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Afb. 1a. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Drechterland in West-Friesland (rode stip). Op 
de kaart is in kleur het gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergegeven.
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1. Inleiding

Van 18 tot en met 25 juni 2018 (zes dagen) is in opdracht van mevr. Queijssen door Archeologie 
West-Friesland een opgraving uitgevoerd op het perceel Dorpsweg 20 in Schellinkhout, 
gemeente Drechterland (afb. 1). Op het perceel stond een stolpboerderij, een rijksmonument, 
met een oppervlakte van circa 300 m2.1 Op 25 mei 2017 is de boerderij volledig afgebrand. 
Op het perceel is een nieuwe stolpboerderij gebouwd met dezelfde omvang als de verbrande 
stolp, maar wel 2 meter meer richting het westen (naar achteren). Voor de financiering van 
het archeologisch onderzoek is gebruik gemaakt van de subsidieregeling archeologie van de 
gemeente Drechterland.
De eindverantwoordelijkheid voor de opgraving was in handen van senior KNA-archeoloog Michiel 
Bartels. De projectleider tijdens het veldwerk was senior KNA-archeoloog Christiaan Schrickx. 
Het vaste veldteam bestond hiernaast uit archeoloog Dieuwertje Duijn, archeoloog Jasper 
Leek, veldmedewerker Etienne van Paridon en veldmedewerker Aad Weel (metaaldetectie). Zij 
werden zo nu en dan ondersteund door archeoloog Marlijn Kossen en stagiair Monica Huisman. 
Het onderzoek is uitgewerkt door Dieuwertje Duijn en Christiaan Schrickx.

De nieuwbouw bedroeg een oppervlakte groter dan 100 m2 en werd niet archeologievriendelijk 
uitgevoerd. Daarom is d.d. 8-6-2017 door Archeologie West-Friesland een archeologische 
quickscan opgesteld.2 Hierin is op basis van bekende archeologische waarden en historische 
gegevens een archeologische verwachting voor het plangebied geformuleerd. Na de brand zijn 
de resten van de boerderij opgeruimd, met uitzondering van de balken van het vierkant. De 

1 Monumentnummer 37138.
2 Van Leeuwen & Bartels 2017.

Afb. 1b. De locatie van het plangebied Dorpsweg 20 (witte stippellijn) op een luchtfoto (bron: PDOK). 
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funderingen en vloeren van de boerderij zijn niet verwijderd. Op 1-8-2017 zijn de verbrande 
balken van het vierkant gedocumenteerd en bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek. 
Voor de uitvoering van de archeologische opgraving is d.d. 16-4-2018 een Programma van 
Eisen (PvE) opgesteld. Het archeologisch onderzoek is conform dit PvE uitgevoerd.

In dit rapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek op het perceel Dorpsweg 
20 in Schellinkhout weergegeven. De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
worden de historische gegevens met betrekking tot het onderzoeksterrein en de directe 
omgeving uiteengezet. Hierin zijn tevens de resultaten van het onderzoek aan de balken van 
het vierkant opgenomen. In het tweede deel worden de aangetroffen sporen en het verzamelde 
vondstmateriaal geanalyseerd. 

De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 4.0, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.

Dank gaat tot slot uit naar mevrouw Queijssen als opdrachtgever voor het archeologisch 
onderzoek voor de samenwerking en medewerking voorafgaand en tijdens de uitvoering van 
het werk. Een woord van dank is eveneens op zijn plaats voor het sloopbedrijf C.A. de Groot, 
die zo vriendelijk was om de verbrande vierkantbalken apart te leggen.
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2. De onderzoekslocatie

2.1 Landschapsvorming

Het plangebied bevindt zich in het West-Friese zeekleigebied. Aan het einde van de laatste 
ijstijd lag geheel West-Friesland in een schaars begroeid landschap, waar in de loop van die 
ijstijd zand was afgezet. Geologisch gezien behoort deze zandafzetting tot de Formatie van 
Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand).3 De top van deze pleistocene afzetting bevindt 
zich tussen de 16 en 14 m –NAP. Na afloop van de ijstijd steeg de temperatuur en smolten 
de landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor steeg ook de grondwaterspiegel en 
vormde zich veen (het Basisveen) op het dekzand. Dit Basisveen werd uiteindelijk afgedekt 
door wad- en kwelderafzettingen.
Tot circa 3.800 v. Chr. was West-Friesland vrij toegankelijk voor de zee. De toenmalige 
kust bestond voornamelijk uit zandige wadplaten waartussen een groot aantal west-oost 
georiënteerde geulen lag. Meer landinwaarts gingen de zandige platen over in lagunes waarin 
klei werd afgezet. Een groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied.4 De sedimenten 
die in deze periode zijn afgezet, worden gerekend tot de oudste afzettingen van de Beemster 
Afzettingen (voorheen Calais II en III, tegenwoordig: Laagpakket van Wormer). Rond 3.800 
v. Chr. ontstonden aan de kust van Noord-Holland op de zandige wadplaten strandwallen die 
de kust langzaam afsloten. De zee kon vanaf deze periode alleen nog via enkele zeegaten in 
het achterland doordringen. Via het zeegat van Bergen drongen getijdengeulen West-Friesland 
binnen. Buiten de invloedsfeer van deze geulen vond geen sedimentatie plaats en vormde zich 
veen. Binnen de invloedsfeer van deze getijdengeulen vond afzetting van zand en klei plaats. 
Het grovere, zandigere materiaal sedimenteerde in en direct naast de geul. Het lichtere en 
kleiiger materiaal werd bij overstromingen verder van de geul afgezet.
Tussen 3800 en 1500 voor Chr. verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor 
de ondergrond van West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Deze opbouw, en de 
geologische geschiedenis, is door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven.5 
Rond 2200 voor Chr. was in West-Friesland West nog slechts één grote west-oost georiënteerde 
geul aanwezig. Ter hoogte van Aartswoud splitste deze geul zich in een noordelijke en een 
zuidelijke tak.6 Schellinkhout ligt op het uiteinde van de zuidelijke tak (afb. 2). De noordelijke 
tak verlandde vermoedelijk al rond 2100 jaar voor Chr., waardoor de zuidelijke tak de hoofdgeul 
werd. De afzettingen die in deze periode zijn afgezet, worden door De Mulder & Bosch gerekend 
tot het Hauwertcomplex laag C (voorheen Afzettingen van Calais IVb; tegenwoordig Laagpakket 
van Wormer). Ook in deze periode vond buiten de actieve geulen veenvorming plaats.
Rond 1500 voor Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-Friesland 
minder actief. Aanvankelijk werd nog een pakket klei afgezet, maar onder invloed van de 
verslechterde afwatering begon zich in grote delen van West-Friesland veen te vormen. De 
afzettingen uit deze periode worden door De Mulder & Bosch gerekend tot het Hauwertcomplex 
laag D (voorheen Afzettingen van Duinkerke 0; tegenwoordig Laagpakket van Walcheren).

3 Hoewel Nitg-TNO in 2000 (Weerts e.a., 2000; De Mulder e.a., 2003) een nieuwe lithostratigrafische indeling 
heeft ingevoerd, wordt in dit stuk ook de oude chronostratigrafische indeling, gebruikt door De Mulder 
& Bosch, weergegeven. Het Laagpakket van Wormer komt overeen met de Afzettingen van Calais, het 
Laagpakket van Walcheren met de Afzettingen van Duinkerken en het Hollandveen Laagpakket met het 
Hollandveen.

4 De Mulder & Bosch, 1982.
5 De Mulder & Bosch, 1982.
6 De Mulder & Bosch, 1982.
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Na het droogvallen van de geulen vond, als gevolg van differentiële inklinking van de 
verschillende afzettingen een omkering (inversie) van het reliëf plaats. De aanvankelijk 
laaggelegen geulbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders/komgebieden. Hierdoor kwamen de voormalige geulen als ruggen in het landschap te 
liggen (kreekruggen). Op basis van hoogtegegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN) is deze reliëfinversie nog goed herkenbaar.

Buiten de actieve geulen had vanaf circa 3.800 v. Chr. in heel West-Friesland continu 
veenvorming plaatsgevonden, waardoor grote veenkussens waren ontstaan. Op het moment 
dat de laatste actieve geulen verlandden, verdwenen ook deze onder een dik pakket veen. 
Op en rond de veenkussens waren alleen nog kleine veenstroompjes actief. Deze voerden het 
water uit de veenkussens af naar lager gelegen delen.
In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Rond het begin 
van de Late Middeleeuwen (ongeveer 1000 jaar n. Chr.) nam de invloed van de zee weer 
toe en ontstonden opnieuw gaten in de kustlijn van het noordelijke deel van Noord-Holland. 
Door onder andere de natuurlijke afwatering van het West-Friese veenpakket ontstonden er 
gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-Friesland dateren uit de 
8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik (Meer van Wervershoof). Van de 10de tot en met 
de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd geschikt 
gemaakt voor bewoning en landbouw door op systematische wijze sloten door het veen heen 
te graven, waardoor het veen ontwaterde. Door de ontwatering oxideerde het veen en klonk 
het veenpakket in, met een geleidelijke daling van het maaiveld als gevolg. Het land werd 
hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de zee en overstromingen. De bewoners van West-
Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen door dijken aan te leggen. Deze verschillende 
losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf ca. 1250 werd 
beschermd door één dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna nog 
diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet.

Afb. 2. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland is de grote kreekrug in de ondergrond (in geel) van West-
Friesland goed te zien. De onderzoekslocatie ligt op de zuidelijke tak (zwarte cirkel).
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2.2 Historische ontwikkeling Schellinkhout7

2.2.1 Ontginningsgeschiedenis
Vanuit de ontginningsgeschiedenis van West-Friesland is bekend dat de kolonisten zich in 
eerste instantie vestigden langs de veenstroompjes, de zogenaamde ‘leken’. Dit is bekend uit 
Medemblik, genoemd naar de Middenleek, waar al vanaf de vroege Middeleeuwen bewoning 
was (afb. 3). 

Het ontstaan van Medemblik hangt vermoedelijk samen met de uitbreiding van het machtsgebied 
van de Friezen in de tweede helft van de 7de eeuw. Dorestad (Wijk bij Duurstede) was in die 
tijd een emporium van de belangrijkste categorie op het snijvlak van Frankische, Friese en 
Saksische invloedssfeer. Vanuit Dorestad werd een handelsroute opgezet richting het noorden 
over de Kromme Rijn, de Vecht, het Almere en het Vlie. Medemblik werd rond 700 gevormd op 
een strategische plek, namelijk waar de Middenleek in het Vlie uitmondde. Tevens fungeerde 
het als eindpunt van een landweg vanuit het Duitse Rijk via Stavoren, waarbij het Vlie moest 
worden overgestoken. Medemblik lag bovendien op een van de hogere punten in het landschap, 
namelijk de uitloper van een zandige kreekrug die vanuit Hoogwoud via Abbekerk liep. 

