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Samenvatting
Na de bijzondere vondst van de onderdelen van
een mogelijk dertiende-eeuwse knopstoel bij
Overschie, heeft de provincie Zuid-Holland de
opdracht gegeven een fysieke reconstructie te
maken. Het geval wil echter dat de stoel archeologisch incompleet is en essentiële informatie die
nodig is voor het maken van een reconstructie,
zoals de lengte van de poten, ontbreekt. In huidig
onderzoek wordt derhalve gekeken hoe toch een
adequate reconstructie kan worden gemaakt van
een archeologisch houten object waarvan cruciale
informatie ontbreekt. De uniciteit maakt het object
bijzonder, maar dit brengt ook complicaties met
zich mee; zo zijn beschikbare literatuur en vergelijkbaar materiaal schaars. Naast bestudering
van het object zelf zullen vindplaats en mogelijke
herkomst van de stoel onderzocht worden. Deze
gegevens worden aangevuld met een stijltechnisch onderzoek, een datering en een kunsthistorische context. Systematisch wordt zowel het
fysieke object als de immateriële kant ervan in kaart
gebracht, waarbij wordt geverifieerd of missende
delen aan de hand van de overgebleven stukken
en informatie uit externe bronnen te extrapoleren
zijn. Alle opgedane kennis wordt samengebracht in
een digitaal 3D-model om hiermee zo mogelijk tot
een wetenschappelijk onderbouwde reconstructie
te komen, welke het uitgangspunt zal zijn bij het
maken van de fysieke reconstructie.
Introductie
Een opgraving in 2013 in het plangebied de Delftse
Schie bij het plaatsje Overschie, uitgevoerd door
ADC ArcheoProjecten in opdracht van de provincie
Zuid-Holland, leverde bijzondere vondsten op. Een
van deze vondsten is een groot aantal onderdelen
van een mogelijk dertiende-eeuwse houten knopstoel (afbeelding 1). De vondst is bijzonder omdat
het hier misschien wel de oudste stoel van Holland
betreft. Daarbij komt dat er weinig voorbeelden van
archeologische stoelen uit Nederland bekend zijn.1
De provincie zou deze vondst graag aan het publiek
tonen. De stoel is echter archeologisch incompleet
en de delen spreken als losse onderdelen (afbeelding 2) slechts voor een kleine groep belangstel-
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lenden tot de verbeelding. Daarom is besloten
een reconstructie te laten maken, zodat ook het
bredere publiek de stoel kan ‘ervaren’. Hiervoor
is houtdraaier Joost Kramer benaderd, die auteur
op zijn beurt heeft gevraagd een vooronderzoek
uit te voeren. Bij het maken van een reconstructie
hoeft het ontbreken van onderdelen in principe niet
problematisch te zijn, maar in dit geval ontbreekt
essentiële informatie die nodig is bij het maken van
een adequate reconstructie. In het proces van het
achterhalen hoe de stoel er precies heeft uitgezien,
wordt getracht de volgende vraag te beantwoorden:
kan toch een adequate reconstructie gemaakt worden van een archeologisch houten object waarvan
cruciale informatie ontbreekt, en zo ja, hoe?
De uniciteit maakt het object bijzonder, maar dit
brengt ook complicaties met zich mee. Zo zijn
beschikbare literatuur en vergelijkbaar materiaal
schaars. Bovenal zal naar het object zelf worden
gekeken en worden nagegaan hoe de stoel in elkaar
steekt en met welke technieken en gereedschappen deze vervaardigd is. Het is opmerkelijk dat
een houten stoel in de grond terechtkomt. Om een
beeld te krijgen van de omstandigheden waarin
de stoel gevonden is, zullen vindplaats en mogelijke herkomst van de stoel onderzocht worden.
Deze gegevens worden aangevuld met een stijlAfbeelding 1 ‘Veldfoto’ van de stoel tijdens de opgraving, met
toestemming van ADC ArcheoProjecten.

Afbeelding 3 Detail van een ‘veldfoto’ van de stoel tijdens de
opgraving, met toestemming van ADC ArcheoProjecten.

