, als een soort bonus. In plaats van een
noodzakelijke oplossing voor de omgang met afval, was de beerput een architectonisch
verlengde van het elitaire bouwen en leven met baksteen (en wellicht van een bepaalde
leefstijl). De gedachte wordt ondersteund doordat in deze periode beerputten vaak
rechthoekig van vorm zijn en redelijk aansluiten bij het grondplan van de woningen zelf
of hier zelfs in geïncorporeerd zijn.135 Grasznick stelt het nog simpeler. ‘Toen de adel zich
in de stad vestigde nam zij de ‘toilettechniek’ mee’ (Grasznick 1994, 47).

Zo bezien is de komst van de beerput dus relatief willekeurig. Had men in kloosters
en kastelen een andere toilettechniek gehad, dan was deze wellicht meegekomen naar
de stad. Er was dus geen overkoepelende, contextuele noodzaak voor de komst van de
beerput, behalve dan de verwevenheid met baksteenbouw. 

Als de beerput niet een reflectie was van belangrijke contemporaine ontwikkelingen,
mentaliteitsveranderingen of problemen, is het voorstelbaar dat de komst ervan in de
stad onverwachte wendingen teweeg heeft gebracht. We zagen eerder dat fecaliën door
de beerput een uitgesproken, maar ongeziene substantie werden. Het is niet ondenkbaar
dat de beerput een van de (vele) voorwaarden was voor de nieuwe kijk op fecaliën die
de stedelijke elite later ontwikkelde. 

Uiteraard is hierover op dit moment niets met zekerheid te zeggen. Door de komst
van de beerput echter niet automatisch te zien als de logische uitkomst van een over-
koepelende context, maar vanuit zijn verwevenheid met zoiets banaals als baksteenbouw,
wordt duidelijk dat de komst een nieuwe input kan hebben gegeven aan de bestaande
situatie. Het loskoppelen van enerzijds het object en anderzijds het idee van een heer-
sende contemporaine context, zorgt er dus voor dat het object een meer prominente rol
krijgt in ons ideeën over verandering.

Deze denkwijze kan een belangrijke vernieuwing betekenen voor de rol die aan arte-
facten wordt toegedicht in de ontwikkelingen van de vroeg-moderne tijd. In de bestaande
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cultuurhistorische literatuur over het vroeg-moderne civilisatieproces neemt materiële
cultuur vrijwel altijd de plek in van ‘illustratie’. De opkomst van objecten als ondergoed,
pispot, bestek en zakdoek zijn altijd een reflectie van de veranderende fatsoensnormen.
Met het loslaten van context ontstaat er echter een serieuze mogelijkheid objecten te zien
als een onverwachte oorzaak van dergelijke veranderingen.

De doordachte spreiding van beerputten in Delft
De toename en de verspreiding van beerputten in de vijftiende en zestiende eeuw was
vanuit ANT-perspectief in principe geen noodzakelijke of logische ontwikkeling. Dit
blijkt ook uit het feit dat er steden zijn waar geen of zeer weinig beerputten gevonden
zijn. In de steden waar wel beerputten worden aangetroffen moeten we hun verspreiding
beschouwen als unieke gebeurtenissen, oftewel performances. In elke stad zullen er andere
actanten bij betrokken zijn geweest en zal de komst van de beerput andere consequenties
hebben gehad.

Ik richt me in deze paragraaf op een stad waarvan we weten dat de bouw van toiletten
er door het stadsbestuur verplicht is gesteld, namelijk Delft. In een stadskeur uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw blijkt dat stedelingen elke zes weken een boete kunnen
krijgen zolang ze geen heimelijkheid hebben op het erf bij het woonhuis (Soutendam
1876).136 Uit archeologische gegevens blijkt dat het aantal beerputten in deze periode
inderdaad overal in de stad flink toeneemt (Bult 1992, 56, Bult 1994, 50, Bult). 

Ik beschouw deze gebeurtenis als een crisismoment. Daarmee bedoel ik niet dat er
sprake is geweest van crisis of onrust omtrend de verplichtstelling van de beerput. Ik
bedoel dat deze situatie geschikt is voor onderzoek naar de werking van de beerput. In
combinatie met de stadskeur verandert de beerput in een afvalcontainer waarvan het
actieprogramma geworteld ligt in overwegingen van het Delftse stadsbestuur en, naar zal
blijken, van de Delftse bierbrouwers. Vanuit die kennis kan ik de mogelijke werking van
de beerput in kaart proberen te brengen, evenals schakels van actie en actanten rondom
beerput en stadsbestuur. De black box kan een beetje worden geopend.