7 Eerder gepubliceerd in Schrickx & Duijn 2017.

10
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Afb. 3. Reconstructiekaart van de kop van Noord-Holland omstreeks 800 na Chr., Vos 2015.
Het bruine vlak geeft het veendek weer. Een recente studie naar het vondstmateriaal uit de Wieringermeer 
maakt aannemelijk dat het veendek zich in deze tijd een stuk noordelijker uitstrekte dan op deze kaart 
weergegeven. Op de kaart zien we de veronderstelde loop van de veenrivieren, waaronder de Drecht.
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De oudste archeologische vondsten die tot nu toe in Medemblik zijn gedaan, dateren uit de late 
7de of vroege 8ste eeuw.8 
Binnen West-Friesland waren in deze periode voor zover bekend geen andere bewoonde 
plaatsen, maar lag overal een dik veenpakket. Door het ontstaan van de Zuiderzee in de 
11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van Noord-Holland aanzienlijk 
groter: de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de Hollandse binnenmeren 
ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een gemiddelde stijging van 
de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het West-Friese veenpakket en 
gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-Friesland dateren uit de 
8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. In de 9de en 10de eeuw waren de ontginningen nog 
kleinschalig en ontstond slechts op een paar andere locaties nieuwe bewoning.
Een van de oude plaatsen was Wognum. De bronnen uit de vroegste periode zijn schaars en 
veel meer dan dat Wognum als dorp bestond en dat daar een kerk stond, valt er niet uit af 
te leiden. De oudste bron is de kerkenlijst van de abdij van Echternach die wordt gedateerd 
tussen 993 en 1049.9 Deze abdij in het huidige Luxemburg bezat in die tijd diverse kerken 
en kapellen in Holland. Het lijkt op het eerste gezicht vreemd dat een zo ver weg gelegen 
abdij bezittingen in Holland had, maar in de periode dat de abdij deze verwierf, waren in 
Holland nog geen kloosters aanwezig. De abdij van Echternach was in 698 door Willibrord 
gesticht en was daarmee het eerste door de Angelsaksische missionarissen gestichte klooster 
in continentaal Europa. Het groeide uit tot een belangrijk religieus centrum en verwierf veel 
bezittingen waaronder de kerken van Vlaardingen, Oegstgeest, Velsen, Heiloo en Petten in 
Holland. Het bezit van een kerk hield in dat de abdij het benoemingsrecht van de pastoor 
had en beschikte over de inkomsten van de parochie. De bezittingen vermeerderden door de 
stichting van dochterkerken. In de kerkenlijst die dateert tussen 993 en 1049 wordt onder 
andere ‘Wokgunge’ genoemd. Dit is een oude naam voor Wognum. Wanneer de abdij van 
Echternach de kerk van Wognum heeft verworven, is niet bekend. De lijst is waarschijnlijk 
opgesteld in het kader van een conflict over de rechten dat zich tot in de 12e eeuw zou 
voortslepen. Inmiddels was namelijk in 923 een abdij in Egmond gesticht en de graven van 
Holland poogden de rechten bij deze abdij onder te brengen. In een oorkonde uit 1063, waarin 
Wognum opnieuw wordt genoemd, poogde de bisschop van Utrecht een regeling te treffen.10 
Uit de oorkonde blijkt dat de genoemde kerken nog niet waren gewijd en dat zij nog geen 
afgebakend gebied als parochie hadden toegewezen gekregen.11 Een definitieve regeling kwam 
pas in 1156 tot stand toen de abdij van Echternach van de rechten afzag en graaf Dirk IV van 
Holland de rechten over de Hollandse kerken verwierf. Hij droeg deze vervolgens officieel over 
aan de abdij van Egmond. 
Uit deze bronnen valt te concluderen dat de kerk van Wognum zeker in de eerste helft van de 
11de eeuw bestond. Waarschijnlijk was de kerk al in de 10de eeuw aanwezig. De oude herkomst 
van de bezittingen van de abdij van Echternach maakt dit aannemelijk. Bovendien wijst de 
heemnaam van Wognum (Wogge-heem) op een datering vóór de 10de eeuw, al moeten met 
enige voorzichtigheid conclusies uit plaatsnamen worden getrokken. Het eerste deel van de 
plaatsnaam ‘Wog’ komt vermoedelijk van de persoonsnaam Woggo.12 Als we ervan uitgaan 
dat de kerk van Wognum inderdaad in de 10de eeuw bestond, waren de kerken van Wognum 

8 Besteman 1989b, 17 en 26.
9 Blok 1974, 167-184. Numan 2005, 15.
10 Koch 1970, nr. 84. Blok 1974, 168.
11 Numan 2005, 16.
12 Van Berkel en Samplonius 2007, 508.
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en Medemblik de enige kerken in West-Friesland in die tijd.13 Aangezien de graaf van Holland 
aanspraken op de kerk maakte, wordt ervan uitgegaan dat de kerk van Wognum vanuit de 
kerk in Heiloo is gesticht en niet vanuit de kerk in Medemblik die onder de bisschop van 
Utrecht viel.14 In de bovengenoemde kerkenlijst worden naast Wognum ook Misna (Mijzen) en 
Aldenthorf (Oudorp) genoemd. In een tweede kerkenlijst (Blok: hand A), die wordt gedateerd 
in 1063, wordt ook Urishem (Ursem) genoemd, terwijl Wognum juist weer ontbreekt. Blok 
heeft hiervoor geen verklaring en vermoedt dat de schrijver van deze lijst zich heeft vergist. 
Hoe het ook zij, aannemelijk is dat Ursem in deze tijd al bestond.
In oostelijk West-Friesland had de abdij van Egmond geen rechten. Vooralsnog wijst niets 
erop dat hier in de 9de, 10de of 11de eeuw bewoning was. Voor de 12de eeuw ligt dat anders. 
Aan de andere kant van de Zuiderzee, in Friesland, kwam in het begin van de 12de eeuw de 
Sint-Odulfusabdij in Staveren tot stand. In 1132 vestigden zich daar benedictijner monniken 
uit Oostbroek die van de bisschop van Utrecht de kerk van Sint-Odulfus met alle goederen 
en rechten kregen toegewezen. Vanuit dit klooster werd een afhankelijk benedictijner 
vrouwenklooster onder leiding van een proost bij de Sint-Nicolaaskerk in Hemelum gesticht, 
enkele kilometers ten oosten van Staveren. Het oudste en enige bewaard gebleven archiefstuk 
van deze proosdij van Hemelum is een pauselijk privilege uit 1245. Hierin verklaart de paus dat 
hij het vrouwenklooster van Sint-Nicolaas in Hemelum met al zijn rechten en bezittingen onder 
zijn pauselijke bescherming neemt. In het stuk worden de rechten en bezittingen opgesomd, 
waaronder terras, domos et possessiones, quas habetis in villis Bonnyngbroeck, Hogekerspel, 
Sybekarspel, Werwertshove, Litterabroeck, Grotebroeck, Oestewalde, Middewoude, Twisca 
et Swage. In het citaat zijn voor de overzichtelijkheid alleen de plaatsen in West-Friesland 
overgenomen. Hemelum beschikte dus over grond, huizen en bezittingen in de plaatsen 
Benningbroek, Hoogkarspel, Sijbekarspel, Wervershoof, Grootebroek, Oostwoud, Midwoud, 
Twisk en Zwaag. Al deze bezittingen staan nog niet genoemd in de goederenlijsten uit 1132 en 
zijn dus waarschijnlijk na dat jaar verworven. Deze bezittingen heeft het klooster waarschijnlijk 
via de bisschop van Utrecht verworven. In oostelijk West-Friesland zijn dus ergens in deze 
tijd veel nieuwe plaatsen tot stand gekomen. Historisch is bekend dat Raymundus van Ivrea, 
wijbisschop van Utrecht, in 1173 vele kerken in Oost- en West-Friesland wijdde. Mogelijk hangt 
dit samen met een grootschalige ontginning in deze omstreken, gevolgd door de bouw van 
veel (tufstenen) kerken. 

Besteman heeft gepoogd de structuur en chronologie van de ontginningen van noordoostelijk 
West-Friesland te reconstrueren.15 Het meest opvallende resultaat van zijn reconstructie is 
dat de huidige dorpen aan de as van de Streekweg (Westwoud, Hoogkarspel, Lutjebroek, 
Grootebroek, Bovenkarspel, Enkhuizen en Gommerskarspel) pas in de 13e eeuw tot stand 
zijn gekomen en dat de oorspronkelijke 11e/12e-eeuwse nederzettingen meer noordelijk lagen 
(Zuiderkadijk). Diverse van deze oude locaties zijn dankzij opgravingen en waarnemingen 
bekend. Met het verlengen van de ontginningen in zuidelijke richting zijn de nederzettingen 
verplaatst. Sinds de publicaties van Besteman zijn diverse opgravingen aan de Streekweg 
uitgevoerd. Uit die onderzoeken blijkt dat de oudste bewoning aan deze as dateert vanaf 
het einde van de 12de eeuw.16 Op basis van het model van Besteman is de hypothese 
geformuleerd dat de dorpen Westerblokker, Oosterblokker en Binnenwijzend een volgende 

13 Zie de kaart in: Numan 2005, 46.
14 Numan 2005, 32.
15 Besteman 1988, 327-368.
 Besteman 1990, 91-120.
16 Duijn 2011.
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fase in de ontginningen vormen.17 Daarna zou dan met het meest zuidelijke deel van oostelijk 
West-Friesland zijn ontgonnen, waarbij de plaatsen Hoorn, Schellinkhout, Wijdenes, Hem, 
Oosterleek en Venhuizen horen.18 Het is de vraag of deze hypothese klopt. Het is mogelijk dat 
niet alleen een zuidwaartse opschuiving van de ontginningen heeft plaatsgevonden, maar ook 
een noordwaartse. Er liepen hier twee veenstromen, de Oosterleek en De Drecht, die als basis 
voor de ontginningen kunnen zijn gebruikt (afb. 4).

17 Schrickx 2009, 8-11.
18 Ibidem.

Afb. 4. Oostelijk West-Friesland omstreeks 1300. Reconstructiekaart van Hollands Noorderkwartier, 
gemaakt door Beekman in 1916 op basis van historische bronnen. Op de kaart is de veenrivier de Drecht 
(Dracht) aangegeven.

Afb. 5. Gouden halfmaanvormige oorhanger, gevonden in Schellinkhout (particuliere collectie).
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2.2.2 Een archeologische topvondst
Een aanwijzing dat in Schellinkhout al vroeg in de 12de eeuw mensen woonden, vormt een van 
de meest bijzondere en raadselachtige archeologische vondsten uit West-Friesland, namelijk 
een gouden sieraad dat wordt gedateerd tussen 1000 en 1050 (afb. 5).19 De vondst is in 
1995 met een metaaldetector op een akker gedaan en is door de vinder bij de toenmalige 
Archeologische Dienst van Hoorn gemeld.20

Het sieraad heeft de vorm van aan halve maan met twee oogjes en is voorzien van 
filigrainversiering en drie zettingen voor vermoedelijk edelsteentjes of steentjes van bergkristal. 
Dit type sieraad wordt in Duitsland Halfmondohrringe genoemd, al had het mogelijk niet de 
functie van oorring, maar werd het aan de hoofddoek bevestigd. Waarschijnlijk is het sieraad 
uit Schellinkhout in de omgeving van Keulen en Mainz gemaakt.
In de omgeving van het sieraad werden verder een fragment van een bronzen ruiterspoor - 
ook geen alledaagse vondst - een bronzen gesp en enkele scherven gevonden (afb. 6). De 
scherven (kogelpotaardewerk, Pingsdorf-keramiek en Paffrath-aardewerk) laten zich helaas 
niet nauwkeurig dateren. Het ruiterspoor is zeer waarschijnlijk een zogenoemd prikspoor met 
een rechte beugel. Al deze vondsten wijzen op een datering in de 12de eeuw. Waarschijnlijk is 
het gouden sieraad in deze tijd in de bodem beland.

Vergelijkbare vondsten uit Nederland zijn extreem zeldzaam. Op een akker bij Weerselo in 
Twente is in 2001 een vergelijkbaar sieraad gevonden.21 Bij deze oorhanger zijn de steentjes 
van blauw bergkristal nog aanwezig. De vondst wordt in verband gebracht met het Stift 
Weerselo, een benedictijnenklooster gesticht rond 1140 door ridder Hugo van Buren. Tussen 
2006 en 2008 zijn door een detectorzoeker op een akker drie fragmenten van een derde gouden 
oorhanger ontdekt.22 De fragmenten waren als propjes in elkaar gevouwen. De vindplaats is 
helaas niet bekend, maar de zoeker is veel actief in Noord-Holland. Duidelijk is dat ook deze 
vondst op een akker is gedaan.

19 Deze datering wordt toegekend in Heilig & Profaan 2 op basis van de goudschat uit Mainz.
20 Vondstmelding 1532. De vondst is gepubliceerd in: Archeologische Kroniek Nood-Holland over 1995, The 

Coinhunter Magazine 69, 24-26; Heilig & Profaan 2, 462.
21 Verlinde, A.D., 2001, Archeologisch overzicht van Twente over 2000, ’t Inschrien 33e jrg nr. 3, 111-114. 

