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1. Inleiding 

1.1 Algemeen
Op 7 en 8 september 2010 werd een archeologische begeleiding uitgevoerd door Archeologie 

West-Friesland op het achterterrein aan de Zesstedenweg 159 in Grootebroek, gemeente 

Stede Broec. De begeleiding vond plaats onder slechte weersomstandigheden met veel regen 

en wind. Het veldteam bestond afwisselend uit Yolande Meijer, Aad Weel van Archeologie West-

Friesland en Frank Pennekamp, vrijwilliger en lid van de historische vereniging Oud Stede 

Broec. 

De direct aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door de voorgenomen bouw van 

een Medisch kinderdagverblijf op het perceel Sint Elisabethstraat 1b dat ten zuiden van de 

Zesstedenweg ligt. De aanleg van de bouwput voor het kinderdagverblijf werd archeologisch 

begeleid.

Het directe doel van de begeleiding was het documenteren van archeologische gegevens en 

het veiligstellen van vondstmateriaal om daarmee de informatie te behouden (behoud ex situ) 

die van belang is voor kennisvorming over het verleden.

1.2 Vooronderzoek en advies
In opdracht van Tauw bv uit Amsterdam werd door Synthegra bv in 2009 een bureauonderzoek 

uitgevoerd.1 Tijdens dit onderzoek werd een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

opgesteld waarbij vindplaatsen uit de (Midden- en Late) Bronstijd en uit de Late Middeleeuwen 

en de Nieuwe Tijd een hoge verwachting kregen toebedeeld. De verwachting was met name 

1  Hagens & Koeman 2009.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rode ster) binnen de regio.
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hoog voor nederzettingssporen uit de Bronstijd en sporen die te maken hadden met het St 

Elisabethklooster uit de 15de en 16de eeuw en sporen die betrekking hadden op het weeshuis 

die in de opvolgende periode op het terrein lag. Aanbevolen werd om aan de hand van een 

booronderzoek het verwachtingsmodel te toetsen en de te bekijken in hoeverre het bodemprofiel 

nog gaaf was.2

In het hierop volgende booronderzoek werden vijf boringen binnen en rondom het plangebied 

gezet. Hieruit kwam naar voren dat het bodemprofiel nog redelijk intact was en dat bewonings- 

en ander resten uit genoemde periodes binnen het plangebied aanwezig zouden kunnen zijn.3 

Geadviseerd werd om een proefsleuvenonderzoek met eventueel aansluitend een opgraving 

te laten uitvoeren.4

Omdat door de voorliggende bouwplannen echter een geringe verstoring werd verwacht, 

besloot het bevoegd gezag dat kon worden volstaan met een monitoring van het aanleggen 

van de funderingsbalken (-25 cm Mv). Wanneer er toch sporen en vondsten tevoorschijn 

zouden komen, zou een archeologische begeleiding worden uitgevoerd.

2  Ibid., 23.
3  Leuvering 2010 en  mondelinge mededeling J. Krist (Synthegra).
4  Zie ook Hesseling 2010.

Afbeelding 2. Ligging van Zesstedenweg 159 en directe omgeving. Let op de intacte oude perceelstructuur. 

De witte pijl wijst naar het plangebied. Bron: Google Earth.
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2. Methode
De bouwput werd door de aannemer met behulp van een dieplepelkraan aangelegd, waarbij 

aan de zuidelijke helft een diepte van 0,5 m werd aangehouden. Op de noordelijke helft 

bedroeg de diepte bijna 1 m, ruim meer dan was overeengekomen.

De bouwput werd in drie noord-zuid lopende stroken van ca 5 m breed aangelegd. Muurwerk 

werd vrijgelegd, gefotografeerd en ingemeten. Waar mogelijk werden vondsten per spoor 

verzameld. De uitgegraven grond werd verspreid over het terrein, waarna deze met een  

metaaldetector werd afgezocht. Hierbij werd ook schervenmateriaal verzameld. Sporen werden 

niet gecoupeerd.