In tegenstelling tot de veertiende eeuw hangt de spreiding van de beerput in dit geval
juist nauw samen met allerhande contemporaine ontwikkelingen. Desondanks beschouw
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ik de beerput nog steeds als een performance. Dit houdt in dat ik de werking van de beer-
put deduceer uit het relationele netwerk waar het uit voortkomt en dat bestaat uit de
actieprogramma’s van zichtbare actanten. Niets is daarbij een essentie (zie pagina 151),
oftewel vanzelfsprekend.

Ik zal kijken naar de beerput zoals Latour naar ARAMIS kijkt. De beerput is een
artefact dat bewust wordt ingezet en dat in zijn ontwerp op uiteenlopende en zelfs tegen-
strijdige wensen en eisen anticipeert. Op die manier weet de beerput fysiek een netwerk
achter zich te scharen dat op een specifieke wijze gestalte geeft aan de laat-middeleeuwse
stad. De bindende en translerende werking van de vijftiende-eeuwse Delftse beerput
staat dus centraal. Ik beschouw de beerput daarbij als een mediator in de relatie tussen
het stadsbestuur, de bierbrouwerijen, grachtenwater en de inwoners van Delft. 

Eerst schets ik hoe stadsbestuur en bierbrouwers het voor elkaar kregen de beerput als
nieuwe actant in de stad te introduceren. Net als bij balletdocenten wordt hun positie
daarbij niet als vanzelfsprekend beschouwd. Het blijkt dat uiteenlopende belangen en
ook toevalligheden een gunstige invloed hadden op de ontwikkelingen. Daarna zien we
hoe de beerput uiteenlopende actanten in Delft aan elkaar verbindt en transformeert.
Maar ik begin met uitleggen waarom juist bierbrouwers belang hadden bij de verspreiding
van een nieuwe afvaltechnologie.

In de vijftiende eeuw ontwikkelde Delft zich tot een belangrijk productie- en export-
centrum voor hopbier. De stad beschikte in relatie tot de productie en verhandeling van

bier over een aantal gunstige ‘materiële’
eigenschappen. Het kende een goede
brandstof- en graanaanvoer uit de omge-
ving, een goede ligging aan de transport-
routes over water en de omgeving van
Delft bleek een geschikte afzetmarkt (Bult
1992, 164). 

Vanuit ANT-perspectief verklaren deze
factoren echter niet afdoende waarom
Delft inderdaad een belangrijke bier-
producerende en exporterende stad is ge-
worden. Brouwers en bier konden in Delft
alleen een belangrijke actant worden door-
dat ze ook nog allerlei andere partijen
achter zich wisten te scharen, zoals de
doelen en bevoegdheden van het stads-
bestuur, de wensen van de graaf en de
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behoeften van de kapitaalkrachtige burgerij, maar ook de houdbaarheid van bier, de be-
nodigde handelscontacten, christelijke opvattingen over handels- en bedrijfsethiek, de
tegengestelde wensen van andere industrieën (zoals de lakenindustrie) en de infrastruc-
tuur van de stad, waaronder water en afval, moesten hiervoor allemaal op één lijn komen.
Alleen door een uitgebreid, hecht en heterogeen netwerk aan relaties en talloze transfor-
maties konden bier en bierbrouwers een prominente en stabiele plek krijgen in de stad
Delft. Ik richt me hier op dat deel van het collectief dat betrekking had op water en afval.

Om de smaak en geur van het bier te waarborgen, mocht het water dat gebruikt werd
in het brouwproces zelf niet al te slecht van geur en smaak zijn (Poulussen 1987, 84,
Hulshof 1995, 271). In relatie tot de specifieke eisen van de Delftse brouwnering kon
het grachtenwater van de stad dus worden onderverdeeld in geschikt en ongeschikt, zui-
ver en onzuiver.137 Deze eisen zijn wellicht strenger geweest dan die in relatie tot angst voor
ziektes.138 Het was voor de groei van de nering in elk geval van groot belang dat stede-
lingen gereguleerd omgingen met hun afval en met het grachtenwater (Bult 1992, 49).