technisch onderzoek, een datering en een kunsthistorische context. Systematisch wordt zowel het
fysieke object als de immateriële kant ervan in kaart
gebracht, waarbij wordt geverifieerd of missende
delen aan de hand van de overgebleven stukken
en informatie uit externe bronnen te extrapoleren zijn.2 Alle opgedane kennis wordt ten slotte
samengebracht in een digitaal 3D-model om hiermee zo mogelijk tot een wetenschappelijk onderbouwde reconstructie te komen. Het model dient
als blauwdruk voor de fysieke reconstructie. De
feitelijke conservering van het object zelf valt buiten dit onderzoek, daar de stoel reeds door ADC
ArcheoProjecten met polyethyleenglycol (PEG)
behandeld is.3
Hoe de stoel in elkaar steekt
De stoel is vervaardigd uit kwartiers gespleten beuken (Fagus sylvatica).4 Dit is vastgesteld door het
nemen van een coupe, welke onder de microscoop
bekeken is.5 Vers (groen) beukenhout splijt goed
en is zeer geschikt voor het maken van stoelen. 6
Wanneer de poten van de stoel bekeken worden is
meteen duidelijk dat de ringen en knoppen draaiwerk moeten zijn (afbeelding 3), een techniek die in
de middeleeuwen veel is toegepast.7 De diepte van
de stoel is circa 50 cm. De regels zijn met de poten
verbonden door middel van doorlopende pen-engatverbindingen (afbeelding 4). De gaten zijn circa
3,5 cm hoog en 1,5 cm breed en hebben ronde uiteinden als gevolg van het boren. Sommige echter
zijn later aangepast aan de pen en zijn rechthoekig.

Afbeelding 4 De overgebleven onderdelen van de stoel.
Foto: auteur.
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Afbeelding 2 De overgebleven onderdelen van de stoel.
Foto: auteur.
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Afbeelding 5-10 Details van de overgebleven onderdelen van
de stoel. Foto’s: auteur.
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De zittingregels en de kapregel hebben een pen
met menagering (afbeelding 5, 6 en 7). De regels
zijn vastgezet met houten nagels met een diameter
van ongeveer een cm (afbeelding 6), en de pennen
zijn tevens vastgezet met schuin geplaatste wiggen
(afbeelding 8). De zijregels hebben deels nog de
wigvorm van het kloven en zijn met een trekbeitel voorzien van een groef waarin de zitting hangt
(afbeelding 9-11). Boven deze groef is de regel dunner gemaakt, mogelijk om ruimte te maken voor
een kussen. De zitting is trapeziumvormig en dun
(circa 7,5 mm) in verhouding tot de rest van de
stoel. Er zijn groeven getrokken in de langse kanten
van de zittingdelen (afbeelding 10). Een overzicht
van de toegepaste constructies is weergegeven in
afbeelding 18.
Niet overal op de stoel zijn duidelijke gereedschapssporen terug te vinden. De wijze van vervaardiging
van stoelen uit groenhout is echter eeuwenlang
nagenoeg hetzelfde gebleven, waardoor een goed
beeld van de constructiemethode en de gebruikte

gereedschappen kan worden gevormd. 8 Tevens
kan vaak vanuit de vorm van een onderdeel afgeleid worden hoe dit tot stand gekomen is. Bij het
maken van de stoel is hoogstwaarschijnlijk gebruik
gemaakt van: bijl, dissel, haalmes, (lepel)boor, beitel, trekbeitel, kloofijzer, wipdraaibank en zaag.9
Bij het nameten van de onderdelen wordt duidelijk
dat, hoe grof de arbeid ook lijkt, er systematisch
te werk is gegaan. De maatvoering komt op veel
plekken terug. Het is niet ondenkbaar dat gebruik
gemaakt is van mallen of andere eenvoudige meetgereedschappen. De gaten zijn geboord met dezelfde boor en zijn daarom allemaal even breed. Ook
de afstand tussen de ringversieringen lijkt te zijn
uitgezet met eenzelfde maat. Vooral de zitting is
vaardig geconstrueerd. Het voor- en achterpand
lijken eerst te zijn gemaakt en daarna de zijdes,
omdat dan pas goed de hoek van de zitting bepaald
kan worden.
De vindplaats van de stoel
De plek waar de stoel gevonden is, kent een lange
geschiedenis. Gelegen op een strategisch punt was
er reeds een dorp voordat Schiedam of Rotterdam
bestond. Overschie wordt in de tiende eeuw voor
het eerst genoemd in geschriften. Er bevond zich
in de loop der tijd een aantal belangrijke kastelen, sloten en buitenplaatsen in dit gebied, welke
inmiddels allemaal verdwenen zijn.10 De abt van de

Afbeelding 12 ‘Kirchenbank, Schwaben, um 1200; Alpirsbach,
Kr. Freudenstadt.’ Feulner, p. 378.