De gehanteerde methoden en technieken zijn conform KNA 3.2 en het Kwaliteitshandboek 

Archeologie Hoorn, versie 2009.

Afbeelding 3. De werkzaamheden in volle gang. Op de achtergrond de hoofdgebouwen van kinderhuis 

‘De Schuilhoeve’. De foto is richting het noordwesten genomen.
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3. Historische achtergrond

3.1 Algemeen
In het boek: Het Sint. Elisabethen Convent-weeshuis der stede Grootebroek van de historicus 

P. Noordeloos wordt de geschiedenis van het klooster uitvoerig beschreven.5 De stichting van 

het klooster vind plaats in het begin van de 15de eeuw. In 1575 gaat het klooster dienst doen 

als weeshuis en deze functie blijft gehandhaafd. Na de reformatie komen alle bezittingen 

inclusief de landerijen in bezit van de stad. Omdat er historisch niet veel bekend is over de 

aanwezige gebouwen die op het terrein stonden en over de indeling van het complex, alsmede 

de veranderingen daarbinnen in de loop der tijd, is er in aanvulling op het bureauonderzoek 

gekeken naar het aanwezige kaartmateriaal van het kloosterterrein en directe omgeving.

3.2 Historisch kaartmateriaal
De oudste kaart waar het kloosterterrein op staat weergegeven is de kaart van Jacob van 

Deventer van rond 1560. Dit is een vrij schematische kaart die werd gemaakt in opdracht 

van Filips II. De kaarten die Van Deventer maakte hadden vooral een militair strategisch 

doel en naast dijken, bruggen, doorgaande wegen en waterwegen stonden doorgaans de 

verdedigingswerken in redelijk detail weergegeven. Bewoning werd vaak door middel van 

een afwijkende kleur in combinatie met zig zag lijnen voor de daken afgebeeld. Op de kaart 

van Grootebroek, gespeld als Groote Brouck, is te zien dat de stad geen stadsmuren of 

andere verdedigingswerken bezat. De enige onderscheidende gebouwen of complexen zijn 

de dorpskerk in het westen (St. Johannis Bapstista) en het St Elizabethklooster meer naar 

het oosten. Op het kloostercomplex staat een grote kerk of kapel afgebeeld met een grote 

punttoren en waarschijnlijk een leistenen dak. Rondom de kapel is de schematische weergave 

van bebouwing getekend. Mogelijk geeft dit de aanwezigheid van bijgebouwen op het complex 

aan.

De tweede kaart waar het 

klooster op staat is die van 

Christiaan Sgrooten uit 1573. 

Deze kaart werd eveneens in 

opdracht van Filips II gemaakt. 

Sgrooten maakte de kaarten 

op een veel grotere schaal dan 

van Deventer. Zo is de kaart 

waar Grootebroek op staat, een 

relatief grote kaart waar heel 

Holland, Friesland en delen van 

ander provinciën samen. Op 

5  Noordeloos 1929, maar zie ook Voets 1979.

Afbeelding 4. Kaart van J. van 

Deventer van rond 1560. Het St. 

Elizabethklooster ligt binnen de 

grijze cirkel. Inzet: Het klooster in 

meer detail.
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deze kaarten staat echter wel veel detailinformatie, waaronder de locatie en soms benaming 

van kloosters. Bij Grootebroek staat direct ten oosten van de kerk een vergelijkbaar gebouw 

getekend met een groot kruis op het dak. Dit is het symbool voor een klooster. Waarschijnlijk 

heeft Sgrooten de kaarten van Van Deventer gebruikt voor deze en andere detailinformatie.

Op de kaart van J. Dou (1651-1654) staat opvallend weinig informatie met betrekking tot het 

plangebied. Dit deel is exact weergegeven als de rest van de stad, met lange smalle percelen 

en een dichte bebouwing. In deze periode was het klooster niet meer in gebruik. Het complex 

was in handen van de stad gevallen en op het terrein stond een weeshuis. Op een latere kaart 

van J. Dou uit 1745 staat nog wel de term Cloostersluys ten noorden van de Zesstedenweg ter 

Afbeelding 5. Uitsnede van een kaart van Christiaan Sgrooten uit 1573. De witte pijl wijst naar 

het klooster in Grootebroek.