In de tweede helft van de vijftiende eeuw worden er verschillende maatregelen ge-
nomen door het stadsbestuur om de watertoevoer en zuiverheid te verbeteren. Deze
maatregelen worden door historici en archeologen gerelateerd aan de groeiende export
van bier in Delft. ‘De stedelijke overheid heeft de bierexport gestimuleerd door het af-
kondigen van maatregelen om de vervuiling van het grachtenwater te beperken, waardoor
de kwaliteit van het bier sterk verbeterde’ (Bult 1992, 164).

Met toestemming van de graaf worden er vanaf 1450 twee watermolens geplaatst aan
de rand van de stad die vers water in de stadsgrachten pompen (Bult 1992, 50). Ook
worden de keuren met betrekking tot de vervuiling van water verscherpt (zie bijvoorbeeld
de verschillen tussen de stadskeuren uit het begin van de vijftiende eeuw (Fruin 1882)
en die uit de tweede helft van de vijftiende eeuw (Soutendam 1876)). Tot slot wordt de
aanleg van beerputten dus verplicht gesteld. 

Hoe het lukte het om de beerput verplicht te stellen
Dat de Delftse bierbrouwers zoveel invloed konden uitoefenen op het water en afval-
beleid, moet niet als een vanzelfsprekendheid beschouwd worden. Juist door de genomen
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maatregelen ten aanzien van afval- en waterbeleid zal de positie van de brouwers in de
stad flink zijn versterkt. De vraag is hoe zij deze situatie wisten te creëren. Het blijkt
dat andere cruciale actanten, zoals het stadsbestuur en gewone stedelingen hun eigen
motieven hadden om de komst van de beerput te ondersteunen. Deze motieven, of actie-
programma’s, kregen weer gestalte in een collectief van mensen en niet-mensen. Ik volg
enkele schakels van actanten.

De stad Delft lag aanvankelijk op een lager landniveau dan de directe omgeving. Het
water uit het omringende gebied werd met dammen tegengehouden zodat het de stad
niet overspoelde. Door oxidatie klonk het gebied ten oosten van Delft echter in en aan
het begin van de vijftiende eeuw liep het water niet langer de stad in, maar juist uit.
De stadsgrachten spoelden niet meer goed door en kwamen soms droog te liggen (Bult
1992, 50). Dit zal voor de brouwers, die het grachtenwater als grondstof gebruikten,
een probleem zijn geweest. De nieuwe situatie zorgde er wellicht tevens voor dat ook
gewone stedelingen belang kregen bij radicale maatregelen voor schoon water.

Dirlmeier en Corbin benadrukken dat (de geurdampen van) stilstaand water in de late
Middeleeuwen en vroeg-moderne tijd gezien werden als een bron van ziekte en epide-
mieën (Corbin 1986, 52, Dirlmeier 1981, 117, 119). De angst voor dampen had vooral
betrekking op wat vrijkwam bij rottingsprocessen. Met name tijdens en vlak na perioden
van pestepidemieën nam de angst voor zulke dampen sterk toe (Corbin 1986, 84). Het
verbod op de depositie van kadavers op straat en in grachten, terug te vinden in vrijwel alle
vroege stadskeuren, was een van de eerste maatregelen waarmee de angst bezworen werd.

Vaak wordt aangenomen dat ook het deponeren van afval in water destijds als ‘ver-
vuilend’ en gevaarlijk werd beschouwd. Toch kon er zolang het water in beweging was
en het afval licht genoeg was om af te drijven, geen rotting optreden en konden er geen
kwalijke dampen ontstaan. Zo bezien was stromend grachtenwater zelfs een geschikte
plek voor depositie van de lichtere afvalsoorten, zoals fecaliën. De aanwezigheid van
zulk afval maakte het water in principe niet onzuiver. Het moest echter niet het water
doen stagneren. Stilstaand water was namelijk wel gevaarlijk, omdat aan de oevers en in
ondiepe delen rotting kon optreden (Dirlmeier 1981, 123-124).139

De inwoners van Delft hadden in de tweede helft van de veertiende eeuw de ingrij-
pende gevolgen van pestepidemieën meegemaakt (Verhoeven 1992, 9). De opdrogende
grachten in de vijftiende eeuw kunnen voor veel onrust hebben gezorgd onder de stede-
lingen. Angst voor nieuwe epidemieën zal ervoor hebben gezorgd dat velen het nood-
zakelijk vonden de doorstroming van het grachtenwater goed te regelen. Maar er waren
nog meer factoren die de verplichte bouw van beerputten stimuleerden.