abdij van Egmond, de graven van Holland en het
adellijke geslacht Brederode hebben een belangrijke rol gespeeld in het belenen van bezittingen
in Overschie.11 In 929 schonk graaf Arnoud van
Holland de St. Nikolaaskapel in Schie alsmede het
‘tiendrecht’ aan de abdij van Egmond.12 Rond de
kapel woonden op dat moment enkele vissers en
boeren in kleine eenvoudige houten huizen met rieten daken.13 In de tiende eeuw lag Overschie geheel
omringd door veenpoelen en plassen. Doordat de
Maas in het zuiden langsstroomde moet het verschil
tussen eb en vloed merkbaar zijn geweest.14 In 1164
werd het gebied getroffen door een grote overstroming die alle oude ontginningen wegvaagde en
moest het opnieuw bedijkt worden. Overschie werd
met deze (nu oude) dijk afgesloten van de rijkdom
brengende Maas.15 De aanwezigheid van adel en
kerkelijk bestuur maakt de vondst van een stoel uit
de dertiende eeuw op de plek aannemelijk en lijkt
zelfs een voorwaarde voor het vinden van de stoel
van Overschie. ‘Eeuwenlang bleef het bezit van stoelen voorbehouden aan de hogere standen, het hof,
de adel en de hoge geestelijkheid.’16 De vraag blijft
hoe de stoel in de grond terecht is gekomen. Dat de
stoel kapot was voordat deze in de bodem terecht
kwam is onlogisch, aangezien niet meer bruikbare
voorwerpen van hout als brandstof dienst kunnen
doen. Als echter de aanname wordt gedaan dat de
stoel ‘heel’ in de grond terecht gekomen is, dient

het volgende dilemma zich aan: waarom zou een
goede, toen ook al waardevolle stoel onder de grond
gestopt worden? De stoel zou met het hoogwater
van de overstroming van 1164 meegevoerd kunnen
zijn en na het zakken van het water in de laag aangeslibde klei in de bodem zijn terechtgekomen.17 Kort
na de aanleg van de dam en de dijk werd het terrein
achter de dijk geschikt gemaakt voor bewoning door
middel van het aanbrengen van ophogingslagen.18
Hierin zou een verklaring kunnen liggen voor het
feit dat de stoel onder in een terpachtige ophogingslaag is aangetroffen.19 Een andere theorie, aangedragen door Koos Rauws, betreft de symbolische
plaatsing van de stoel: Voorafgaand aan de aanleg
van de dijk zou de stoel ritueel in de grond geplaatst
kunnen zijn als een offer tot voorspoed van de nieuwe veiligere woonplaats.20 Stoelen hebben lange tijd
een symbolische functie gedragen, welke vandaag
de dag nog steeds terug te vinden is in bijvoorbeeld
de zetels van hoogwaardigheidsbekleders. In het
Engels wordt een voorzitter nog steeds ‘chairman’
genoemd.21 De stoel zou tijdens de overstroming
beschadigd geraakt kunnen zijn en daarom niet
meer compleet zijn. Een andere belangrijke aanwijzing voor het ontbreken van onderdelen betreft
de verse breuksporen, zoals te zien op afbeelding
1. Het lijkt er op dat de nu missende delen verloren
zijn gegaan tijdens de opgraving en de uitgevoerde
PEG-behandeling.
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Afbeelding 11 Peter Follansbee, ‘The Best Oak Money Can’t
Buy.’ Popular Woodworking 09-08-2011. Bezocht op 12-11-2017.
<https://www.popularwoodworking.com/article/the- best-oakmoney-cant-buy>.
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Afbeelding 13 ‘Rundpfostenstuhl, Norwegen, 13. Jh.; Oslo.’
Feulner, p. 377.
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Datering en kunsthistorische context
De wijze van vervaardiging van de stoel oogt
zowel qua constructie als decoratie romaans. Er
zijn stoelen uit de middeleeuwen bekend die eenzelfde verhouding van de poten ten opzichte van de
overige onderdelen hebben (afbeelding 12-14).22
De romaanse stijl is een heldere, constructieve,
serieuze meubelstijl met rechte doorlopende
elementen welke niet doorbroken worden, maar
slechts hier en daar met ringen versierd zijn.23
Er zijn binnen deze stijl geen nationale stijlen in
Europa te herkennen en stoelen naar deze aard zijn
terug te vinden in Duitstalige gebieden, Engeland,
Frankrijk, Italië, Spanje, Rusland en Scandinavië.24
Belangrijk om te weten is dat dergelijke stoelen tot
in de negentiende eeuw vervaardigd werden en dat
boerenarbeid uit een latere periode wellicht ook dit
rustieke uiterlijk vertoont.25 De ruime vervaardigingsperiode maakt het dateren van deze stoel op
stilistische grond lastig. De archeologen schrijven
in de publicatie van de opgraving in Overschie:
‘Zeker is dat de stoel uit de middeleeuwen dateert
(...) een datering van de Schiedamse stoel in de 12e
of 13de eeuw hoeft dus niet uitgesloten te zijn.’26
Deze uitspraak is gebaseerd op het lagenpakket
waarin de stoel is aangetroffen; deze bevond zich
in een van de onderste ophogingspakketten.27
Vanwege de reeds uitgevoerde PEG-behandeling
is het niet meer mogelijk om koolstof-14-onderzoek (14C) uit te voeren. Dendrochronologisch