Afbeelding 6. Op de kaart van Dou (1651-1654) staat het klooster niet meer afgebeeld.
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hoogte van het plangbied. Deze postuum uitgebrachte kaart is een herdruk van de kaart van 

het Hollands Noorderkwartier uit ca.1680. Voor het Westfriese deel wordt verondersteld dat 

is teruggegrepen op de kaart van 1651-1654. Bovenstaande vermelding van de Cloostersluys 

is – samen met andere veranderingen – een aanwijzing dat de kaart op sommige punten wel 

werd aangepast.

Op de Nieuwe kaart van het Dykgraafschap van Dregterland uit 1775 is het een en ander 

aangepast. De naam van de sloot ten noorden van de Zesstedenweg staat geschreven als 

Weese Sloot, een duidelijke verwijzing naar het Weeshuis. De sloot in het verlengde van 

deze sloot ten zuiden van De Togte heeft nog wel een link met het klooster: Klooster Sloot. 

Mogelijk heette de Weese Sloot voor de Reformatie ook gewoon Kloostersloot. Ter hoogte van 

het voormalig kloosterterrein is nog wel een gebouw getekend dat op dezelfde manier met 

rood is ingekleurd als de kerk, ten westen van het terrein. Mogelijk is dit een indicatie dat 

de oorspronkelijke kapel op de westelijke helft van het complex heeft gestaan. Ten oosten 

van het roodgekleurde gebouw staan twee kleine huizen afgebeeld waaronder Weeshuis staat 

geschreven.

De kadastrale minuut uit 1826 herbergt veel informatie over de afmetingen van het gehele 

kloostercomplex en de indeling daarbinnen. Uit de kadastrale gegevens blijkt welk deel van 

de gebouwen en landerijen in de 19de eeuw in het bezit van het weeshuis waren. Onder 

de gebouwen bevonden zich aan de straatzijde twee delen van het armenhuis.6 Hierachter 

lagen twee huiserven die ook aan het weeshuis toebehoorden.7 Helemaal aan de westzijde 

6 Nr. 828.
7 Nr. 827 en 830.

Afbeelding 7. Kaart van Dou uit ca. 1680. Ter hoogte van het voormalige klooster staat noorden van de 

Zesstedenweg de benaming Clooster Sluys. Het noorden is links.
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Afbeelding 7. Op de Nieuwe kaart van het Dykgraafschap van Dregterland uit 1775 wordt ter hoogte van 

het Weeshuis in de slootbenamingen verwezen naar zowel het klooster als het weeshuis.

Afbeelding 8. De 

kadastrale minuut van 

1826 op de huidige 

situatie geprojecteerd. 

(bron: Google Earth) 

Alle landerijen ten 

zuiden van de percelen 

langs de zesstedenweg 

waren in het bezit 

van het weeshuis en 

behoorde waarschijnlijk 

oorspronkelijk tot het 

kloostercomplex.
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lag een opstal van de diaconie. Verder van de weg, meer naar het zuiden lagen nog twee 

grote weilanden, met een loots en een schuitenhuis, die aan het weeshuis toebehoorden.8 

Een vergelijking van deze en direct omliggende percelen met de landerijen van het klooster 

Bethlehem, in Blokker, laat zien dat het aannemelijk is dat het gehele terrein tussen de 

Zesstedenweg en de Tocht oorspronkelijk tot het kloostercomplex behoorden. Mogelijk geeft 

de erfgrens tussen de percelen 830 en 831 op de minuut (bovenaan) de scheiding weer tussen 

het werkelijk kloostergebouw met de begraafplaats en de aangrenzende landerijen waar 

bijvoorbeeld de bijgebouwen en de latrines stonden en waar mogelijk net als op Bethlehem 

een insteekhaven lag.