In de tweede helft van de vijftiende eeuw onderging het stadsbestuur van Delft een
belangrijke verandering. Hertog Philips van Bourgondië gaf in 1445 toestemming voor
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de vorming van een Veertigraad (Van Leeuwen 1979, 26).De hertog wilde met deze
maatregel zijn aanhang in de steden versterken (Van Leeuwen 1979, 26, Sicking 2002,
267). Philips streefde naar centralisatie en stabilisatie van bestuur in zijn rijk en moest
hiervoor in Holland telkens laveren tussen de edelen en de zelfbewuste stadsbesturen.
Om de twee partijen aan boord te houden van zijn bestuursapparaat gaf hij beiden regel-
matig privileges (Sicking 2002, 261-7). De Veertigraad kan worden beschouwd als zo’n
privilege.

De instelling van een Veertigraad hield in dat de veertig rijkste burgers van de stad
zelf het gezelschap mochten samenstellen van waaruit de graaf burgemeesters en schepe-
nen kon kiezen. Daarmee werd de selectie van het stadsbestuur een gesloten aangelegen-
heid. De beslissingsbevoegdheid van de rijke burgers over de stad nam op dat moment
dus sterk toe (Verhoeven 1992, 16).

Vlak voor de instelling van de Veertigraad, in 1444, liet het stadsbestuur van Delft
enkele grafelijke gebouwen in het centrum van de stad afbreken (Raue 1983, 213). Deze
grond was al in de loop van de veertiende eeuw verkocht aan burgers van de stad. Dit
was gepaard gegaan met ‘een sterke afname van de grafelijke invloed’ op de stadskern
(Raue 1983, 271). Met de uiteindelijke sloop van de grafelijke gebouwen halverwege de
vijftiende eeuw kon het stadsbestuur de (handels)infrastructuur van de stad aanzienlijk
verbeteren (ibid., 216). Daarmee werd tevens het toonbeeld van de grafelijke macht
verwijderd. Het stadsbestuur was dus meer en meer bezig de stad in te richten volgens
de eigen belangen en behoeftes.

Na de instelling van de Veertigraad zullen de mogelijkheden hiertoe alleen maar zijn
toegenomen. De problemen met de waterhuishouding boden wellicht de uitgelezen kans
de nieuwe verworvenheden in de praktijk te brengen. Er werden diverse maatregelen
getroffen ten aanzien van waterhuishouding in deze periode. Door middel van sluizen
en dammen werd water in de stad gescheiden gehouden van de omgeving, belemmerin-
gen in de grachten werden opgeruimd en werden vervangen door keringen en water-
molens (ibid., 271). Ook de bouw van secreten wordt in deze periode verplicht gesteld.
Al deze maatregelen waren vermoedelijk voor vrijwel elk bedrijf en huishouden ingrij-
pend. Op deze manier kon het stadsbestuur haar nieuwe positie voor iedereen voelbaar
maken.
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plekken waar geen stromend water is.



Hier komt nog bij dat in het stadsbestuur relatief veel brouwers vertegenwoordigd
waren. Eén van de belangrijkste criteria om voor het stadsbestuur in aanmerking te
komen was de hoeveelheid tijd die iemand tot zijn beschikking had. Zo zaten er veel
renteniers in het stadsbestuur. Brouwers waren in de vijftiende en zestiende eeuw kapitaal-
krachtige ondernemers die het merendeel van de bedrijfsvoering overlieten aan een
meesterknecht of opperbrouwer. Zij hadden, in tegenstelling tot andere ondernemers,
een vergelijkbare hoeveelheid tijd tot hun beschikking als renteniers (Woltjer 1987, 264).
Hun aanwezigheid in het stadsbestuur zal de belangenbehartiging van de brouwnering
ongetwijfeld gunstig hebben beïnvloed.

Kortom: de vijftiende-eeuwse beerput wordt verplicht gesteld in een netwerk waar
de brouwnering controle wil over de ‘zuiverheid’ van het stadswater en daarmee over
het afvalgedrag van mensen. Het wordt daarbij ondersteund door inklinkend veen, op-
vattingen over ziektes, de centralisatiepolitiek van de Philips van Bourgondië, de vrije
tijd van brouwers en een stadsbestuur dat zich wil laten gelden. Dit geeft al een indruk
van het werk dat de beerput geacht werd te verrichten. Maar waarom koos men voor
de beerput om het water schoon te houden? En waarom stelde men de afvalstructuur
verplicht? Waarom niet een collectieve oplossing zoals het verzamelen van afval op straat
of het tonnenstelsel zoals dit in de negentiende eeuw gebruikelijk werd? 