Het sieraad staat ook afgebeeld in het boek Handboek voor zoekers.
22 Deze is gemeld op een detectorforum.

Afb. 6. In de omgeving van het gouden sieraad zijn een fragment van een bronzen prikspoor en een 
bronzen gesp gevonden, waarschijnlijk uit de 12de eeuw (particuliere collectie).
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Het sieraad uit Schellinkhout vertoont sterke verwantschap met drie oorhangers uit de 
goudschat van Mainz (voorheen bekend als de Giselaschat), die in 1880 is gevonden (afb. 
7).23 Op basis van de toegekende datering aan de sieraden wordt de schat toegeschreven 
aan keizerin Agnes van Poitou (1024-1077), die was getrouwd met Hendrik III. Zij werden in 
1046 tot keizer en keizerin van het Heilige Roomse Rijk gekroond. Verondersteld wordt dat de 
sieraden eind 11de eeuw in Joods bezit waren en tijdens de Pogrom van 1096 in de bodem zijn 
beland. Uit Duitsland zijn slechts enkele andere vergelijkbare Halfmondohrringe bekend. Eén 
van de oorringen is in 2011 tijdens een opgraving in Keulen gevonden (afb. 8).24 De vondst 
is in de nieuwsberichten bestempeld als ‘vondst van de eeuw’.25 Dit sieraad, dat is voorzien 
van parels, steentjes van glas en een Romeinse gem, wordt in de 11de eeuw gedateerd en 
toegeschreven aan een vrouw uit keizerlijke omgeving. Interessant dat ook hier wordt gedacht 
dat het sieraad eind 11de eeuw in bezit was van een Joodse handelaar en tijdens de Pogrom 
van 1096 is verborgen.

De genoemde oorringen zijn belangrijk voor de interpretatie van de vondst in Schellinkhout. 
Eind 11de eeuw waren diverse van deze oorringen niet meer in adellijk bezit. Kennelijk waren 
ze uit de mode geraakt. Oude sieraden zullen in veel gevallen zijn omgesmolten, maar kwamen 
ook in de handel terecht. In het geval van het sieraad van Schellinkhout zijn de steentjes 
verwijderd. Deze waren zeer kostbaar, misschien nog wel kostbaarder dan het gouden sieraad 
zelf. Het voorwerp zonder steentjes had de functie als sieraad waarschijnlijk verloren en had 
wel nog de goudwaarde, die in deze tijd aanzienlijk was. Vraag blijft wie dit gouden voorwerpje 
dan heeft meegenomen naar Schellinkhout en hoe het in de bodem is beland.

23 Twee exemplaren bevinden zich in het Kunstgewerbemuseum in Berlijn en het derde exemplaar, dat enkele 
jaren later in de buurt van de schat is gevonden, in het Landesmuseum Mainz. Deze schat is gepubliceerd: 
Schulze-Dörlamm, 1991: Der Mainzer Schatz der Kaiserin Agnes.

24 http://www.musenblaetter.de/artikel.php?aid=8823.
25 http://www.koeln.de/koeln/jahrhundertfund_vor_dem_rathaus_gefunden_491699.html. 

Afb. 7. Gouden halfmaanvormige oorhanger uit de 
schatvondst van Mainz (Landesmuseum Mainz, foto 
Wolfgang Fuhrmannek, HLMD).

Afb. 8. Gouden halfmaanvormige oorhanger, 
gevonden bij een opgraving in Keulen in 2011.
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2.2.3 Schellinkhouterdijk
Door de ontwatering van het veen oxideerde dit en klonk het veenpakket in, met een geleidelijke 
daling van het maaiveld als gevolg. Het land werd hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de 
zee en overstromingen.26 De bewoners van West-Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen 
door dijken aan te leggen. Deze verschillende losse dijken werden met elkaar verbonden, 
waardoor West-Friesland vanaf circa 1250 werd beschermd door één lange dijk: de Westfriese 
Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna nog diverse malen doorgebroken, waardoor land 
afsloeg en klei en zand werd afgezet. De loop van de Omringdijk is in de loop der eeuwen sterk 
gewijzigd. Door het verdwijnen van het voorland (het land dat voor de dijk lag) verzwakte de 
dijk, waardoor deze op een groot aantal plaatsen moest worden teruggelegd door middel van 
inlaagdijken. De huidige Omringdijk bevat hierdoor slechts in een aantal dijkvakken nog de 
originele 12de/13de-eeuwse kern.27 Ook bij Schellinkhout is de dijk landinwaarts verlegd. De 
oude 12de-eeuwse dijk liep ongeveer vanaf de Nek naar de Munnickaij (afb. 9).28 

26 Besteman 1990, 93-96.
27 Boon 1991, 78-114.
28 Ten overvloede dient te worden vermeld dat dit een hypothese is. De dijk kan oorspronkelijk nog verder 

zeewaarts hebben gelegen in een aantal fasen zijn teruggelegd. Dit valt alleen door bijvoorbeeld aanvullend 
maritiem archeologisch onderzoek nog te achterhalen.

Afb. 9. Reconstructiekaart van de situatie bij Schellinkhout omstreeks 1300 met als ondergrond de kaart 
van Johannes Dou uit 1651-1654.
1  Munnickaij
2  De Nek
3  Kerkenuiterdijk (Noorderuiterdijk)
4  Onbedijkte uiterdijk
5  Schellinkhoutermeer
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Het veenriviertje de Drecht mondde via een sluis in deze dijk in de Zuiderzee uit. Buiten de 
dijk lag voorland, waarvan we de omvang niet precies kennen. Ergens rond 1300 heeft zich 
een stormvloed voorgedaan, waarbij ter plekke van de sluis de dijk is doorgebroken. Sluizen 
vormden vanouds kwetsbare punten in de dijk. Hierbij ontstond een groot binnendijks meer, 
een weel of wiel, en de inwoners zagen zich genoodzaakt een inlaagdijk rondom dit meer aan 
te leggen. In de nieuwe dijk, op de plaats van de huidige dijk, kwam ook een nieuwe sluis 
te liggen. In een grafelijke regeling van allerlei dijkzaken in West-Friesland uit 1320 wordt 
aangegeven dat de ‘sluze leghet bi der kerke te Scellinghout’.29 Hieruit kunnen we afleiden dat 
de inlaagdijk toen al bestond want deze dijk ligt vlakbij de kerk. Mogelijk is de nieuwe dijk met 
sluis aangelegd ten gevolge van de St. Luciavloed van 1287, een stormvloed waarvan bekend 
is dat deze het Zuiderzeegebied zwaar heeft getroffen. Bij de dijkdoorbraak moest een deel 
van de bebouwing van Schellinkhout worden opgegeven, maar bleven ook huizen behouden 
die nu buitendijks kwamen te staan.
Dat de inlaagdijk rond 1300 is aangelegd, wordt bevestigd door een archeologische waarneming 
die is verricht op een locatie ongeveer 150 meter ten noorden van de kruising van De Laan en 
de Zuiderdijk.30 Hier bevond zich een grondlaag met middeleeuwse scherven, die werd afgedekt 
door latere dijkophogingen. De gevonden scherven van kogelpotaardewerk, grijsbakkend 
aardewerk en steengoed laten zich dateren in de periode 1300-1325.31 Dit materiaal is 
afkomstig van een huisplaats die aan de binnenzijde van de nieuwe inlaagdijk heeft gelegen. 
Waarschijnlijk stond hier het huis van een van de bewoners die rond 1300 gedwongen was 
naar een nieuwe locatie binnen de inlaagdijk te verhuizen.
De situatie die omstreeks 1300 tot stand was gekomen, bleef eeuwenlang vrijwel ongewijzigd 
bestaan. Enkele bronnen vertellen ons over de situatie in de 16de eeuw. Een 48-jarige inwoner 
van Schellinkhout verklaarde in 1592 dat hij van zijn grootvader had gehoord dat diens moeder 
vertelde over de uitgestrektheid van het voorland in haar tijd.32 Zij had in haar jeugdjaren in 
het voorland bij het Schellinkhoutermeer gewoond en terugrekenend moet zij omstreeks 1500 
zijn geboren. In 1592 verklaarde ook de 82-jarige Pieter Jansz Steenhuijs dat alleen al tijdens 
zijn leven 40 á 50 morgen land (een morgen is ca. 0,82 ha) tussen Schellinkhout en de Nek 
was afgespoeld. Waarschijnlijk werd het Schellinkhoutermeer steeds groter ten koste van het 
voorland. In 1609 besloot men een groot deel van het buitendijkse land, de Zuideruiterdijk, 
tussen Schellinkhout en de Nek op te geven.33 Een jaar later ervoer men in Schellinkhout 
de gevolgen van dit besluit, want Velius beschrijft dat hij zelf had gezien dat op 23 januari 
1610 ‘de kruijn van den dijk op een trede na deur was’.34 Door scheepszeilen gevuld met stro 
tegen de dijk te leggen, bevestigd met ankers en touwen of verzwaard met boomstammen en 
stenen, wist men de slag van het water te breken en de dijk voor een doorbraak te behoeden. 
De nieuwe situatie zien we op de kaart van Van der Meersche uit 1638 waarbij in de voormalige 
Zuideruiterdijk staat geschreven ‘Schellinckhoutermeijr leggende met de Zuijderzee gemeijn, 
oftewel het Schellinkhoutermeer is onderdeel van de Zuiderzee. Het noordelijke deel van het 
buitendijkse land bleef behouden en heette de Noorderuiterdijk of Kerkenuiterdijk.35

29 Van Mieris 1754, deel II, 210-216. Deze sluis wordt in de grafelijke rekening van 1343 en 1344 nog 
genoemd. Waarschijnlijk heeft deze sluis bestaan tot dat uitwateringsmolens zijn gebouwd.

30 Gerritsen et al. 2013, 137-142.
31 Tevens is een C14-datering op een dierlijk bot uitgevoerd. Dit heeft een datering opgeleverd van of 1280-

1320 of 1340-1400. Op basis van de keramiek kan de laatste datering worden uitgesloten. Gerritsen et al. 
2013, 141.

32 WFA, 1562, inv.nr. 975.
33 De Bruin & Aten 2004, 18.
34 Velius & Centen 1740, 538-539.
35 De naam Noorderuiterdijk komt voor het eerst voor in een akte uit 1395. De naam Kerkenuiterdijk 

verwijst waarschijnlijk naar een groot stuk grond dat de kerk van Schellinkhout hier heeft bezeten (het > 
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Bij de opgraving van 2011 is de bodemopbouw buitendijks bekeken. Op meer dan twee meter 
onder maaiveld (2,1 m - NAP) lag de bovenzijde van een natuurlijke afzetting van grijze klei. 
Hierop lag een pakket van venige klei van 35 cm dik, dat onder natte omstandigheden is 
gevormd. Hierboven waren diverse lagen met veen, mest en klei aanwezig, met een totale dikte 
80 tot 90 cm, die de oudste ophogingen vormden. Helaas is in deze lagen, die slechts voor een 
klein stukje zijn opgegraven, geen dateerbaar vondstmateriaal aangetroffen. Aanwijzingen 
voor Middeleeuwse bewoning ontbreken, maar mogelijk moet deze iets meer richting het 
oosten worden gezocht.