8 Nr. 830 en 831.

0 50m

Afbeelding 9. Links de kadastrale minuut uit 1826 met de mogelijke grenzen van het complex in 

blauw aangezet. Rechts een overzicht van de aangetroffen structuren van het opgegraven klooster in 

Oosterblokker. Beide afbeeldingen zijn op dezelfde schaal.
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4. Resultaten 

4.1 Sporen
In de noordwest-hoek van de bouwput werd een relatief zware muurfundering gevonden.9 

De fundering maakte een haakse hoek en was opgebouwd uit rood en oranjerood baksteen. 

De onderzijde had een breedte van 55 tot 60 cm, de bovenzijde was dubbelsteens. Mogelijk 

stond er oorspronkelijk een dubbelsteens muur op. In totaal waren er acht lagen bewaard 

gebleven. De onderste vijf lagen waren met een ongeveer even brede versnijding aangelegd, 

de bovenste drie lagen hadden dezelfde breedte. Het gebruikte baksteenformaat varieerde 

tussen ? x 10 x 4,5; 21 x 11 x 4,5 en ? x 12 x 5. Mortelresten aan de buitenzijde werd echter 

niet waargenomen waardoor het niet om hergebruikt materiaal lijkt te gaan. Als specie werd 

een zachte kalkmortel gebruikt. De fundering leek iets richting het zuiden te hellen.

Tegen de oostzijde va deze fundering lag een tweede muur.10 Deze was opgebouwd uit gele 

bakstenen (boerengeeltjes) met een formaat van 18 x 8,5 x 4 cm. De onderzijde rustte op 

een van de vertandingen van de haakse fundering. In totaal waren er acht lagen bewaard 

gebleven, de acht-lagenmaat bedroeg 50 cm. Aan de bovenzijde was de muur enkelsteens 

breed. De fundering was onderdeel van een rechthoekige structuur van 2 m breed en minimaal 

2,5 m lang. De totale lengte kon niet worden achterhaald omdat de noordbegrenzing buiten de 

bouwput viel. De muur aan de zuidzijde bolde iets richting het zuiden. Tussen de muren lag een 

gemetselde vloer van dezelfde gele bakstenen. Deze stenen lagen op de strekzijde, de vloer 

lag in wildverband. De binnenzijde van de structuur was dichtgesmeerd met een harde specie. 

Mogelijk gaat het om een kelder of waterkelder.

9  S8.
10  S7.

Afbeelding 10. In de noordwest-hoek van de ontgraving kwam een zware muurfundering tevoorschijn.
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Bij de zuidoost-hoek van de structuur werd een vierkant uitbraakspoor waargenomen.11 De 

vulling bestond uit matig siltig zand gemengd met klei, mortel- en fijn oranje baksteenpuin. 

De kleur was lichtbruin-grijs. De afmeting bedroeg 0,5 bij 0,5 m. Mogelijk stond hier in het 

verleden een vierkante poer die werd weggebroken.

Helemaal aan de noordoost-zijde van de bouwput werd onder een recente fundering een hoek 

van een gebouw gevonden.12 De eerstgenoemde fundering was enkelsteens en lag op een 

betonnen plaat. Deze fundering hoort bij het recente bouwwerk, waarschijnlijk de schuur die 

nog op Google Earth zichtbaar is. Het muurwerk onder deze fundering was enkelsteens en 

opgebouwd uit overwegend oranjerode bakstenen met een formaat van 17,5 x 8,5 x 4,5 

cm.13 Mogelijk gaat het hier om de zuidwest-hoek van het gebouw dat zichtbaar is op de 

kadastrale minuut van 1826.14 Uit de kadastrale gegevens is op te maken dat het bouwwerk in 

de 19de eeuw in gebruik was als landbouw loots. Het gereformeerde weeshuis was de eigenaar 

van de loods. Wanneer dit bouwwerk werd aangelegd is niet bekend. Aan de hand van het 

baksteenformaat zijn bepaalde periodes niet echt uit te sluiten.15

Ten zuiden en ten westen van deze fundering werden twee vergelijkbare sporen aangetroffen.16 

Het betrof twee puinhoudende banen. De westelijke baan had bijna een noord-zuid oriëntatie 

waarbij de noordzijde afboog naar het westen. Waarschijnlijk gaat het om meerdere sporen uit 

verschillende periodes waarvan het onderscheid op dit niveau niet kon worden waargenomen. 