Wanneer we aandacht hebben voor de specifieke keuze van het stadsbestuur en de
brouwnering komt de actieve rol van de beerput preciezer in beeld. Er is helaas niets
bekend over de exacte onderhandelingen die vooraf gingen aan het opstellen van de
stadskeur waarin het bouwen van een eigen ‘heimelijkheid’ verplicht werd gesteld. In
relatie tot vijftiende-eeuwse opvattingen over afval en over stedelijk beleid kunnen we
echter enkele eigenschappen van de beerput waarnemen die hem in deze periode tot een
aantrekkelijke mediator hebben gemaakt. Na afloop keren we nog een keer terug naar
de specifieke situatie in Delft.

De beerput als knooppunt in de middeleeuwse stad
Dirlmeier behandelt in zijn artikel (Dirlmeier 1981) hoe er in de vroeg-moderne tijd
nagedacht werd over afvalproblemen en mogelijke oplossingen. We zagen al dat stromend
water werd gezien als een geschikte plek voor depositie. Hoe belangrijk de beweging van
water was blijkt uit het feit dat men wilde voorkomen dat fecaliën in de gebruikelijke
afwateringsgoten op straat meegevoerd werden. Juist zulke ondiepe stromen vol stinkende
resten konden verstopt raken als er uitwerpselen in terecht kwamen. Liever gooide men de
uitwerpselen dus in het water van een rivier (water dat men ook nog gebruikte voor huis-
houdelijke taken), dan dat men het met het straatvuil mee afvoerde (Dirlmeier 1981 127).

Behalve stromend rivier- of grachtenwater, was ook stromend grondwater zuiverend
(Dirlmeier 1981, 119, 125). In beerputten die reikten tot het grondwater konden de uit-
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werpselen dan ook goed ‘verwerkt’ worden. Dit verklaart ook waarom men het vaak geen
probleem vond beerputten en waterputten naast elkaar te bouwen (Dirlmeier 1981, 123).
Men had een groot geloof in de reinigende kracht van stromend grondwater (Dirlmeier
1981, 119).140 De beerput mobiliseerde deze zuiverende eigenschap van stromend water
voor stedelingen.

Een tweede eigenschap sluit aan bij het reeds aangestipte beschavingsoffensief. De
komst van de beerput zal in vergelijking tot andere afvalstructuren een duidelijke grens
hebben gecreëerd tussen mensen en hun afval/uitwerpselen. We kunnen ons voorstellen
dat door te kiezen voor de bouw van toiletten/beerputten in plaats van andere soorten
afvalstructuren, het stadsbestuur een nieuwe omgang met afval propageerde. We zagen
reeds dat beerputten in de tweede helft van de vijftiende eeuw plots overal in Delft
voorkomen, ook in straten die aan het einde van de grachtenloop lagen, of in straten met
erven waarop nog genoeg ruimte was om het afval kwijt te kunnen.141 Wellicht dat de
verplichte bouw van toiletten in Delft niet uitsluitend tot doel had om het grachtenwater
schoon te houden, maar ook om het afvalgedrag van stedelingen in algemene zin te ver-
anderen. 

Een volgende eigenschap van de laat-middeleeuwse beerput is dat het het afval perma-
nent verbindt aan een huis. De vaste locatie op het erf zorgde ervoor dat het afval, waar-
onder uitwerpselen, expliciet toe te wijzen zijn aan een specifieke woning (of woningen).
De beerput articuleerde op deze wijze, meer dan afvalstructuren als de tonput, de gracht
of de afvalkuil, het huishouden als sociale, verantwoordelijke eenheid voor het afval.
Dezelfde nadruk op de verantwoordelijkheid van het huishouden zien we ook in de
keuren uit deze periode Het komt bijvoorbeeld zeer duidelijk naar voren in de keuren
uit Leiden. ‘Alle keurboeken tot de zeventiende eeuw herhalen dat bewoners de straat
voor, naast en achter hun huis schoon moet maken en onderhouden en datzelfde geldt
voor de beschoeiingen’ (Smit 2001, 21). Ook kreeg men boetes wanneer men vuilnis voor
de deur van een ander neergooide (ibid.).