Afbeelding 14 ‘Romaanse armstoel geheel van draaiwerk,
plm. 13e eeuw.’ Evers, p. 77.

onderzoek is in principe mogelijk na een PEGbehandeling, maar bij beukenhout lastig. Wanneer
weinig jaarringen beschikbaar zijn en de buitenste
ringen van de stam ontbreken, zoals in het geval
van deze stoel, is een datering met deze methode
niet mogelijk.28
Het uitgevoerde 14C-onderzoek naar de rietlaag
in de dijk ondersteunt dat deze in de late twaalfde
eeuw moet zijn aangelegd.29 Gezien het feit dat de
stoel onderop lag, zal de datering eerder vroeger
dan later uitvallen. Houtwormgaten, aangetroffen in de stoel, kunnen erop duiden dat de stoel
tijdens het gebruiksleven al een tijd moet hebben
stilgestaan. Deze gegevens samen maken dat een
datering van de stoel rond het jaar 1200 realistisch is. Er zijn middeleeuwse boekverluchtingen
bekend waarop stoelen voorkomen die grote overeenkomsten vertonen met de stoel van Overschie
(afbeelding 15 en 16). Meestal worden op dit type
stoel koningen en heiligen afgebeeld. De stoel is
een voorbeeld van romaanse draaierij los van architectonische elementen die later in de romaanse
meubelkunst vaak voorkwamen.30 Tussen de ringversieringen op de poten zit overal circa 8 cm met
uitzondering van één ringversiering op de linker
voorpoot. Er is wel degelijk getracht de ringen
op gelijke hoogte te plaatsen, maar het lijkt er op
dat de ringversiering hier aan de verkeerde kant
van de aftekenlijn geplaatst is, een fout die snel
is gemaakt. Het is verleidelijk om te concluderen

Overwegingen voorafgaand aan de reconstructie
Het merendeel van de stoel is bewaard gebleven
(afbeelding 17), maar kunnen deze onderdelen
een op een overgenomen worden in de reconstructie of dient er rekening gehouden te worden met
eventuele volumeveranderingen als gevolg van het
conserveringstraject? De stoel werd geheel waterverzadigd in de grond aangetroffen. Dit wil zeggen
dat het vochtgehalte in het hout ver boven het vezelverzadigingspunt lag en het volume daarmee groter
was dan voordat de stoel in de grond terechtkwam.
Gedurende de PEG-behandeling (100% verzadiging) is het gebonden water in de celwanden van
het hout vervangen door polyethyleenglycol met een
laag moleculair gewicht (de kleine polymeerketens
dringen door tot in de celstructuur). Om een goede
conservering te bewerkstelligen zijn tevens de holtes
in het hout opgevuld met polyethyleenglycol met
een hoog moleculair gewicht.34 Dit proces heeft
toename van gewicht, het verdonkeren van de kleur
van het object en enige (in dit geval te verwaarlozen)
krimp in volume tot gevolg.35 De stoel is door de
PEG-behandeling zelfs dichter bij de eigenlijke maatvoering gekomen, daargelaten dat deze uit groenhout gemaakt is en na vervaardiging ook enigszins
gekrompen moet zijn. Aangezien al het hout in de
stoel kwartiers gespleten is, zullen de maten in de