2.2.4 Late Middeleeuwen
Hoewel er dus aanwijzingen zijn dat Schellinkhout als plaats al in de 12de eeuw bestond, heeft 
de oudste historische bron waarin deze plaats wordt genoemd betrekking op het jaar 1282. 
Melis Stoke beweert in zijn rijmkroniek dat bij de inval van het leger van Floris V de eerste slag 
plaatsvond bij Schellinkhout (Scellinchoute). Dit werk is door Melis Stoke geschreven tussen 
1290 en 1305. Deze vermelding kunnen we als beginpunt van een overzicht van de geschiedenis 
van het dorp beschouwen. Een goed overzicht van deze geschiedenis is gepubliceerd door Piet 
Boon in het boek ‘Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout’ uit 1977. Daarnaast kan 
verwezen worden naar de website van Kazimier waarop een chronologisch overzicht van de 
geschiedenis van het dorp is te vinden.36 Hieronder staat geschiedenis beknopt weergegeven, 
met een nadruk op de bewoningsgeschiedenis.
Als eerste is de herkomst van de plaatsnaam Schellinkhout van belang. Volgens Van Berkel 
en Samplonius is deze naam samengesteld uit ‘schelling’ en ‘hout’.37 Het eerste woord staat 
volgens hen voor ‘ruzie of twist’ en het tweede voor ‘hoogstammig bos’. Dat houdt in dat de 
plaatsnaam verwijst naar een bos waarvan kennelijk de (eigendoms)rechten werden betwist. 
Het uitgestrekte veengebied waarin Schellinkhout is ontstaan, kende veel bebossing.
In de bekende baljuwrekening van 1311 wordt Schellinkhout genoemd.38 Voor veel plaatsen 
in West-Friesland is dit de oudste bron waarin de plaatsnaam is te vinden. Voor het eerst 
vernemen we de namen van enkele inwoners van Schellinkhout, namelijk Dirck Bockinc, Ubele, 
Coppart, de verwanten (maghen) van Steven, Hannen Vriesen, Alard Fulevoet, hoveske Heyne 
en Dirc ver Grietrudsone. Zij werden door de baljuw beboet voor verschillende misdrijven.
In 1339 telde Schellinkhout volgens een grafelijk stuk in totaal 60 mannen.39 Lesger brengt 
het aantal mannen in verband met het aantal huishoudens.40 Dat houdt in dat in de banne 
Schellinkhout in dat jaar 60 huizen stonden. Dit aantal is vergelijkbaar met Hoorn (70 mannen). 
Het aantal personen per huis is niet bekend. Bij vergelijkbaar onderzoek is uitgegaan van 5 
personen per huis, wat een bevolkingsomvang van 300 personen voor de volledige banne 
oplevert. De oppervlakte van de banne was volgens dit stuk 800 morgen, wat een stuk groter 
is dan in later tijd het geval. De oorzaak is duidelijk: na 1339 is veel buitendijks land verloren 
gegaan, zoals we hierboven al hebben gezien.
Schellinkhout verkreeg van de graaf van Holland stadsrechten in 1402, die waren gebaseerd 
op het oude stadsrecht van Medemblik uit 1288. In 1414 werden ook de dorpen Wijdenes en 
Oosterleek onder het stadsrecht van Schellinkhout gevoegd. De graaf van Holland verkreeg op 

Schellinkhouter kerkeland). De naam Westeruiterdijk komt voorin een stuk uit 1432 waarin sprake is van 
een stuk grond als leen van de hofstede van Brederode. Kort 1997, 127-163, 207-249.

36 www.geschiedenisschellinkhout.nl
37 Van Berkel en Samplonius 2007 (4e druk), 395.
38 Smit 1929, 10-11.
39 Van Mieris 1753, II 608. Het stuk is ongedateerd en wordt door Beenakker in 1339 geplaatst.
40 Lesger 1990.
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deze manier inkomsten, maar ook de verbetering van de rechtspraak speelde een rol. In 1430 
werden de privileges van Schellinkhout verbeurd verklaard vanwege het doodslaan van ene 
Andries Adaem, een dienaar van hertog Filips van Bourgondië, de toenmalige graaf van Holland. 
Omdat Wijdenes en Oosterleek niets met de misdaad van doen hadden, werden zij niet gestraft, 
maar kregen een eigen stadsrecht. Schellinkhout werd een tijd lang als heerlijkheid in leen 
gegeven aan Jan van Beieren. Na zijn dood verkreeg Schellinkhout de stadsrechten weer terug.
De stadsrechten betekenden dat Schellinkhout een eigen college van schout en zeven 
schepenen had, ondersteund door twee poortmeesters (later burgemeesters). De schepenen 
werden gekozen uit de 32 rijksten van het dorp. 
De schepenen stelden een eigen keurboek op waarin alle regels (keuren) stonden waarin 
de inwoners zich moesten houden. De oudste keuren waren volgens Pols, die een uitgave 
heeft verzorgd, gebaseerd op die van Medemblik.41 Aannemelijk is dat de oudste keuren 
dus ook teruggaan tot het jaar waarin Schellinkhout stadsrechten verkreeg. De keuren zijn 
volgens Pols overgeleverd in vier handschriften, die alle teruggaan op hetzelfde origineel. Drie 
van de keurboeken zijn van de hand van Jan Cornelisz alias Jan Speck van Warmenhuizen, 
die priester (1549, 1554), altarist (1554) en later ook schoolmeester en koster (1567) van 
Hensbroek was. Een van de vier boeken was in 1885 in bezit van Pols en bevindt zich nu in de 
Universiteitsbibliotheek van Utrecht (afb. 10).42 Onbekend aan Pols was nog een vijfde boek, 
dat zich in Tresoar in Leeuwarden bevindt.43

De bekende Enqueste uit 1494 en Informacie uit 1514, beide op last van de Staten opgesteld 
om de draagkracht van de steden en dorpen te bepalen, geven een beeld van de bevolking en 
economie van Schellinkhout.44 Volgens de opgaaf van 1494 telde Schellinkhout rond 1477 75 
haardsteden en was dit aantal daarna afgenomen tot 65 haardsteden (lees huizen). Volgens de 
Informacie van 1514 waren er toen 100 haardsteden. De toename sinds 1494 is erg groot, wat 
doet vermoeden dat de situatie in 1494 minder rooskleurig is voorgesteld dan zij daadwerkelijk 
was. Verder staat vermeld dat het dorp 425 communicanten (meerderjarigen ter communie 
gaande personen) telde. Dat houdt in dat er per huis 4,25 communicanten woonden. Voor het 
aantal personen per huis moet daarbij het aantal minderjarigen worden opgeteld. Het aantal 
personen per huishouden lijkt vrij laag in vergelijking met andere dorpen.
Interessant is de omschrijving van de werkzaamheden waaruit de inwoners hun inkomsten 
verwierven. Volgens de Enqueste hield de ene helft van de bevolking zich bezig met visserij 
en de andere helft met veehouderij (koeien). Een vierde deel van de bevolking zou zo arm 
geweest zijn dat ze afhankelijk waren van de bedeling. Volgens de Informacie hielden de 
meeste inwoners zich bezig met scheepvaart naar de oost en de west en met haringvisserij.
Een interessant gegeven uit de Enqueste en Informacie is dat uit deze bronnen blijkt dat een 
aanzienlijk deel van de grond (650 morgen) in bezit was bij instellingen en personen van buiten 
Schellinkhout, namelijk uit Hoorn (170 morgen), Mr Otto bestemd voor een altaar in Hoorn 
(5 morgen), Amsterdam (56 morgen), Enkhuizen (12,5 morgen) en van de memorie van het 
noorderklooster in Enkhuizen (100 morgen). Dit overzicht lijkt incompleet, want uit diverse 
andere bronnen valt af te leiden dat grond binnen Schellinkhout in bezit was bij verschillende 
hoge heren. Dit is een opmerkelijke situatie want voor andere dorpen in de omgeving is dit niet 
of in beperkte mate het geval. 

41 Pols 1885, 281-310.
42 Utrecht, UB: Cat. 1729.
43 Leeuwarden, Tresoar: PBF 588 hs.
44 Fruin 1876; Fruin 1866.
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In 1369 wordt de heer van Heemskerk genoemd als leenheer van een stuk land.45 Daarnaast 
was er een stuk land (in 1662 de Krabbeweide) van het Huis van Heemskerk. In 1401 wordt 
een stuk land van het Huis van Kleef vermeld, in 1411 een stuk land van de heer van Egmond 
en in 1422 een stuk land van de heer van Assendelft. Dan is er nog een stuk land in de wester 
uiterdijk van de heer van Brederode, dat wordt vermeld in 1432. Ook de heer van Purmerend 
bezat een stuk grond, waarvan we voor het eerst in 1449 vernemen. Ook een stuk land van 
de Abdij van Egmond, waarvan we voor het eerst in 1477 vernemen, ontbreekt in de Enqueste 
en Informacie.

45 http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=9763&type=
 loanroom

Afb. 10. Pagina uit een van de afschriften van het keurboek van Schellinkhout (Utrecht, UB: Cat. 1729).
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De graaf van Holland bezat ook zelf land in Schellinkhout, dat voor het eerst in 1413 in de 
bronnen voorkomt en waarvan de leenmannen zijn te volgen tot 1661.46 Het land met huis 
daarop heette ‘de Klinke’. Uit vermeldingen uit 1385 en 1409 blijkt dat de graaf in Schellinkhout 
al eerder grond bezat, maar niet duidelijk is of deze vermelding op de Klinke betrekking hebben. 
Op de kaart uit 1603 (zie onder) staat een stuk land met de naam ‘den clinck’ weergegeven; 
deze heeft echter een veel kleinere omvang (381 roeden) dan het stuk land met die naam in 
de 15de eeuw (5 morgen). Op de website van Dijkhuis en Ooijevaar wordt verondersteld dat 
op dit land een stenen huis stond omdat het gedurende enige tijd aan Jacob die Wael in leen 
was gegeven. De naam Klinke zou volgens hen afgeleid kunnen zijn van ‘klinker’, een ander 
woord voor baksteen. 
Wellicht hebben de verschillende leenheren de stukken grond via de graaf van Holland 
verworven. In dat geval bezat de graaf hier oorspronkelijk veel grond. Een mogelijkheid is 
dat deze grond door de graaf is verworven in 1345, toen hij in het kader van de oorlogen met 
Friesland de bezittingen van de Friese kloosters in West-Friesland in beslag nam. Het toponiem 
Munnickay bij Schellinkhout wijst op kloosterbezit. Uit de bronnen is hierover echter niets 
bekend, waardoor dit gissen blijft. 

In Schellinkhout staat nog altijd een huis dat ‘De Steenen Kamer’ wordt genoemd. De ouderdom 
van dit huis is niet precies bekend, maar aannemelijk is dat deze van oorsprong uit de 15de of 
16de eeuw dateert. Volgens de Tegenwoordige Staat was het een ‘hoog steenen gebouw’ met 
dikke muren en een ‘groote gewelfde kelder’. 

2.2.5 De 16de en 17de eeuw
In de tweede helft van de 16de eeuw krijgen we voor het eerst een goed beeld van de bevolking 
van Schellinkhout dankzij de verschillende kohieren van de 10de penning. Het kohier van 1562 
is het meest volledig en hierin staan 139 huizen genoemd. In het kader van deze rapportage is 
niet nagegaan of deze 139 huizen daadwerkelijk aparte huizen zijn of dat in sommige gevallen 
huizen waren gesplitst in twee of meer woningen.
Voor Schellinkhout beschikken we in vergelijking tot de meeste plaatsen in West-Friesland 
over een uitzonderlijk oude kaart waarop de bebouwing is weergegeven. Deze kaart van de 
hand van Gerrit Dircksz Langedijck dateert uit 1603 en is gemaakt naar aanleiding van een 
conflict tussen de stede Schellinkhout en de Rekenkamer van Holland over de inning van de 
gewastienden, een heffing op de verbouw van tarwe, rogge en gerst en allerlei zaadgewassen 
als mosterdzaad, koolzaad en lijnzaad (afb. 11).47 De Rekenkamer beschuldigde Schellinkhout 
te weinig belastbare zaadlanden te hebben opgegeven. Op last van de Rekenkamer werd de 
landmeter Langedijck gevraagd een kaart te maken, waarop alle zaadlanden waren ingetekend. 
Schellinkhout werd uiteindelijk in het ongelijk gesteld, maar omdat men te goeder trouw had 
gehandeld en zich op het oude tiendenboek had gebaseerd, werd een deel van de schuld 
kwijtgescholden. De stede Schellinkhout kreeg niettemin een boete van 100 pond opgelegd 
en werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en de kosten voor het maken 
van de kaart.48 Op de kaart staan ook huizen getekend, waarbij overigens opvalt dat geen 
stolpboerderijen zijn te herkennen terwijl die er wel moeten hebben gestaan. Als deze kaart 
klopt, telde Schellinkhout ongeveer 140 huizen. Bij dit aantal moeten toch kanttekeningen 

46 http://www.geschiedenisschellinkhout.nl/totenmet1500/totenmet1500.html; http://www.dwangburchten.nl/
47 NA, Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, toeg.nr. 4.VTH, inv.nr. 2500. Kaart van de zaadlanden 

gelegen in de ban van Schellinkhout, 4 december 1603. Afm. 87 x 93 cm. Manuscript op perkament.
48 WFA, Stede en Gemeente Schellinkhout 1450-1970, inv.nr. 27 (22 dec. 1604) en 46 (1604).
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worden geplaatst. Op de locatie Dorpsweg 67, waar enkele jaren geleden onderzoek is gedaan, 
worden bijvoorbeeld twee huizen weergegeven, terwijl uit het onderzoek blijkt dat hier één 
stolpboerderij stond.49 Als dat voor meer locaties geldt, was het werkelijke aantal huizen lager.