Concepten als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden door historici
als typerend beschouwd voor het bestuur in de vijftiende- en zestiende-eeuwse Hollandse
steden (Pleij 1997, 380, Smit 2001, 44, Brinkman 2004, 273). Dit beleid bestond echter
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niet ‘zomaar’. Artefacten als de beerput maakten dit beleid mogelijk. Het delegeren van
verantwoordelijkheden aan het huishouden gebeurde overigens niet alleen op de boven-
staande wijze.

De beerput stimuleerde nog op een andere manier de eigen verantwoordelijkheid van
stedelingen. In tegenstelling tot een ondergronds riolenstelsel vraagt de beerput niet om
ingrijpende interventie op bestuurlijk niveau. De beerput is een losstaande structuur
waarvan de praktische uitvoering door huiseigenaar of huishouden kan worden gereali-
seerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering lag dus ook op dit vlak in handen
van stedelingen zelf. De beerput maakte zo op twee manieren beleid mogelijk waarbij
een overheid de regels opstelde en controleerde, maar de uitvoering aan de mensen zelf
overliet (Dirlmeier 1981). 

De fysieke eigenschappen van de beerput mobiliseerden in de vijftiende eeuw de zui-
verende kracht van grondwater, stimuleerden een specifiek afvalgedrag, vroegen niet om
uitgebreide bestuurlijke interventie en articuleerden het huishouden als sociale, stedelijke
eenheid. De afvalstructuur verbond al deze elementen. Het is voorstelbaar dat sommige
van deze effecten ertoe leidden dat het stadsbestuur en de brouwers juist voor de ver-
spreiding van de beerput kozen. Andere effecten waren misschien onvoorzien. Het is
niet mogelijk hier de bedoelde en onbedoelde effecten van elkaar te onderscheiden.
Desondanks hebben we nu een beeld van de manier waarop de beerput als knooppunt
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de constructie van de laat-middeleeuwse stad.

Opnieuw Delft: ‘de beerput’ bestaat niet
Tot slot wil ik nog even terug naar de situatie die specifiek geldt voor Delft. De twee
meest opvallende eigenschappen van Delftse secreten is dat ze verplicht waren en dat ze
bemiddelaars waren in het succes van de bierbrouwerijen. Het komt erop neer dat
wanneer iemand in de vijftiende eeuw in Delft weigerde een beerput te bouwen of te
gebruiken, hij of zij zich automatisch (en wellicht ongewild) verzette tegen het netwerk
waardoor de brouwnering dominant en succesvol kon zijn. Het doen van de behoefte
raakte op die manier in Delft heel concreet verweven met het succes van deze nijverheid.

Een grootschalige industriële specialisatie als de bierexport in Delft kan ook alleen
tot stand komen als de vele stedelijke betrokkenen allemaal met de neus dezelfde kant op
staan.142 De beerput zorgde voor alignement van verschillende actanten in het voordeel
van de brouwers. Gereguleerd afvalgedrag, schoner water en verantwoordelijkheid op het
niveau van het huishouden maken de groei van Delft als ‘bierexportstad’ mede mogelijk.

In laatste cruciale factor in relatie tot die alignement was dat baksteen in het vijftiende-
eeuwse Delft en omgeving voldoende voorhanden was. De klei rondom Delft leende
zich uitstekend voor het maken van baksteen en de steenbakkerij had hier al vroeg, voor
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1400, een hoge vlucht genomen. Het verplicht stellen van de bouw van secreten en beer-
putten was in Delft dus ook een haalbare eis! 143

De relatie tussen beerputten en de brouwerijen is typisch voor Delft. Er zijn genoeg
steden waar beerputten niet verplicht gesteld waren, verbonden waren met een dominante
nijverheid of bedoeld waren voor het schoonhouden van stadswater.144 Ook waren bak-
stenen niet in elke stad zo toegankelijk. In deze steden zullen beerputten ander werk
hebben verricht, en ook een andere relatie tussen stedelingen en hun stadsbestuur of de
lokale nijverheden hebben gegenereerd. ‘De beerput’ bestaat dus feitelijk niet. Deze con-
statering is van belang voor toekomstig onderzoek: elke keer wanneer de beerput wordt
aangedragen als factor van invloed op ontwikkelingen, is het van belang te erkennen dat
zijn werking en zijn materialiteit overal anders zal zijn geweest. En dan hebben we het
nog niet gehad over de veranderingen die de beerput in de loop der eeuwen heeft door-
gemaakt.