lengte- en breedterichting nagenoeg hetzelfde zijn
gebleven, omdat de krimp bij kwartiers hout met
name in radiale richting plaatsvindt. Voor een reconstructie kan derhalve de maatvoering na de PEGbehandeling worden aangehouden als representatief
voor de stoel tijdens het gebruikstraject.
De grote vraag is hoe de stoel er precies heeft uitgezien. Een probleem bij het maken van een reconstructie van de stoel van Overschie is dat cruciale
informatie ontbreekt. Er zijn in totaal vier elementen die niet direct uit de opgegraven onderdelen
overgenomen kunnen worden: de lengte van de
voorpoten, de lengte van de achterpoten, hoe de
rugleuning er precies heeft uitgezien en wat voor
kussen op de stoel heeft gelegen. In huidig onderzoek is een combinatie nodig van externe bronnen
en informatie afgeleid uit het object om tot een
onderbouwd resultaat te komen.
Er is een klein aantal middeleeuwse en latere historische knopstoelen overgeleverd, maar er zijn – voor
zover gevonden – geen voorbeelden met werkelijk
vergelijkbare vorm of constructie. Bij historische
afbeeldingen van dergelijke stoelen zijn details
lastig waar te nemen en dient bovendien rekening
gehouden te worden met de interpretatie en artistieke conventies toegepast door de kunstenaar.36
De hoogte van de stoel is een belangrijk punt,
omdat van zowel de voor- als de achterpoten niet
duidelijk is hoe lang deze precies zijn geweest.
Om een beeld te kunnen vormen van de gehele
constructie van de stoel is een digitaal 3D-model
gemaakt in het solid modeling-programma IronCAD.
Het programma geeft de mogelijkheid om eenvoudig de dimensies van de onderdelen aan te kunnen
passen. Een bijkomend voordeel is dat vanuit dit
model precieze constructietekeningen gegenereerd
kunnen worden.
De poten lijken aan de onderkant niet in een bol of
versiering te zijn geëindigd zoals op sommige bijbelafbeeldingen, maar blijken in de praktijk vooral
recht te eindigen.37 De linker voorpoot zou daarmee nog de originele lengte kunnen hebben. Een
aanwijzing voor de mogelijke lengte van de poten
kan gehaald worden uit de ringversieringen op de
poten.38 Deze zijn op redelijk constante intervallen aangebracht; een afstand die zeer overeenkomt
met circa 8 cm. Samen met de ringversiering zelf
vormt zich hiermee een module van circa 10 cm.
Uitgaande van de gemiddelde lengte van mannen
in de twaalfde en dertiende eeuw van rond de 1,73
meter zou een logische zithoogte uitkomen op circa
45 cm (onderbeen plus voet).39 De lengte van de
linker voorpoot van de onderkant tot de bovenkant
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dat het niet aannemelijk is dat een stoel met een
dergelijk mankement verkoopbaar was, en dat het
daarom geen commercieel vervaardigd product is.
Logischer zou zijn dat het een product is van een
klooster. ‘Tot in de 12de eeuw werd de meubelkunst
in hoofdzaak in de kloosters beoefend.’31 ‘Doordat
in het romaanse tijdperk vervaardiging van meubelen nog lange tijd in handen der geestelijkheid
bleef, behoren de weinige romaanse meubelen die
tot ons gekomen zijn dan ook grotendeels tot de
kerkelijke overblijfselen.’32 Het klooster was een
plek waar middelen en tijd beschikbaar waren om
een dergelijk meubel te maken en er was bovendien een interne gebruikersgroep. De stoel zal
van een voornaam iemand geweest zijn, maar het
betreft hier gezien de wijze van vervaardiging en de
detaillering (ook zonder fout) geen ‘koninklijke’
uitvoering.
Beuken is een houtsoort die al sinds de vroege middeleeuwen op de plek van het huidige Overschie
voorkomt.33 Het is echter niet duidelijk of de lokale
omstandigheden gunstig genoeg waren om een
boom te laten groeien die dik genoeg was voor het
maken van een dergelijke stoel. Het is derhalve
mogelijk dat de stoel, of het hout waarvan deze
gemaakt is, van elders is aangevoerd.
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Afbeelding 15 ‘Gruppe aus einer thüringisch-sächsischen
Miniatur vom Jahre 1239.’ Schmidt, p. 15.

Afbeelding 16 ‘The beguiling of Isaac.’ Afkomstig uit de
Maciejowski-bijbel. Bezocht op 10-10- 2017. <http://www.medievaltymes.com/courtyard/images/maciejowski/leaf4/otm4rb.gif>.

van de zijregel is nu circa 34 cm maar als daar een
module bijkomt dan wordt deze circa 44 cm, wat
deze hoogte goed benadert. Echter lijken de ringen in geen van de gevonden voorbeelden direct
op de grond te rusten. Hiervoor zou minimaal de
hoogte van de ringversiering zelf circa 2 cm bij de
poot opgeteld moeten worden, waarmee de totale
hoogte van de voorpoten uitkomt op circa 56 cm.
Op alle gevonden afbeeldingen van knopstoelen
waar personen op zijn afgebeeld, wordt de rugleuning werkelijk gebruikt om tegenaan te leunen. De
rugleuning van de stoel van Overschie is in verhouding tot de voorkant smal (circa 31 cm tussen de
staanders t.o.v. circa 48 cm aan de voorkant). Als
de stoel goed moet zitten (de stoel lijkt met name
te zijn vervaardigd voor het gerief en minder voor
status), dan zou de rugleuning net onder de schouders moeten vallen, zoals het geval is op afbeelding
15. Dit zou bij een lengte van 1,73 meter uitkomen
op ongeveer 40 cm boven het zitvlak, wat overeenkomt met 4 modulen. Als hierbij de modulen van
de zitting tot de grond, de rand onder de laatste
ringversiering en de knop op de poot van de rugleuning worden gerekend komt de totale hoogte
van de achterpoten uit op circa 90 cm. Doordat de
poten van de stoel uit modulen van circa 10 cm zijn
opgebouwd, is het ongecompliceerd om tot een
aannemelijke vorm van de stoel te komen. Omdat
het een utilitair object is, wordt de vorm grotendeels bepaald door de functie. Hiermee zijn meer
of minder modulen in de rugleuning niet logisch.
Bij minder modulen is de leuning te laag en verliest
deze zijn functie. Bij meer modulen is de rugleuning te hoog om comfortabel op de stoel te zitten.
Zeker is dat er twee spijlen van de kapregel naar
beneden hebben gelopen. Van een van deze spijlen
is nog een deel aanwezig en van de andere is het
gat te zien waar deze gezeten heeft (circa 7 cm naar