Kazimier geeft op zijn website over de geschiedenis van Schellinkhout voor verschillende jaren 
het aantal huizen, gebaseerd op de verponding. In 1620 en 1630 zou Schellinkhout 180 huizen 
hebben gehad; in 1632 worden 160 huizen genoemd. Aannemelijk is dat de genoemde aantallen 
betrekking hebben op het aantal belastingplichtige huisgezinnen. Een huis of stolpboerderij 
kon meerdere woningen bevatten. Opvallend is namelijk dat op de kaart van Dou uit 1651-
1654 slechts ruim 100 huizen staan getekend (afb. 12). Deze kaart wordt beschouwd als zeer 
nauwkeurig en er is vooralsnog dan ook geen aanleiding om aan dit aantal huizen te twijfelen.

49 Schrickx & Duijn 2017.

Afb. 11. Schellinkhout met de zaadlanden, kaart van Langedijck uit 1603 (collectie Nationaal Archief).
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Volgens de volkstelling van 1622 kende Schellinkhout 953 inwoners, wat meer is dan het 
huidige inwonertal.50

2.2.6 De 18de en 19de eeuw
In de verpondingen van 1733 en 1749 staan 97 huizen (lees huisgezinnen) en één windmolen 
genoemd. Piet Boon heeft een studie gemaakt naar de zeevarenden van het West-Friese 
platteland tussen 1680 en 1720.51 Hij heeft voor deze periode de namen van 47 schippers 

50 Boon 1986, 12.
51 Boon 1996.

Afb. 12. Schellinkhout op de kaart van Dou uit 1651-1654 (collectie WFA).
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en 121 zeelieden uit Schellinkhout achterhaald. Gedurende de periode 1680-1710 kwam 
meer dan de helft van het totaal aantal West-Friese schippers uit de dorpen Schellinkhout, 
Venhuizen, Hem en Aartswoud.52 Deze plaatsen, die niet toevallig aan of dichtbij de Westfriese 
Omringdijk waren gelegen, speelden dus een belangrijke rol in de maritieme geschiedenis 
van dit gebied. Handel werd gedreven op onder andere Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, 
Italië, Duitsland, Scandinavië en het Oostzeegebied.
Economisch ging het in de eerste helft van de 18de eeuw neerwaarts. De handel en nijverheid 
liepen terug en ook demografisch was er een krimp. De Industriële Revolutie in Engeland, 
gevolgd door Duitsland en België, betekent een grote klap voor Nederland. Pas in de loop van 
de 19de eeuw vertoont de economie weer een lichte groei.
Halverwege de 19de eeuw telde Schellinkhout volgens Van der Aa 88 huizen met 106 
huisgezinnen en een totaal van 520 inwoners. In ongeveer 18 gevallen werd een huis of 
boerderij dus bewoond door meerdere gezinnen. Voor het eerst wordt in de bronnen een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen het aantal huizen en het aantal huisgezinnen. Van der 
Aa vermeldt dat de inwoners zich vooral bezighielden met melkveehouderij en kaasmakerij. 
De handel in vee was van weinig betekenis en er werden ook inkomsten verworven uit de 
visvangst. Verder waren er in Schellinkhout veel appel- en perenboomgaarden.

52 Boon 1996, 91.

Afb. 13. Detail van de kaart van Langedijck uit 1603 (collectie Nationaal Archief).
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2.3 Historische gegevens plangebied

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik 
worden gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op de oudste kaart van het dorp van Langedijck 
uit 1603 is op de locatie van het plangebied geen bebouwing zichtbaar (afb. 13). De kaart 
concentreert zich vooral op de percelering, waardoor de locaties van de gebouwen minder 
nauwkeurig is weergegeven. Archeologisch onderzoek aan de Dorpsweg 67 in Schellinkhout 
heeft reeds aangetoond dat de kaart niet altijd klopt.53

Op de kaart van Johannes Dou (1651-1654) is op de locatie van het plangebied bebouwing 
zichtbaar (afb. 14). Op basis van de kaart kan geen uitspraak worden gedaan over het karakter 
van de bebouwing. Het is dus niet mogelijk om te zeggen of in deze tijd al een stolpboerderij 
op het perceel stond. 

Op de kadastrale minuutkaart uit 1824 is voor het eerst gedetailleerde bebouwing weergegeven. 
Op de locatie van het plangebied is een stolpboerderij zichtbaar (afb. 15). De stolp staat op 
dezelfde plek als de verbrande boerderij en heeft dezelfde afmetingen en vorm. Dit maakt het 
zeer waarschijnlijk dat de verbrande boerderij in ieder geval van vóór 1824 dateert.

Via het archief van het kadaster kunnen de eigenaren van de boerderij en verbouwingen voor 
de periode 1832 tot circa 1985 worden achterhaald. De boerderij was in 1832 eigendom van 
boer Pieter Gorter, die aan de zuidzijde van De Hout woonde binnen de banne van Hem. De 
boerderij in Schellinkhout werd dus verpacht. Pieter had tevens diverse percelen in bezit die 
achter en voor de boerderij lagen (afb. 16). Dit waren een boomgaard naast de boerderij, drie 
kleine stukken bouwland (akkers) en verder weilanden. 

53 Schrickx & Duijn 2017.

Afb. 14. Uitsnede uit de kaart van Dou uit 1651-
1654. Binnen de zwarte cirkel het plangebied.

Afb. 15. Uitsnede uit de oudste kadastrale minuut-
kaart uit 1824. Binnen de rode cirkel het plangebied.
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In 1837 overleed de eerste vrouw van Pieter, Aafje Fokkes, en naar aanleiding hiervan is de 
boerderij in Schellinkhout overgegaan naar zoon Klaas Pieterszoon Gorter. Klaas was in 1819 
getrouwd met Neeltje Baas uit Venhuizen. Hierna woonden zij in Schellinkhout, vermoedelijk 
in de stolpboerderij Dorpsweg 20. Dit betekent dan dat zij de stolp aanvankelijk pachtten 
en in 1837 in eigendom kregen. In 1847 verkocht Klaas de boerderij aan zijn zoon Pieter 
Gorter. Pieter Gorter trouwde een jaar na de aankoop van de boerderij met Aaltje Schoon, 
die ook uit Schellinkhout kwam. Uit het bevolkingsregister dat is aangelegd in 1850 blijkt dat 
behalve Pieter en Aaltje in de boerderij woonden: zijn ouders Klaas en Neeltje en hun kinderen 
Klaas (1848), Geertje (1850), Pieter (1851), Neeltje (1854-overleden 1856), Neeltje (1857) 
en Grietje (1862). Tevens waren er opeenvolgende dienstbodes en dienstmeiden, evenals een 
werkboer genaamd Jacobus Schekkerman.54 Vader Klaas is in 1879 overleden. 
In 1874 liet Pieter Gorter de perceelsgrenzen rond de boerderij aanpassen. Uit de bijbehorende 
hulpkaart blijkt dat achter de boerderij twee schuren stonden (afb. 17). In 1880 overleed 
Pieter en hierna was zijn weduwe eigenaar van de boerderij. Als zij in 1894 ook overlijdt, 
wordt de boerderij verkocht aan Klaas Klaaszoon Tensen. Hij is een zoon van Klaas Tensen en 
Grietje Gorter, die op haar beurt een dochter is van Klaas Gorter en Neeltje Baas. De boerderij 
is dus overgegaan naar een neef. Klaas Tensen won op de Tentoonstelling van de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw in Hoorn in 1877: 1e prijs met melkgevende koe met kalf, 2e prijs 
met herfstkalvers of dikke koeien,  eervolle vermelding met melkgevende vaars, 1e  prijs met 
tamme eenden, 1e prijs met 5 grootste peren, 2e prijs met stoofperen, 3e prijs met appelen en 
peren, 2e prijs met fijne tafelperen.55 Er waren nogal wat prijzen te vergeven…

54 WFA, toegangsnr 1701-23, inv.nr. 4 en 6.
55 https://www.westfriesgenootschap.nl/archivering/boeken/veehouderij/databestanden/

Afb. 16. Uitsnede uit de oudste kadastrale minuutkaart uit 1824. De gele stip de stolpboerderij Dorpsweg 
20. In groen de percelen die in 1832 eigendom waren van de eigenaar van de stolpboerderij.



30

Klaas Tensen verkocht de boerderij in 1901 aan boer Pieter Hoogland. Hij had de boerderij 
ruim 40 jaar in bezit. Uit de veehouderstelling van 1921 blijkt dat hij één paard, zes schapen, 
twaalf kuikens en dertien kippen had. Hij had toen dus geen koeien. Hij bezat ook bijna geen 
grasland. In 1930 had hij wel vijf melkkoeien, evenals één paard, twaalf varkens en elf kippen.56 
In de Tweede Wereldoorlog is hij definitief gestopt met boeren wegens zijn hoge leeftijd.
In 1942 verkocht Pieter Hoogland de boerderij aan veehouder Simon Peetoom. Hij brak later 
in de jaren 40 de schuren af en vergrootte het perceel met een stuk grond ten noordwesten 
van de boerderij (afb. 18). Simon is in 1952 met zijn gezin naar Suriname geëmigreerd.57 De 
nieuwe eigenaren waren Klaas Renooy en zijn vrouw Nel Renooy-Peetoom.

56 https://www.westfriesgenootschap.nl/archivering/boeken/veehouderij/databestanden/
57 Informatie Gerben Kazimier. 

Afb. 17. Hulpkaart van het kadaster, oktober 1874.

Afb. 18. Hulpkaart van het kadaster, december 1946.
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3. Doel en methode van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht

In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad bij 
het archeologisch onderzoek en de uitwerking daarvan hebben gefungeerd. Dit rapport tracht 
antwoord op deze onderzoeksvragen te geven. Hieronder worden de vragen weergegeven. 

1. Prehistorie
1.1  Zijn sporen uit de Late-Prehistorie aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, uit welke
 periode dateren de sporen?
1.2  Is sprake van een nederzetting op deze locatie of heeft het gebied een andere functie  
 gehad, bijvoorbeeld als akkerland of weidegrond?

2. Middeleeuwen
2.1  Hoe oud zijn de oudste sporen en wat zegt dit over de vroegste geschiedenis van
 Schellinkhout?
2.2  Duiden deze sporen op bewoning binnen het onderzoeksgebied of op andere activiteiten? 
2.3  Is in deze periode reeds een terpje opgeworpen? Wat is de ligging en omvang hiervan? 
 Is dit terpje in één keer opgeworpen of geleidelijk verhoogd?
2.4  Dateren sloten/greppels uit deze periode en wat zeggen deze over de ontginning/
 verkaveling?
2.5  Zijn sporen van bebouwing (vloerniveau’s, paalkuilen e.d.) aanwezig en is op basis 
 hiervan die bebouwing te reconstrueren?
2.6 Zijn sporen aanwezig die tot het erf (of erven) behoren (waterputten e.d.) en is op 
 basis hiervan de inrichting van het erf te reconstrueren? Hebben we te maken met een 
 of twee erven?