Mogelijk gaat het in het zuidelijk deel om elkaar overlappende uitbraaksporen - hier over later 

meer -, en in het noorden om een dichtgegooide sloot of greppel. Dit laatste kan ook het geval 

zijn voor de andere puinhoudende baan.17 Beide sporen zijn echter niet gecoupeerd, waardoor 

de aard niet werd achterhaald.

11  S6.
12  Recente fundering: S2; hoek gebouw: S1.
13  In mindere mate werden gele bakstenen gebruikt.
14  nr. 832.
15  In bepaalde periodes werden diverse baksteenformaten naast elkaar gebruikt. Zie bijvoorbeeld Gawronski & Veerkamp  

 2004. De gebuikte formaten kunnen afwijken per regio.
16  S3 en S9.
17  S3.

Afbeelding 10. Tegen de noordgrens van de bouwput lag de onderzijde van een kelder of waterkelder.
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Op de zuidelijke helft werd een aantal uitbraaksporen gedocumenteerd. De meest zuidelijk had 

een totale breedte van 1,3 m en een lengte van minimaal 2,3 m.18 Deze baan bevatte aan de 

randen opvallend veel mortel. De kern die iets ten zuiden van het midden lag, bestond uit zeer 

grof baksteenpuin. Mogelijk lag een deel van de bakstenen nog enigszins in verband. Het ging 

waarschijnlijk niet om hergebruikt materiaal. Het formaat van het gebruikte baksteen was 24,5 

12 x 5 cm. Mogelijk waren de randen niet een onderdeel van de uitbraaksleuf, maar eerder het 

restant van een funderingssleuf of een vlijlaag voor de fundering. Aan de oostzijde maakte het 

muurwerk een rechte hoek naar het noorden. Mogelijk liep de muur hier oorspronkelijk nog 

verder naar het noorden.

Ten noorden van deze uitbraaksleuf lag een groep andere uitbraaksporen.19 De vulling van de 

sporen bestond uit mortel en grof baksteenpuin. De grootst voorkomende component verschilde 

per spoor, waardoor een faseverschil waarschijnlijk is. Zo bevatte S10 voornamelijk rood en 

oranjerood baksteenpuin, terwijl S11 en S13 vooral uit oranjegeel baksteenpuin bestond. S14 

bevatte vooral mortelpuin. Op het fotomateriaal werd een mogelijke grens langs de oostzijdes 

van S10 en S11 ontwaard. Aan de westzijde net ten noorden van S16 werd eveneens aan de 

hand van het fotomateriaal een mogelijke rechthoekige structuur onderscheidden. Hier wordt 

in onderstaande interpretatie dieper op ingegaan.

18  S16.
19  S10, S11, S13 en S14.

Afbeelding 11.Helemaal in het zuiden lag een groot uitbraakspoor tegen de westwand aan.
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4.2 Materiële cultuur
Keramiek

Een kleine hoeveelheid 

keramiek is tijdens het 

onderzoek verzameld, namelijk 

133 scherven (56 MAE). Op 

basis van de datering kan het 

aardewerk in twee groepen 

worden verdeeld, namelijk 

aardewerk uit de periode 1400-

1550 en aardewerk uit de 17de 

en 18de eeuw. De eerste groep 

is het meest interessant, omdat 

dit aardewerk op basis van hun datering vrijwel zeker kan worden gekoppeld aan het klooster. 

Deze groep omvat 82 scherven (29 MAE), afkomstig uit twee vondstnummers. 