binnen vanuit de achterpoot). Gezien de constructie van de zitting en een fragment van de achterpoot
met de resten van een pen-en-gatverbinding, moet
er ten minste één regel ter hoogte van het kussen gezeten hebben, zodat het kussen op zijn plek
blijft. Dit zou, gekeken naar de zijregels, met de
bovenkant op circa 46 cm geplaatst moeten worden. De vraag is of er nog een tussenregel gezeten heeft waarin de spijlen eindigden of dat deze
helemaal doorliepen tot aan de zitting. Uitgaande
van de dikte van de spijlen in de rugleuning en
de algehele verhoudingen van de stoel lijken deze
elementen niet te hebben doorgelopen tot aan
de zittingregel. Er heeft zeer waarschijnlijk een
tweede regel gezeten waar de spijlen in eindigden.
Gezien de sobere constructie is het niet logisch dat
er nog meer versierelementen aan de stoel hebben
gezeten. Hiermee is tot een basisvorm gekomen die
goed aansluit bij het karakter van de stoel. Gekeken
naar de vorm van wat er van de spijl overgebleven
is, zouden de spijlen rond de 17 cm lang geweest
kunnen zijn, taps toelopend naar de uiteinden.40
Gezien de symmetrie in de constructie zal er tussen de achterpoten nog een regel gezeten hebben
op dezelfde hoogte als de onderste regel aan de
voorkant. Opvallend is dat de regels niet parallel
van vorm zijn, maar enigszins taps toelopen naar
de poten toe.
Om het comfort van de stoel te verbeteren werd al
in de middeleeuwen het kussen gebruikt.41 Op bijbelafbeeldingen (afbeelding 15-16) is dikwijls een
kussen te zien. Overblijfselen van middeleeuwse
kussens zijn echter zeldzaam.42 Uit de constructie
van de stoel van Overschie wordt duidelijk dat er
een trapeziumvormig kussen op moet hebben gelegen. Dit kan zijn vervaardigd uit leer, wol of een
geweven vezel zoals linnen of hennep. De vulling
zou van stro, vlas, wol, veren, lompen, zaagsel of

koehaar geweest kunnen zijn.43 In middeleeuwse
graven zijn kussens van grof geweven plantaardige vezels met vullingen van veren en van stro
gevonden.44 Aangezien echte stofferingstechnieken, zoals het aanbrengen van wrongen, nog niet
werden toegepast zal het kussen een eenvoudige
zak met vulling geweest zijn.45
Alle bovenstaande overwegingen zijn samengevoegd in een digitaal 3D-model, waarop de werkelijke reconstructie gebaseerd zal worden. In
afbeelding 17 zijn de aanzichten van dit model
weergegeven en is aangegeven welke delen een
aanvulling zijn.
Discusie
Er zijn technieken waarbij archeologische objecten met een 3D-scanner worden gescand, waarna
met reconstructiesoftware gaten digitaal ingevuld
kunnen worden. Hiervoor zijn echter de metadata van vergelijkbare objecten nodig. Het digitaal
reconstrueren met deze techniek lijkt in het geval
van deze stoel door afwezigheid van vergelijkbare
objecten niet mogelijk.46 Bij de huidige analoge
benadering doet hetzelfde probleem zich voor.
Is het wel mogelijk met de gevolgde methode een
adequate reconstructie te maken? Hiervoor moet
eerst gesteld worden wat een goede reconstructie is. Dit hangt grotendeels af van het doel dat
voor ogen staat. In dit geval moet het publiek de
stoel kunnen ervaren. Het uitgangspunt is om een
reconstructie te maken die het publiek de stoel laat
beleven zoals deze was. Het is niet met zekerheid
te zeggen hoe de stoel er exact uitgezien heeft,
maar de benadering draagt wel de essentie van de
stoel over. Daarbij kan met de gevolgde methode
buiten de grenzen van metadata naar informatie
gezocht worden. Omdat de originele onderdelen