Hoe kijken we naar verandering?
Wanneer we niet gebruik maken van een denkmodel moeten we op zoek naar momenten
waarop verschijnselen en gebeurtenissen goed zichtbaar zijn voor de onderzoeker. Ver-
anderingen zijn zulke (crisis)momenten. In het geval van de beerput krijgen we, net als
met Miller, zicht op de mogelijke gevolgen van de verspreiding van beerputten. Omdat
we niets voor vanzelfsprekend nemen zijn we echter ook gericht op hoe deze verspreiding
precies tot stand kwam. Net als in hoofdstuk 5 blijkt dan dat actie gedistribueerd is.
Ook blijkt dat toevalligheden, zoals het samenkomen van droogte, centralisatiepolitiek
en de beschikbaarheid van klei hierin een rol hebben gespeeld. Dit helpt begrijpen
waarom een object als de beerput in de ene stad wel en in de andere niet voorkomt. 

Naast ruimtelijke variatie kunnen we zo ook verandering door de tijd goed begrijpen.
Elke actant heeft andere actanten nodig om er te zijn. Er is echter geen overkoepelend
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proces of gegeven waarin zij logisch met elkaar verbonden zijn. Er zijn alleen concrete
relaties (verbindingen en translaties). Toevalligheden op elk niveau kunnen deze relaties
doen veranderen, waardoor een geheel nieuwe situatie ontstaat. Al is het niet eenvoudig
al deze schakels van relaties en actie te beschrijven, vanuit ANT bezien roep het fenomeen
verandering nauwelijks verbazing op. Continuïteit is juist iets waar veel werk voor verricht
moet worden. 

Tot slot hebben we het idee losgelaten van een noodzakelijke relatie tussen artefact
en contemporaine context. Hierdoor wordt duidelijk dat de inbreng van artefacten on-
verwacht kan zijn en kan afwijken van de heersende tendensen. Zo hoeft de komst van
de beerput niet te betekenen dat er een afvalprobleem was, of dat zeden en normen
veranderden. Op deze manier kan aan artefacten juist een belangrijke rol worden toe-
bedeeld in het ontstaan van dergelijke grotere veranderingen.

De winst en de vergelijking
Het idee van een niet-reductionistische aanpak is dat we de verklaring voor een ver-
schijnsel of gebeurtenis niet langer zoeken in een objectieve of een subjectieve oorzaak.
Een consequentie hiervan is dat analyses complexer worden. De komst van een techno-
logisch artefact als de beerput wordt meestal verklaard vanuit een idee van technische
vooruitgang of pragmatische logica. Dit doet echter geen recht aan de veelheid aan facto-
ren die een rol hebben in zoiets als de verspreiding van de beerput. En het doet al hele-
maal geen recht aan de verwevenheid van culturele normen en pragmatiek, mensen en
dingen.

Een niet-reductionistische aanpak vraagt om nuance en verdieping. Zowel de concep-
ten van Miller als van Latour leveren hiervoor handvatten. Met Miller zien we dat de
impact van een verandering als de verspreiding van de beerput pas inzichtelijk wordt in
relatie tot de groepen die zich met het object associëren. Materiële en sociale factoren
zijn daarbij niet goed te scheiden. De gemakstoel en de verhoudingen tussen elite en volk
dragen gezamenlijk bij aan de ambigue positie van de beerput. Het valt ook op dat de
inbreng van de beerput niet stabiel is, maar door de tijd heen verandert.

Met Latour wordt duidelijk dat de verspreiding van de beerput in elke stad een andere
gebeurtenis is. Ook hier staat de werking van de beerput dus niet vast, maar kan die
pas in relatie tot de directe menselijke en niet-menselijke omgeving begrepen worden. 

In beide gevallen is verandering iets dat hybride van aard is en in beide gevallen
vervalt de vanzelfsprekendheid van de beerput. Dit maakt analyses van bijvoorbeeld
technologieën gecompliceerder, maar ook rijker en informatiever. De complexiteit,
lokaliteit en veranderlijkheid van verschijnselen dringt zich op. Zowel de concepten van
Miller als van Latour voegen in dat opzicht iets toe aan de gangbare benadering van
beerputten. 