Het aardewerk uit het westelijk deel van de werkput (V008) dateert hoofdzakelijk uit de 

periode 1450-1525. Met name roodbakkend aardewerk is aanwezig, waaronder bakpannen, 

grapen en kommen (onder andere een r-kom-2). De grapen zijn vrijwel allemaal inwendig 

spaarzaam geglazuurd en uitwendig ongeglazuurd. Noemenswaardig zijn een fragment van 

een bord (r-bor-1) met een slibvogel en de bodem van een kom met standring (afbeelding  

12). Deze kom is geheel voorzien van witte slib en inwendig geglazuurd. Hier zijn bovendien 

groene strepen aanwezig. Verder zijn twee steengoedkannen met kraagranden en een kleine 

witbakkende grape aanwezig. Bijzonder is een fragment van een pijpaarde heiligenbeeld 

(afbeelding 13). Het is het enige stuk aardewerk dat duidelijk op een kloostercontext wijst.

Bij het aardewerk uit het zuidwestelijk deel van 

de werkput (V009) ligt het zwaartepunt van de 

datering iets later, namelijk in de eerste helft van 

de 16de eeuw. Het roodbakkend aardewerk is 

weer in de meerderheid en daarnaast is een kleine 

hoeveelheid witbakkend aardewerk en steengoed 

aanwezig. Twee borden (r-bor-1 en r-bor-6) zijn 

versierd met slibbogen. Hetzelfde geldt voor 

een grape (afbeelding 14, r-gra-19). Opvallend 

is verder een fragment van een vogeldrinkbakje 

met rechte rand (afbeelding 15) en een kop die 

volledig is bedekt met witte slib (r-kop-2). Alleen 

de binnenzijde van deze kop is geglazuurd. 

Het roodbakkend aardewerk omvat verder de 

fragmenten van twee pispotten. Van witbakkend 

aardewerk zijn een kop (w-kop-7) en een bord op 

standring met aan de bovenzijde groen glazuur. 

Het steengoed bestaat uit ten minste drie kannen, 

waarvan twee met standvoet. Een van deze 

kannen is onversierd (afbeelding 16), de andere 

kan is voorzien van kleine ronde appliques. De 

derde kan staat op een geknepen standring. 

Afbeelding 12. Bodem van een roodbakkende kom, geheel overdekt 

met witte slib. (Voor- en achterzijde).

Afbeelding 13. Fragment van een pijpaarden 

beeld. (Voor- en achterzijde).
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Bij de keramiek uit de 17de en 18de 

eeuw zijn alleen twee fragmenten 

Italiaanse faience het vermelden waard. 

Beide scherven zijn afkomstig van 

plooischotels en dateren uit de eerste 

helft van de 17de eeuw. Het eerste 

stuk behoort tot het Compendiario: op 

de spiegel van de schotel is een putto 

met bal (?) geschilderd in de kleuren 

blauw, geel en oranje (afbeelding 17). 

De tweede scherf is afkomstig van 

een plooischotel in de stijl Calligrafico 

Naturalistico (afb. 18). Vondsten van 

dit type faience zijn vrij zeldzaam in 

Nederland. Fragmenten van soortgelijke 

schotels zijn binnen West-Friesland 

onder meer gevonden in Enkhuizen en 

Lambertschaag. 

Afbeelding 14. Fragment van een roodbakkende grape met 

slibbogen.

Afbeelding 15. Fragment van een roodbakkend vogeldrinkbakje. (Voor- en achterzijde).

Afbeelding 16. Bovenzijde van een kan van 

steengoed. Diameter rand: 5,5 cm.
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Metaal

Door grondig zoekwerk kon een grote hoeveelheid metalen objecten worden geborgen. De 

134 objecten bestonden o.a. uit 46 munten (34 %) en drie rekenpenningen (2%), zeven 

textielloden (5%) en vijf gespen (4%).

Van de munten is het overgrote deel uit de eerste helft van de 17de eeuw afkomstig. Een 

noemenswaardig exemplaar is een munt die werd geslagen in Kreta (Candia) onder de 

heerschappij van Venetië.20 De munt werd bijgeknipt en geperforeerd. De waarde was 2,5 

Soldini of 10 Tornesi. Het stuk is een indicatie voor de schaal waarop handel werd gedreven in 

17de eeuws West-Friesland. (afbeelding 19).