naast de reconstructie gepresenteerd zullen worden, zal het duidelijk zijn dat het hier een interpretatie betreft. Een deel van de ervaring zit in de
materialiteit van de reconstructie. Een reconstructie uit metaal of kunststof zal niet voor de juiste
ervaring zorgen. Wanneer de beleving belangrijk
is, zal het zinvol zijn om het vervaardigingsproces
van de stoel zo nauwkeurig mogelijk te volgen,
waar mogelijk met dezelfde materialen, technieken en gereedschappen. Een gekloofd oppervlak
heeft een andere uitstraling dan een oppervlak
dat gezaagd is. Moderne afwerkings- technieken,
zoals het gebruik van schuurpapier, zullen afdoen
aan het authenticiteitsgevoel. Of een stoel al dan
niet lokaal geproduceerd is, maakt uiteindelijk
geen verschil voor de reconstructie, omdat er in de
middeleeuwen geen lokale verschillen waarneembaar waren tussen dit soort meubels, en daarbij
zijn de vervaardigingstechnieken eeuwenlang hetzelfde gebleven. Een belangrijke vraag is of alle
onnauwkeurigheden, zoals het foutje in de ringversiering ook overgenomen moeten worden. Dit
lijkt alleen zinvol bij het maken van exacte kopie.
In dit geval is een meer systematische benadering
van het maken van de stoel wenselijk, om hiermee
het karakter, maar niet de individualiteit van de
maker over te nemen, zodat de artistieke interpretatie van de maker van de reconstructie beperkt
wordt. Er zijn geen visuele sporen van polychromie
aanwezig en de afwerking is onbekend. Om hier
met zekerheid iets over te kunnen zeggen, zullen
chemische analyses uitgevoerd moeten worden.
Hierbij moet in acht worden genomen dat de PEG
de uitkomst wellicht zou kunnen beïnvloeden.
De invulling van het kussen laat ruimte voor een
interpretatie die op vele manieren vorm kan krijgen. Echter: als vorm en materiaal samen het gevoel
van de stoel op het publiek overbrengen is een
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Afbeelding 17 ‘Aanzichten’ van het 3D-model van de reconstructie van de stoel van Overschie, gegenereerd door de auteur met behulp van
IronCAD, december 2017.
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Afbeelding 18 ‘Tekening’ en ‘exploded view’ van het 3D-model van de reconstructie van de stoel van Overschie, gegenereerd door de auteur
met behulp van IronCAD, december 2017.
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reconstructie geslaagd te noemen zolang duidelijk
is dat het een reconstructie betreft.
Conclusie
De herkomst van de stoel van Overschie is niet met
zekerheid te duiden, evenals de wijze waarop deze
in de grond terechtgekomen is. Feit blijft dat dit
een bijzonder object is, zeker in Nederland, omdat
er weinig archeologische stoelen overgeleverd zijn.

Of er een adequate reconstructie gemaakt kan worden van een archeologisch houten object waarvan
cruciale informatie ontbreekt, is afhankelijk van
het object zelf en wat daarbuiten aan informatie
gevonden wordt. Ook is deze afhankelijk van het
beoogde doel. In dit geval is de gemiddelde lengte
van de man uit de benaderde vervaardigingsperiode
een belangrijk gegeven in combinatie met de ringversieringen. Als de stoel niet versierd was, zou het

Afbeelding 19 De originele onderdelen en de reconstructie tijdens de onthulling op 1 juni 2018 in de Grote Kerk van Vlaardingen. Foto: https://
www.beleefarcheologie.nl/2018/06/05/provincie-onthult-unieke-twaalfde-eeuwse-zetel-stoel-overschie/ (bezocht op 18-10-2018).

Post scriptum: De op dit onderzoek gebaseerde
reconstructie, vervaardigd door houtdraaier Joost
Kramer, is op 1 juni 2018 onthuld in de Grote Kerk
van Vlaardingen (afbeelding 19).
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Noten
1 Loopik et al. 2015, p. 169, Lange et al. 2017, pp.
327-330, Feulner 1980, pp. 29-30, Harris 1946,
p. 7, persoonlijke communicatie met Ton Lupak,
restauratieatelier Restaura, december 2017.
2 Appelbaum 2007, pp. 14-16. Non-fysische
eigenschappen zijn in dit geval van invloed op de
reconstructie.
3 Een behandeling met PEG is noodzakelijk
bij waterverzadigde archeologische objecten.
Zonder behandeling zou krimp optreden die
onomkeerbare vervorming tot gevolg heeft en
het object onleesbaar zal maken. Er zijn verschillende behandelmethoden mogelijk. De gekozen
behandeling heeft invloed op het uiterlijk en het
gewicht van het object (zie ook p. 35).
4 Er zijn reparaties aan de stoel uitgevoerd in
andere houtsoorten. Om van de intentie van de
maker van de stoel uit te gaan is besloten deze
bij de reconstructie buiten beschouwing te laten.
5 Loopik et al. 2015, p. 161. Geïdentificeerd met
behulp van Schweingruber 1982, uitgevoerd door
ADC ArcheoProjecten in samenwerking met