184



Voor- en nadelen van Miller en Latour
Opnieuw is het sterke punt van Millers denkmodel dat we vlug tot een rijke en spannende
analyse kunnen komen. Omdat we onze informatie mogen ordenen in termen van
groepsdynamiek, identiteit, normatieve contradicties en non-discursiviteit, komen de
gegevens snel tot leven. In relatie tot het thema verandering dringen we door tot de
implicaties van de beerput voor de constructie van individuele en gemeenschappelijke
identiteiten. Zowel geplande als ongeplande sociaal/materiële gevolgen van de komst of
spreiding van de beerput worden duidelijk. Materialiteit komt daarbij duidelijk naar
voren. Het werken met het concept objectification heeft echter ook enkele nadelen in
relatie tot het thema verandering.

Zo beperkt het denkmodel de ideeën over het precieze hoe en waarom van de komst
en de spreiding. Dit gebeurt op twee manieren. De centrale gedachte van de dialectiek
is dat subject en object, in dit geval elitaire burgermoraal en beerputten, in relatie tot
elkaar gestalte krijgen. Uiteraard kan het zijn dat in de praktijk een van de twee er eerder
was, maar in abstracte zin gaan het sociale en materiële niet vooraf aan elkaar. In dat
kader lijkt de precieze toedracht van veranderingen dus van relatief klein belang. De focus
ligt op het gebruik en de bijbehorende processen van vervreemding en toe-eigening. 

Ten tweede is het dialectische proces voor de onderzoeker zowel hetgene dat hij/zij
waarneemt, als hetgene waarmee hij/zij verklaart wat wordt waargenomen. Veel verande-
ringen zijn echter niet te duiden in termen van spanningen of inventies ten opzichte
van een bestaande normatieve situatie. Factoren die niet veel met dialectiek of sociale
identiteiten van doen lijken te hebben, zoals de beschikbaarheid van baksteen of ‘een
samenloop van omstandigheden’ vallen dus buiten ons blikveld. Het risico bestaat dat we
onze waarnemingen omtrent verandering alsnog reduceren tot puur menselijke, sociaal-
culturele dynamiek. 

Op dezelfde wijze bindt het concept objectification onze analyse aan contemporaine
processen. De actieve inbreng van een object is altijd verknoopt met een contemporain,
dialectisch proces van vervreemding en/of toe-eigening. De inbreng van objecten zal
dus niet snel afwijken van de heersende dialectiek. Dit beperkt onze ideeën over de rol
van objecten in het initiëren van verandering.

De positieve kanten van ANT in relatie tot Miller en tot verandering zijn grotendeels
een spiegeling van de negatieve kanten van de dialectische benadering.

Vanuit ANT-perspectief is het mogelijk gedetailleerd te kijken naar hoe het komt dat
de beerput verspreid kan worden. De nadruk op zichtbaarheid en performativiteit brengt
de aandacht juist naar de toedracht(en) van deze verandering. Omdat er ruimte is voor
de meest diverse en toevallige factoren, zoals de aanwezigheid van klei, kunnen we door-
dringen tot de (schakels van) redenen die leiden tot verandering. Materialiteit speelt bij
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dit alles een belangrijke rol. Omdat de verschijning van een actant niet gerelateerd hoeft
te zijn aan contemporaine processen, kan die onverwachte input geven aan de bestaande
situatie.

De ANT-analyse heeft echter ook zwakke punten. Lang niet alle onderzoekssituaties
bevatten het juiste (en voldoende) bronnenmateriaal om tot een overtuigende ANT-
analyse te komen. De roep om details is groot en het is dus van belang om geschikte,
informatierijke casussen te vinden. Op basis van de bestaande historische en archeolo-
gische literatuur zal het soms moeilijk zijn de minder tastbare (doch zeer actieve) actanten
te beschrijven. In het geval van de beerputten was het bijvoorbeeld relatief gemakkelijk
om concrete en lokale informatie te vinden over water en afval in de stad Delft. Infor-
matie over zeden en gewoonten is op dergelijk niveau moeilijker te vinden. Hierdoor
zullen op dit moment dergelijke actanten vaker een blinde vlek blijven. Het risico is dat
we alsnog neigen tot een traditionele beschrijving van gebeurtenissen, waarbij politieke
en economische factoren de hoofdrol krijgen.

In het volgende hoofdstuk breng ik alle voor- en nadelen van Miller en Latour bij
elkaar. Op basis daarvan zal ik de lezer uitnodigen tot het bepalen van zijn of haar eigen
positie in het debat over materialiteit. Het hoofdstuk begint echter met een korte samen-
vatting van de situatie in de MCS, zoals ik deze tot nu toe heb geschetst. 
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