Van de textielloden is één exemplaar opvallend vanweg zijn afmeting.21 Het gaat om een lood 

met een diameter van 6,5 cm. Op de voorzijde staat het wapen van Hoorn, met een eenhoorn 

20 V6-M02.
21 V10-M01.

Afbeelding 17. Spiegel van een Italiaanse plooischotel in Compendiario-stijl. (Voor- en 

achterzijde).

Afbeelding 18. Fragment van een Italiaanse plooischotel in Calligrafico Naturalistico-

stijl. (Voor- en achterzijde).
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erachter. Hier omheen staat de 

(deels afgevallen) tekst: HET 

DOB(BEL GROET ST)EAL VAN 

HOORN . 1615. (afbeelding 

20) Over het algemeen 

vertellen textielloden iets over 

de kwaliteit en soms over de 

fabrikant van het textiel. De 

staalloden geven aan met 

wat voor kwaliteit het textiel 

is geverfd. In Hoorn en Edam 

zijn vergelijkbare exemplaren 

gevonden.22

Een middeleeuwse metaalvondst is een ronde platte schijf van lood met een diameter van 32 

mm.23 In het midden bevindt zich een gat van 13 mm in diameter. De schijf is aan weerszijden 

versierd met een soort geometrische versiering van onregelmatige streepjes haaks op het gat. 

Het lijkt wel alsof er gerobeerd is een soort ‘runen’-achtig schrift na te bootsen.

Dit soort schijven is regelmatig in West-Friesland gevonden in een middeleeuwse context. 

Het eerste lood is gevonden aan de oostzijde van de Kalksteiger tegen de Breedstraat aan in 

Enkhuizen.24 Hier werd tijdens een rioolbegeleiding in een ophogingslaag tussen twee vloeren 

van een 13de eeuws huis een lood vergelijkbare afmetingen aangetroffen. In de binnenstad 

van Hoorn werd tijdens de opgraving aan de Grote Noord 4-6 eveneens een vergelijkbaar 

exemplaar gevonden.25 Hier was de vondst afkomstig uit een ophogingslaag met materiaal 

dat dateerde tussen 1350 en 1400.  Twee vergelijkbare spinloden kwamen respectievelijk uit 

22  Schrickx, 2007.
23  V8-M01.
24  Duijn 2012, afb. 240.1.
25  Schrickx 2006, 116.

Afbeelding 19. Een van de munten was afkomstig uit Kreta. (Voor- en achterzijde van een 2 1/2 Soldini)

Afbeelding 20. Een opvallend 

groot staallood uit Hoorn.
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Wognum en Ursem.  Het lood uit Wognum was afkomstig uit een ophogingslaag van een huisterp 

die waarschijnlijk uit de 12de eeuw dateert.26 Het lood uit Ursem komt uit een 13de eeuwse 

context. Of de locatie werd bewoond of gebruikt voor ander activiteiten is niet duidelijk.27 

De genoemde loden hebben sterke overeenkomsten met het stuk uit Grootebroek, maar er is 

ook een verschil. Het exemplaar afkomstig uit  onderhavig onderzoek heeft in tegenstelling tot 

de anderen een minder regelmatige ‘slordige’ versering. Of dit een verschil in productieplaats 

of datering weergeeft is onbekend. Het lood is een indicator voor bewoning in de Middeleeuwen 

voor de bouw van het klooster in Grootebroek.