Caroline Vermeeren van BIAX Consult.
Edwards 2008, p. 94.
7 Godefroy 1930, p. 23, Spannagel 1940, 209,
Feulner 1980, p. 30.
8 Heine 1990, pp. 14-21.
9 Feulner 1980, p. 39, Heine 1990, pp. 87-89, 152,
166-167, 176, 178, 192.
10 Ridder 2001, p. 3.
11 Ridder 2001, p. 4.
12 Ridder 2001, p. 8, Helbers 1929, pp. 11-12.
13 Ridder 2001, p. 8, Helbers 1929, p. 7.
14 Helbers 1929, p. 17, Loopik et al. 2015, p. 33.
15 Helbers 1929, p. 19, Loopik et al. 2015, pp.
33-41, Ridder 2001, p. 8, Hoek 1974, p. 7.
16 Bramwell 1977, p. 112.
17 Hoek 1974, p. 7. Hoek maakt specifiek een melding van deze dikke laag aangeslibde klei.
18 Loopik et al. 2015, pp. 33, 211.
19 Loopik et al. 2015, p. 41.
20 Correspondentie met Koos Rauws, november
2017.
21 Eames 1977, p. 181.
22 Morley 1999, p. 60.
23 Spannagel 1940, p. 208, Schmidt 1929, p. 15,
Feulner 1980, p. 30. 24 Spannagel 1940, p. 208,
Morley 1999, p. 60, Feulner 1980, p. 29, Harris
1946, p. 8.
25 Spannagel 1940, p. 208, Schmidt 1929, p. 15,
Feulner 1980, p. 31, Dewiel 1981, p. 8.
26 Loopik et al. 2015, p. 160.
27 Loopik et al. 2015, pp. 41, 166.
28 Unger 1990, p. 100.
29 Loopik et al. 2015, pp. 213-214.
30 Evers 1975, pp. 74, 76, Feulner 1980, pp. 30-31.
31 Evers 1975, p. 72, Heine 1990, p. 20.
32 Evers 1975, p. 76, Harris 1946, p. 8.
33 Loopik et al. 2015, p. 30, Lange et al. 2017, p. 35.
34 Horie 1987, p. 121, Unger 1990, pp. 99-100,
persoonlijke communicatie met Karin
Abelskamp, december 2017.
35 Een behandeling met een 20% PEGverzadiging, waarbij het materiaal zijn uiterlijke
kenmerken behoudt, zou mijn voorkeur hebben
gehad. Hiervoor is het noodzakelijk dat de delen
na verzadiging onder vacuüm gevriesdroogd
worden. Gezien de grootte van de stukken zou dit
geen probleem moeten zijn geweest.
36 Eames 1977, xxi.
37 Morley 1999, 60. Gebaseerd op de tijdens dit
onderzoek bestudeerde foto’s van overgeleverde
exemplaren, van welke geen enkele bollen aan de
onderkant heeft.
38 Met dank aan Miko Vasques Dias voor dit
inzicht.
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veel moeilijker zijn om de hoogte te bepalen en was
een ruimere invulling nodig. Toch blijft het ook nu
een interpretatie. Daarom is het goed om inzicht
te geven in hoe de reconstructie tot stand gekomen
is. De stoel kan met de voorgestelde reconstructie
door het publiek ervaren worden naast de originele
onderdelen en hiermee is het gestelde doel bereikt.
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Beer 2004, p. 49, Steckel 2004, p. 211.
Deze zouden langer kunnen zijn geweest, maar
deze maat past goed in de harmonie van het achterpand.
41 Jarry 1973, p. 10.
42 Walkling 1989, p. 11.
43 Persoonlijke communicatie en correspondentie
met Ruth Visser, november-december 2017.
44 Brandenburgh 2016, p. 176. Het betreft hier
echter hoofdkussens en matrassen.
45 Ossut 2008, p. 63, Walkling 1989, p. 10.
46 Hermoza 2017, pp. 1-2, 5.
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