3. De stolpboerderij
3.1  Wanneer is de stolpboerderij gebouwd?
3.2  Hoe is de boerderij gefundeerd? 
3.3  Hoe zag de oorspronkelijke indeling van de boerderij eruit? Zijn hierin wijzigingen in de 
 loop van de tijd opgetreden? Welke structuren zijn binnen de boerderij aanwezig 
 (bijvoorbeeld waterputten, waterkelders, voorraadkelders)? Kunnen de oorspronkelijke 
 functies van de verschillende ruimtes worden bepaald?
3.4  Wat was de indeling van het erf? Zijn hierbinnen verschuivingen aanwezig? Hoe ziet de 
 perceleringsstructuur eruit in deze periode?
3.5  Zijn vondsten te koppelen aan het interieur (wandtegels, nistegels, haardplaten e.d.)?
3.6  Kan vondstmateriaal aan de bewoners van de boerderij worden gekoppeld en wat 
 zegt dit over die bewoners? Zijn vondsten aanwezig die samenhangen met het
 boerenbedrijf, bijvoorbeeld de productie van kaas?
3.7  Kan op basis van archeozoölogische en -botanische resten iets worden gezegd over het 
 consumptiepatroon van de bewoners?
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3.2 Methode

Bij aanvang van de graafwerkzaamheden zijn vier grondslagpunten met RD-coördinaten en 
een vast NAP-punt uitgezet. In totaal is een oppervlakte van circa 300 m2 onderzocht.
De verbrande restanten van de boerderij zijn in juni 2017 verwijderd tot het maaiveld, waarbij 
de betonvloeren zijn blijven zitten. De balken van het vierkant zijn apart gelegd voor verder 
onderzoek. Direct voorafgaand aan de opgraving zijn de betonvloeren verwijderd. Hierna zijn 
de sporen van de stolpboerderij blootgelegd in één groot vlak (werkput 1, afb. 19). Vervolgens 
is binnen de boerderij in vijf kleine werkputten verder verdiept, dit is vlak 2 van werkput 2 
tot en met 6 (afb. 20). Alle vlakken zijn analoog getekend op schaal 1:20. In totaal zijn acht 
profielen gedocumenteerd door middel van foto en/of tekening.

Het vondstmateriaal is met de hand en voor zover mogelijk per spoor verzameld. De vlakken 
en stort zijn intensief met een metaaldetector afgezocht.
Bij de uitwerking zijn de keramiek- en glasvondsten gedetermineerd volgens het 
classificatiesysteem voor laat- en post-middeleeuws aardewerk en glas (het ‘Deventer-
systeem’). Het doel van dit systeem is het eenduidig beschrijven van keramiek en glas in heel 
Nederland, waardoor het makkelijker is om vondsten en vondstcomplexen te vergelijken.
Het gravend onderzoek en de uitwerking zijn verricht volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie versie 4.0 en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn/West-Friesland, versie 
2016.
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Afb. 19. Overzicht van de werkput op het niveau van vlak 1 (werkput 1). Schaal 1:400.
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4. Bouwhistorisch onderzoek

Na de brand van 25 mei 2017 zijn op 1 augustus 2017 de verbrande balken van het vierkant 
gedocumenteerd. Uit de balken zijn monsters gezaagd ten behoeve van dendrochronologisch 
onderzoek. Doordat de boerderij is verbrand, is geen bouwhistorische opname van de stolp 
gedaan. Hierdoor zijn bijvoorbeeld geen plattegrond en foto’s van de binnenzijde van de 
boerderij beschikbaar. Ook foto’s van de buitenkant van de boerderij zijn slechts beperkt 
voorhanden.
Duidelijk is dat de boerderij sterk was verbouwd, waardoor geen sprake meer was van een 
originele indeling. Na het opruimen van de resten van de boerderij is vastgesteld dat binnen 
een groot deel van de boerderij een betonvloer lag, namelijk binnen de voormalige hooiberg, 
dars en stal. Twee kamers aan de zuidzijde van de boerderij hadden een houten vloer. 
De stolpboerderij was een zogenaamde Westfriese stolp. Kenmerkend voor dit stolptype zijn 
de darsdeuren in de voorgevel, de ligging van de koeienstal langs de achtergevel en het 
woongedeelte aan de zijkant.58

De voorgevel van de stolpboerderij is de oostzijde.

4.1 Exterieur in 2017

Van de boerderij bestaan diverse recente foto’s (afb. 21 t/m 27).59 Hierop zijn alle vier gevels 
in meer of mindere mate zichtbaar. De boerderij was ongeveer 19,5 meter lang (oost-west) 
en 16 meter breed.
De voorgevel sprong aan de rechterzijde in op de plaats van de darsdeuren. Darsdeuren zijn 
meestal op deze manier meer naar binnen geplaatst, zodat zij een grotere hoogte kregen. Op 
foto’s van rond 2010 is een loopdeur aanwezig in de darsdeuren, maar op foto’s uit 2014 is 
deze verdwenen. Bij Westfriese stolpen komen uitgebouwde voorhuizen regelmatig voor, maar 
dat was bij deze boerderij niet het geval. Boven de linkerzijde van de voorgevel prijkte wel een 
houten topgevel. Recht daaronder bevond zich een rijkversierde deur. In de voorgevel waren 
verder vier zesruits schuiframen aanwezig, evenals veertien sierlijke muurankers. In de korte 
verbindingsmuur tussen de darsdeuren en rest van de voorgevel was onderin een klein raam 
aanwezig, dat daglicht toeliet tot de kelder.
In de zuidelijke zijgevel bevonden zich drie zesruits schuiframen, twee deuren en twee kleinere 
ramen. Tegen de gevel zaten diverse eenvoudige muurankers. De zuidgevel en voorgevel lijken 
met dezelfde baksteen te zijn opgetrokken, die op basis van het uiterlijk in de 18de of 19de eeuw 
kan worden geplaatst.
Aan de achterzijde was sprake van een ‘lage wand’, ook wel aangeloefd deel genoemd. Dit 
betekent dat de achtergevel meer naar buiten is geplaatst en is voorzien van een dak met een 
andere hellingshoek dan de rest van de kap. De sparrenkap steunt hierdoor aan de achterkant 
niet op de achtergevel. Dit is gebruikelijk voor de achterzijde van Westfriese stolpen, waar 
zich altijd de koeienstal bevond. In de achtergevel bevonden zich verder diverse eenvoudige 
muurankers, twee ramen en een deur. De noordzijde van de gevel was gestuct. Het is onzeker 
of het metselwerk van deze gevel gelijk was aan de voorgevel en zuidgevel. 

58  Brandts Buys 1974, 46-79.
59  De boerderij stond ten tijde van de brand te koop.
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De noordelijke zijgevel is slechts beperkt zichtbaar op de foto’s. De oostzijde van deze gevel 
was een plankenwand op een bakstenen plint. In de wand bevonden zich twee kleine vierkante 
ramen. De rest van de gevel was van baksteen en in ieder geval voorzien van twee ramen en 
een deur. 

Afb. 21 en 22. De stolpboerderij in 2017. Foto: Funda.nl.
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Het dak was deels rietgedekt en deels voorzien van pannen. Rondom was de onderrand van 
het dak voorzien van pannen, met uitzondering van het deel boven de darsdeuren. Aan de 
voorzijde en zuidzijde was een deel gedekt met zwart geglazuurde Oud-Hollandse pannen. Aan 
de achterkant bevond zich een eenvoudige pannenspiegel van grijze ongeglazuurde pannen. 
Aan de zuidzijde was een eenvoudige vierkante schoorsteen aanwezig. Bovenin het dakvlak 
aan de voorzijde zat een zogenaamd kistgat: een klein rechthoekig gat in de rieten kap.

Afb. 23. De stolpboerderij in 2017. Foto: Funda.nl.

Afb. 24. De stolpboerderij in 2014. Foto: Boerderijenstichting Vrienden van de stolp.
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Afb. 25. De stolpboerderij in 2014. Foto: Boerderijenstichting Vrienden van de stolp.

Afb. 26. Detail van de voordeur in 2014. Foto: 
Boerderijenstichting Vrienden van de stolp.

Afb. 27. Detail van de makelaar. Foto: Boerderijen-
stichting Vrienden van de stolp.
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4.2 Oude foto’s

Dankzij diverse oude foto’s krijgen we een beeld van de boerderij in de 20ste eeuw. De oudste 
foto dateert uit circa 1943 (afb. 28). Met name in de zuidelijke zijgevel zijn wijzigingen 
zichtbaar. Hier is slechts één deur aanwezig, namelijk de deur aan de achterkant die toegang 
gaf tot de stal. De twee kleine ramen aan weerszijden hiervan bestonden in deze tijd nog niet. 
In de darsdeur is de loopdeur goed zichtbaar, deze is voorzien van een raam.

Uit de jaren 50 dateren drie foto’s (afb. 29 t/m 31). Op deze foto’s is de loopdeur in de 
darsdeuren nog steeds voorzien van een raam. Op een foto uit 1957 is zichtbaar dat de tweede 
deur in de zuidgevel is gemaakt. Uit een bouwaanvraag blijkt dat deze deur uit 1952 dateert 
(zie onder). Een van de kleinere ramen aan de westzijde van de gevel is tevens zichtbaar. 
Uit de jaren 60 en 80 dateren nog twee foto’s (afb. 32 en 33). Het raam in de loopdeur van de 
dars is op de foto uit 1986 verdwenen.

4.3 Bouwvergunningen

Voor de boerderij zijn diverse bouwvergunningen te vinden in het archief. De oudste vergunning 
dateert uit 1952 en is aangevraagd door Simon Peetoom.60 Op de bijbehorende tekening is de 
wijziging getekend: in de zuidgevel wil men een extra deur aanbrengen (afb. 34 en 35). Het 
kleine raam aan de westzijde van de gevel bestond op dat moment al. Inpandig worden een 
bedstede en gangetje omgebouwd tot portaal. De verhoudingen op de plattegrond zijn niet 
correct, maar de tekening geeft toch informatie over de indeling van de boerderij. 

60 WFA, toegang 1156_BD, inv.nr. 37.

Afb. 28. De stolpboerderij in 1943. Collectie: Gerben Kazimier.
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Afb. 29. De stolpboerderij in de jaren 50. Collectie: Gerben Kazimier.

Afb. 30. De stolpboerderij in 1957. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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Afb. 31. De stolpboerderij in 1957. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Afb. 32. De stolpboerderij in 1963. Collectie: Gerben Kazimier.
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In 1965 en 1966 is vergunning aangevraagd voor de bouw van een woning en garage op het 
perceel van de boerderij, namelijk ten zuiden van de stolp.61 Dit pand bestaat nog steeds 
(Dorpsweg 22). Het perceel is na de bouw afgescheiden van het boerderijperceel en verkocht.
In 2002 is een schuur achter de boerderij afgebroken en vervangen door een loods. De schuur 
is op de hulpkaart uit 1946 niet aanwezig (zie afb. 18) en moet dus later in de 20ste eeuw zijn 
gebouwd. 

61 WFA, toegang 1156_BD, inv.nr. 39 en 40.

Afb. 33. De stolpboerderij in 1986. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Afb. 34. Tekening van de bestaande en gewijzigde zijgevel, horende bij de bouwaanvraag uit 1952.
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Afb. 35. Tekening van de bestaande en gewijzigde plattegrond, horende bij de bouwaanvraag uit 1952.



44

4.4 Het vierkant

Het vierkant is het dragende houtskelet van de boerderij. In hoofdvorm bestaat dit uit vier 
stijlen en vier liggende balken (afb. 36). Bij de brand in de stolpboerderij is het vierkant van 
de boerderij sterk verbrand en bovendien uit elkaar gevallen. Hierdoor kon de constructie niet 
meer in intacte staat worden onderzocht. Toch is informatie over het vierkant verkregen. Bij 
het opruimen van de resten van de boerderij zijn de vierkantbalken namelijk apart gelegd en 
zij zijn vervolgens onderzocht. Na het onderzoek zijn de balken bemonsterd ten behoeve van 
dendrochronologisch onderzoek. Doordat een deel van de balken ontbrak en diverse andere balken 
niet intact waren, is het helaas niet mogelijk om de constructie met zekerheid te reconstrueren.