26 Wognum, kerkstraat 11, project 358; nog niet gepubliceerd (Archeologie West-Friesland).
27 Gerritsen 2013.

Afbeelding 21. Voor- en achterzijde van een middeleeuws spinlood.
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4.3 Interpretatie
Een deel van de aangetroffen funderingen en uitbraaksporen zouden tot het oorspronkelijke 

kloosterterrein kunnen behoren. De hoek van een fundering in het noordwestelijke deel van 

de bouwput, zou de uiterste zuidoosthoek van een rechthoekig kloosteruitleg kunnen zijn.28 

(afbeelding 22) Als we er vanuit gaan dat het muurwerk vanaf hier tot aan beide perceelsgrenzen 

heeft gelopen, ontstaat een plattegrond met een maximale afmeting van 70 bij 45 m. In 

vergelijking: de buitenzijde van het werkelijke kloostergebouw van Klooster Bethlehem had 

een – gereconstrueerde – afmeting van 82 bij 60 m.29 

De uitgebroken muur helemaal aan de zuidzijde zou gezien de oriëntatie en het overeenkomstig 

gebruikte baksteen tot dezelfde fase kunnen behoren.30 Mogelijk was de muur een onderdeel 

van een walkant van een kleine insteekhaven. Bij klooster Bethlehem werd eveneens op het 

achterterrein niet te ver van de zuidelijke muur van het kloostergebouw een dergelijke haven 

gevonden. Deze haven zou een paar keer op bijna dezelfde locatie herbouwd kunnen zijn.31 

De vondsten uit S15 wijzen op een datering in de eerste helft van de 16de eeuw (1500-1550). 

Mogelijk werd de haven daarna iets meer naar het oosten gebouwd en zijn S10 en S11 daar 

de restanten van. In dit licht is het interessant dat de huidige insteekhaven eveneens op de 

oostzijde van het terrein aanwezig is. Mogelijk is de haven door de tijd heen redelijk plaatsvast 

geweest en heeft men op een gegeven moment ervoor gekozen om een doorsteek te maken 

naar de oostelijke sloot toe, waardoor men een minder lange weg door hoogstwaarschijnlijk 

smallere sloten hoefde af te leggen. (vergelijk afbeelding 22 en afbeelding 9)

28  S8.
29  Van den Berg 2008.
30  S16.
31  Het langzaam verschuiven van een insteekhaven is aangetoond bij het archeologisch onderzoek aan de Hoofdstraat 23-29  

 in Bovenkarspel. (Gerritsen in prep.) Hoewel het hier om 17de eeuwse en jongere havens gaat, kan het verschijnsel een  
 nog niet bekende functionele oorsprong hebben, waardoor de toepassing ouder kan zijn.

0 25m

Afbeelding 22. De aangetroffen 

sporen geprojecteerd op de 

kadastrale minuut van 1826. Mogelijk 

hoort een deel van de aangetroffen 

resten bij een insteekhaven van het 

St. Elizabethklooster.
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5. Conclusie en advies 
Bovenstaande is deels hypothetisch. Aan de hand van onderhavig onderzoek kan in ieder geval 

worden verondersteld dat grote delen van het kloostercomplex nog in de bodem aanwezig 

zijn. De resten van de hoofdgebouwen zullen zich waarschijnlijk vooral in het vierkant tussen 

de Zesstedenweg, de sloot ten westen van de Sint Elisabethstraat en de noordwesthoek van 

het Medisch Kinderdagverblijf bevinden. Hierbij kan men denken aan een kloostergang met 

in het midden een begraafplaats, een kerk of kapel, de slaapvertrekken van de monniken en 

andere gebouwen. In analogie met klooster Bethlehem kunnen in het gebied ten zuiden hiervan 

tot aan de Tocht sporen worden verwacht van een haven met een complex slotensysteem, 

waterputten, andere bijgebouwen zoals bijvoorbeel een brouwerij en andere sporen. Een groot 

deel van de sporen ligt redelijk diep waardoor ondanks de bestaande bebouwing veel bewaard 

zal zijn gebleven. Hier dient in de toekomst rekening mee gehouden te worden bij bouw- of 

andere graafwerkzaamheden.

Afbeelding 23. Het terrein ten zuiden van de Zesstedenweg. Onder het gras, de parkeerplaatsen en de 

huizen zullen nog veel resten van het middeleeuwse klooster aanwezig zijn. Bron: Google street view.
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