Op basis van de archeologische sporen kan worden gezegd dat het vierkant ongeveer 7,5 
meter (oost-west) bij 6,5 meter (noord-zuid) groot was. Een vierkant bestaat altijd uit twee 
vaste gebinten, ieder gevormd door twee stijlen die zijn verbonden door middel van een 
dekbalk. De dekbalk ligt op de stijlen. Aan de bovenzijde van de stijlen is een pen aanwezig 
(afb. 37) die steekt in een rechthoekig gat in de onderkant van de dekbalken (afb. 38).62 Deze 
houtverbinding wordt geborgd door één of meer toognagels. Bij het verbrande vierkant van 
Schellinkhout zijn alleen pen-gatverbindingen met twee toognagels gezien. Bij één van de 
verbindingen waren de toognagels nog aanwezig, zij waren van eikenhout.
De vaste gebinten van het vierkant stonden waarschijnlijk aan de noord- en zuidzijde. Dat 
is opvallend, want dit waren de lange zijden van het vierkant. Doorgaans staan de vaste 
gebinten juist aan de korte zijden van het vierkant. Aan de achterkant van de boerderij was 

62 Een van de pennen aan de bovenkant van de stijlen was 14 cm lang en 5 cm dik. Een van de pengaten in 
de onderkant van een dekbalk was 20 bij 8 cm en 11 cm diep. 
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Afb. 36. Dwarsdoorsnede van een stolpboerderij met de gebruikte termen:
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een grote overstek aanwezig van 2,05 meter lang. Uit de balken blijkt dat een tweede zijde 
was voorzien van een kortere overstek van ruim 1 meter breed. Gezien de plattegrond van 
de boerderij moet deze aan de zuidzijde (de zijde van de woonvertrekken) hebben gezeten. 
De afstand tussen het vierkant en de buitengevel is aan deze zijde een stuk groter dan aan 
de noord- en oostzijde. Een overstek aan de zijde van het woongedeelte komt veel voor bij 
stolpboerderijen van het Westfriese type. De overstek zorgde voor meer ruimte op de begane 
grond en bovendien kon het rookkanaal tussen de twee parallelle balken worden gebouwd, wat 
voor extra stevigheid zorgde. Dit is bij de onderzochte boerderij in Schellinkhout ook het geval.

Het vierkant was volledig gemaakt van naaldhout. Uit houtsoortbepaling blijkt dat het om 
grenenhout gaat (hout van de grove den).63 De vorm van het hout was bij vrijwel alle balken 
gelijk, namelijk eenzijdig gekantrecht hout. Dit betekent dat aan één zijde een platte kant 
aanwezig was en de rest van de balken rond was (afb. 39). Deze vorm is vaker gezien bij 
vierkantbalken van stolpboerderijen uit de 17de eeuw, namelijk stolpen gebouwd rond 1625, 
1662 en in 1675.64 Een van de balken was rechthoekig van vorm (balk 4, waarschijnlijk 
was dit de bovenbalk aan de oostzijde). Deze balk betreft hergebruikt hout, want in deze 
balk waren twee inkepingen van houtverbindingen aanwezig die niet samenhangen met de 
vierkantconstructie.65 Op de andere balken zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor 

63 Zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.
64 Lambertschaag, Noordeinde 36 (gebouwd 1661/1662): Duijn & Schrickx 2019; Zandwerven 45 (gebouwd 

1675); Zuidermeerweg 35 (gebouwd rond 1625). 
65 Deze inkepingen kloppen niet met andere houtverbindingen in de balk en waren bovendien verbrand. De 

houtverbindingen die op het moment van de brand nog in gebruik waren, waren over het algemeen onverbrand. 

Afb. 37. Een van de stijlen van het vierkant met 
aan de bovenzijde (onder op foto) een rechthoekige 
pen).

Afb. 38. Pengat met twee eiken toognagels in de 
onderkant van een dekbalk.
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hergebruikt hout. Het lijkt er dus op dat alleen deze balk op zeker moment in het vierkant is 
gezet, als vervanging voor een oudere balk.

Alle vier stijlen konden worden onderzocht. 
Van twee stijlen kon de lengte worden 
bepaald, namelijk 6,76 en 6,66 meter. 
Dit betekent dat het vierkant inclusief de 
dekbalk en bovenbalk op de stijl ongeveer 
7,2 meter hoog was. Van een derde stijl is in 
het verleden, waarschijnlijk in de 20ste eeuw, 
een stukje van de onderkant afgezaagd, de 
vierde stijl was gebroken. 
Van alle onderdelen zijn ook de breedte 
en dikte gemeten op plekken die niet of 
nauwelijks waren aangetast door de brand. 
De onderkant van de stijlen bedroeg 37x24 
cm, 35x25 cm, 42x23 cm en 36x22 cm. De 
liggers waren 26 tot 42 cm breed en 20 tot 
28 cm hoog. De balken zijn aan één zijde 
doorgaans dikker dan aan de andere zijde, 
doordat zij het natuurlijke verloop van de 
boom volgen. Doordat de balken grotendeels 
waren verbrand, kon dit verloop niet goed 
worden gedocumenteerd. 

Afb. 39. Onderkant (kopse kant) van een van de stijlen van het vierkant. De positie van de kern van de 
boom is aangegeven met een rode stip. 

Afb. 40. Een rond gat in de onderkant van een van 
de stijlen.
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Bij alle vier stijlen was sprake van een rond gat in de onderkant, die helemaal door de stijl 
heen ging (3,5 en 4 cm in diameter, 15, 22 en 18 cm uit de onderkant, afb. 40). Dit soort 
gaten onderin de stijlen komen algemeen voor bij vierkanten uit de 16de en 17de eeuw. De 
functie is onzeker, maar vermoedelijk hangen zij samen met het plaatsen van het vierkant op 
de bakstenen poeren. 
Op ruim 2 meter vanaf de onderkant van de stijl (2,45 en 2,05 meter) waren de draagbalken 
bevestigd aan het vierkant. Op deze plek waren ondiepe schuine inkepingen aanwezig (afb. 41). 

Bij enkele stijlen bevond zich op ongeveer 2 meter uit de bovenkant een ondiepe rechthoekige 
inkeping met grote ijzeren nagels. Vermoedelijk bevond zich hier een jaagband. Of deze aan 
alle vier zijden aanwezig was, valt niet goed te zeggen. 

De verbinding tussen de dekbalken en 
bovenbalken werd zoals gebruikelijk gevormd 
door loeven en voorloeven (afb. 42). In de 
bovenkant van de dekbalken bevonden zich 
voorloeven (afb. 43), in de onderkant van 
de bovenbalken loeven (afb. 44 en 45). De 
kruislings liggende balken werden aan elkaar 
vastgemaakt door middel van een houten of 
ijzeren pen (een spiebout). Bij de verbrande 
balken van de stolp in Schellinkhout was alleen 
sprake van ijzeren pennen, houten pennen 
waren niet aanwezig. De bovenbalken en 
overstekbalken waren op dezelfde manier met 
elkaar verbonden. 

Afb. 41. Schuine inkepingen op een stijl op de plek waar draagbalken en een zolderbalk bevestigd waren. 

Afb. 42. Schematische tekening van twee balken 
die kruislings op elkaar liggen en waarbij de 
houtverbinding bestaat uit een loef en voorloef. 
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Afb. 43. Voorloef op de bovenzijde van een dekbalk.

Afb. 44. Loef in de onderkant van een bovenbalk 
met rond gat voor de pen. 

Afb. 45. Loef in de onderkant van een bovenbalk 
met en ijzeren spiebout er doorheen.
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Om de hoofdconstructie van het vierkant te versterken, worden altijd schuine balken 
aangebracht. Ze worden zwingen of zwiepingen genoemd en zijn lichter uitgevoerd dan 
de stijlen en liggers. Deze balken zijn verloren gegaan bij de brand, maar op basis van de 
inkepingen in de onderzochte stijlen en liggers en enkele foto’s kan toch iets over de zwingen 
worden gezegd. In ieder geval aan de zuidzijde bevonden zich dubbele zwingen, wat betekent 
dat deze zijde vier zwingen telde. Aan de noordzijde bevonden zich enkele zwingen (twee 
stuks), voor de oost- en westzijde is het aantal zwingen niet zeker. Normaal gesproken is op 
tegenoverliggende zijden sprake van een gelijk aantal zwingen. Dat is hier niet het geval en 
maakt het aannemelijk dat in latere tijd zwingen zijn vernieuwd. 
Op met name de stijlen konden de houtverbindingen van de zwingen goed worden bekeken. 
De zwingen waren deels verbonden met de stijlen door middel van lipverbindingen met hak 
(afb. 46). Dit type houtverbinding is standaard voor zwingen in de 16de en 17de eeuw. 

Bij een van de stijlen waren twee inkepingen voor zwingen direct boven elkaar aanwezig (afb. 
47). Dit wijst erop dat de stijl op deze plek op zeker moment is vernieuwd en op een iets 
andere plek is bevestigd. 

Afb. 46. Inkepingen van lipverbindingen met hak van de bevestiging van zwingen op stijlen.
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Afb. 47. Twee inkepingen van zwingen boven elkaar op een stijl.

Afb. 48. Ondiepe inkepingen met tand van de bevestiging van zwingen op stijlen.
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Andere zwingen waren simpelweg tegen de binnenkant van de stijlen en liggers vastgenageld. 
Soms is daarbij een kleine tand gebruikt, oftewel een kleine inkeping aan de onderkant (afb. 
48 en 49). De inkepingen zijn niet verbrand en daaruit blijkt dat zij op het moment van de 
brand in gebruik waren. 

Op grenen vierkantbalken uit de 17de eeuw zijn doorgaans veel handelsmerken te vinden. Dit 
soort merken zijn aangebracht na de kap of tijdens het transport van het hout. Op het vierkant 
van Schellinkhout zijn vier merken gezien op de onderkanten van stijlen (afb. 50). Hier was het 
hout niet verbrand en daardoor waren deze merken nog zichtbaar. De merken waren allemaal 
aangebracht met een ritsmes. Ongetwijfeld hebben op het vierkant veel meer merken gestaan. 
Bij een van de merken waren twee ronde houten pennen in het hout aanwezig. Zij hebben 
geen functie in het vierkant, wat het waarschijnlijk maakt dat de pennen zijn aangebracht bij 
het vlotten van het hout. In dat geval wordt gesproken van vlotpennen. 

Zes balken van het vierkant zijn dendrochronologisch onderzocht.66 Alleen balk 4, een 
hergebruikte balk (zie boven), kon niet worden gedateerd en dit bevestigt nog eens extra dat 
we te maken hebben met een balk die afwijkend is van de rest van het vierkant. Bij geen enkel 
monster was de laatst gegroeide ring onder de schors (wankant) aanwezig, doordat deze bij 
de brand verloren is gegaan. Hierdoor kan alleen een post-quem datering worden gegeven, 
oftewel een datering ná een bepaald jaar. De dateringen wisselen tussen ná 1532 en ná 1604. 
De monsters telden tussen de 119 en 273 jaarringen. Gezien de hoge leeftijd van de bomen is 
het aannemelijk dat zij in ieder geval in de 17de eeuw zijn gekapt. De bomen waaruit de balken 
zijn gehaald, groeiden zoals gebruikelijk in het zuiden van Noorwegen.

66 Zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.

Afb. 49. Plek met grote nagels op de onderkant van een bovenbalk van de bevestiging van een zwing.
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4.5 Deelconclusie

De stolpboerderij op het perceel Dorpsweg 20 in Schellinkhout was een Westfriese stolp. Dit 
betekent dat de darsdeuren in de voorgevel zaten, de koeienstal (met lage wand) zich aan de 
achterkant bevond en dat men primair langs de zijgevel, in dit geval de zuidzijde, woonde. In 
ieder geval de voorgevel en zuidgevel waren uit dezelfde bakstenen opgetrokken en dateren 
waarschijnlijk uit de 18de of 19de eeuw. 
Het vierkant van de boerderij kon tot op zekere hoogte worden onderzocht. Het mat ongeveer 
7,5 meter (oost-west) bij 6,5 meter (noord-zuid) en was helemaal gemaakt van grenenhout. 
Aan de achterkant bevond zich een grote overstek van ruim 2 meter, aan de zuidzijde 
was een kortere overstek van ruim 1 meter breed aanwezig. Eén liggende balk was zeker 
hergebruikt hout, de rest van het vierkant lijkt wel primair toegepast hout te zijn. Uit het 
dendrochronologisch onderzoek blijkt dat het hout is gekapt ná 1604. Op basis van uiterlijke 
kenmerken kan het vierkant in de 17de eeuw worden geplaatst.

Afb. 50. Vier handelsmerken op onverbrande delen van stijlen. Bij een van de merken zijn twee vlotpennen 
aanwezig (rode pijlen).
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5. Resultaten archeologisch onderzoek

De sporen die bij de opgraving zijn aangetroffen, dateren voor het grootste deel uit de periode 
vanaf circa 1600. In deze periode stond een stolpboerderij op het perceel. Hiernaast zijn 
sporen uit de Middeleeuwen en 16de eeuw gevonden. Hieronder worden de sporen per periode 
beschreven. De sporen zijn weergegeven op fasekaarten in de bijlagen.

5.1 Sporen uit de Middeleeuwen (1100-1500)

Het aantal sporen uit de Middeleeuwen is beperkt. Er zijn geen aanwijzingen dat in deze periode 
binnen het plangebied werd gewoond. Vondstmateriaal uit deze tijd is nauwelijks gevonden.

Middeleeuwse laag en greppels (S97, S98)
De natuurlijke bodem binnen het plangebied bestond uit gelaagd lichtgrijs zand. Dat de 
ondergrond op deze plek uit zand bestaat en niet uit klei hangt samen met de ligging op de 
geulrug (zie paragraaf 2.1). De bovenkant van de natuurlijk afgezette zandlaag bevond zich 
rond 1,00 -NAP. Bovenin de natuurlijke laag waren kalkspikkels aanwezig. Ongeveer in het 
midden van het onderzochte terrein (profiel 8) lag op de natuurlijke zandlaag een dun bandje 
donkergrijze iets zandige klei. Daarop bevond zich over het hele terrein een laag grijze tot 
bruingrijze iets zandige klei. In de zuidwesthoek (profiel 1 en 2, afb. 51) was deze laag dun 
(5 cm), maar ten noorden hiervan was de laag een stuk dikker. In het midden van het terrein 
was de laag ongeveer 20 cm dik (afb. 52). Aanvankelijk werd tijdens het veldwerk getwijfeld 
of het ging om een laag die in Bronstijd of in de Middeleeuwen was gevormd. In de bovenkant 
van de laag zijn in werkput 4 scherven gevonden.67 Het gaat om dertien scherven van een kan 

67 V60, V64. 

Afb. 51. Profiel 1.
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van proto-steengoed uit de periode 1200-1280, een fragment grijsbakkend aardewerk, een 
scherf vroeg roodbakkend aardewerk en twee fragmenten kogelpotaardewerk. De keramiek 
dateert kan in de tweede helft van de 13de eeuw worden geplaatst. Dit maakt het aannemelijk 
dat de kleilaag in de Middeleeuwen is gevormd. Ook de dikte van de kleilaag en de bruinige 
kleur wijzen hierop. De laag moet mogelijk worden beschouwd als een akkerlaag. Binnen het 
plangebied is geen veenlaag of een restant hiervan gevonden.

Afb. 52. Profiel 8 met rechts kuil S96. 

Afb. 53. Dwarsdoorsnede van greppeltjes S97 en S98.
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Bij het couperen van waterput S93 (zie paragraaf 5.3) kwamen twee kleine greppels 
tevoorschijn die dezelfde vulling hadden als de kleilaag (afb. 53). De noordelijke greppel was 
ongeveer 40 cm breed en 40 cm diep, de zuidelijke greppel was iets kleiner. De oriëntatie kon 
tot een lengte van maximaal 4,3 meter worden gevolgd. De greppels lagen oost-west, maar 
de oriëntatie komt niet overeen met de richting van de ontginningssloten in de omgeving. Dit 
kan ermee samenhangen dat het hier niet om systematisch gegraven sloten gaat, maar eerder 
om ontwateringsgreppels van een akker.

Sloot (S81)
Aan de zuidzijde van het onderzochte terrein bevond zich een sloot. De sloot is in profiel 2 en 
4 gedocumenteerd (afb. 54 en 55). De breedte van de sloot bedroeg ongeveer 3,5 meter, de 
diepte ongeveer 1,2 meter (onderkant op 2,20 -NAP). De structuur had ongeveer een oost-
west oriëntatie en komt overeen met het slotenpatroon in de omgeving. Waarschijnlijk liep de 
sloot door tot de straat. Diverse van dit soort sloten haaks op het dorpslint zijn nog aanwezig 
is de directe omgeving van het plangebied. De stroken land tussen de sloten in zijn 30 tot 40 
meter breed.
De sloot was opgevuld met grijsbruine en bruingrijze klei met daarin wat brokjes lichtgrijs 
zand en wat schelpgruis. Verder is één brok baksteen en één scherf kogelpotaardewerk in 
de vulling gevonden.68 Dit maakt het aannemelijk dat de sloot is gedempt vóór 1325, omdat 
hierna kogelpotaardewerk niet meer in omloop was. Echter, niet uit te sluiten is dat de sloot 
later is gedempt en dat de scherf is meegekomen met de dempingsgrond. Een demping in de 
Middeleeuwen is echter wel aannemelijk.

68 V52. 

Afb. 54. Profiel 2 met sloot S81 en kuil S75.
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Ophoging Middeleeuwen
Binnen het plangebied was sprake van twee ophogingsfasen. De eerste ophoging vond plaats 
ná demping van sloot S81, wat waarschijnlijk in de Middeleeuwen plaatsvond. Zeker is ook 
dat de eerste ophoging dateert vóór circa 1550, omdat rond die tijd een tweede ophoging 
plaatsvond (zie paragraaf 5.2). Uit de ophogingslagen komt geen enkel fragment keramiek, 
waardoor de ophoging niet nader gedateerd kan worden. Het feit dat het terrein is opgehoogd, 
wijst erop dat in de directe omgeving bewoning aanwezig was. Tijdens de opgraving zijn geen 
concrete aanwijzingen gevonden voor bewoning binnen het plangebied in de periode vóór 
1600.
Het ophogingspakket was ter plaatse van profiel 1, aan de zuidwestzijde van het terrein, 
maximaal 65 cm dik, waarbij de bovenzijde lag op 0,15 -NAP (zie afb. 51). In profiel 4 was het 
pakket 55 cm dik, de bovenkant lag op 0,45 -NAP (zie afb. 55). Het pakket was hier misschien 
niet volledig intact. Bij profiel 8 was het pakket 40 cm dik, de bovenkant lag op 0,30 -NAP (zie 
afb. 52). In profiel 1, 2, 3 en 4, dus aan de westzijde van het terrein, bestond de ophoging uit 
lichtgrijs zand, in feite opgebrachte natuurlijke bodem. Hier door heen zaten brokken grijze, 
lichtgrijze of bruine klei. In profiel 8 bestond het pakket uit grijsbruine zandige klei met wat 
lichtgrijze kleibrokjes. 

Afb. 55. Profiel 4 met kuil S96 en kuil S94.
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5.2 Sporen uit de 16de eeuw

Voor de 16de eeuw bestaan geen concrete aanwijzingen dat binnen het plangebied werd 
gewoond. In deze tijd zijn binnen het plangebied diverse kuilen gegraven en tevens is het 
terrein in twee fasen opgehoogd. De laatste ophogingsfase dateert rond 1600 en kan worden 
beschouwd als egalisatie van het terrein voorafgaand aan de vermoedelijke bouw van een 
langhuisstolp in het begin van de 17de eeuw.

Kuil (S75)
Aan de zuidwestzijde van het terrein bevond zich een langwerpige kuil van 1,35 meter breed. 
De kuil is door de middeleeuwse ophoging (zie boven) heen gegraven en had opvallende 
rechte wanden en vlakke bodem (zie afb. 54). De kuil was minimaal 1 meter diep (onderkant 
op 1,50 -NAP). Het spoor was opgevuld met een mix van lichtgrijs zand, lichtgrijze klei en 
wat bruine humeuze brokjes. Alleen de oostelijke begrenzing van het spoor is gevonden. In 
vlak 2 leek aanvankelijk de westelijke begrenzing van het spoor aanwezig te zijn, maar bij 
het verdiepen bleek dat deze toch doorliep tot aan de westzijde van de werkput. De kuil was 
daarom minstens 5 meter lang. De functie van de kuil is onduidelijk. Het meest voor de hand 
liggend lijkt een functie als zandwinningskuil. De kuil is echter ook weer grotendeels opgevuld 
met zand, wat niet lijkt te stroken met deze interpretatie. 

Mestkuil (S96)
Aan de oostzijde bevond zich een mestkuil van ongeveer 4,4 meter lang en 2,1 meter breed 
(afb. 56). De kuil is door de middeleeuwse ophoging heen gegraven. Twee zijkanten van de 
kuil zijn vastgelegd in profiel 4 en 8 (zie afb. 52 en 55). De kuil was ongeveer 2 meter diep 
(onderkant 2,56 -NAP), waarbij de onderste 1,5 meter was opgevuld met mest. Hierop bevonden 
zich vullagen in de nazak van de kuil, die horen bij de 16de-eeuwse ophoging (zie onder).

Afb. 56. Mestkuil S96 met daarboven muurwerk van verschillende fasen van de Westfriese stolpboerderij.
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De enige vondsten uit de mestkuil zijn een stukje wollen stof (vervild en met twee stikselgaatjes) 
en een complete leren schoen, namelijk een schoen zonder sluiting uit de 16de eeuw (Goubitz 
type 90, afb. 57 en 58).69 Het voorblad van de schoen is versierd door middel van ingesneden 
lijnen. Een deel in het midden is uitgescheurd en vervolgens gerepareerd, blijkens stiksel 
onder het gat.

69 V56.

Afb. 57. Foto van de schoen uit de mestkuil.

Afb. 58. Tekening van de schoen uit de mestkuil.
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Een monster van de mest is onderzocht.70 Hieruit blijkt dat in de mest wat stro- en plantenresten 
aanwezig waren, evenals dierenhaar, waarschijnlijk afkomstig van koeien. In het monster zijn 
zaden van met name weideplanten gevonden, zoals zegge, boterbloem, paardenbloem en 
zuring. Opvallend is de afwezigheid van onderdelen van insecten. Dit doet vermoeden dat de 
mest snel en in één keer is begraven en de kuil dus niet langere tijd open heeft gelegen. Het 
is waarschijnlijk dat de mest afkomstig is van koeien die in de wintermaanden op stal stonden.

Kuil (S94, S95)
In werkput 3 bevond zich een kuil. De kuil is niet gedocumenteerd in het vlak, waardoor de 
contouren van het spoor niet duidelijk zijn. In zowel profiel 4 als 5 is een spoor aangesneden 
en waarschijnlijk gaat het om dezelfde kuil (afb. 59 en zie afb. 55). De diepte en vulling van 
de sporen in beide profielen komt in ieder geval overeen. De kuil is door de middeleeuwse 
ophoging gegraven en ook door de gedempte sloot S81. Het spoor was ongeveer 90 cm diep 
(onderkant op 1,80 -NAP). De vulling bestond uit een gelaagd pakket van grijsbruine klei, 
grijze klei, lichtgrijze zandvlekken, bruin organisch materiaal en wat bot. Hierop bevond zich 
het ophogingspakket uit de 16de eeuw (zie onder).

Twee scherven komen mogelijk uit de onderkant van het spoor, maar dit is niet helemaal zeker.71 
Een van de scherven is een fragment van een roodbakkend bord met sgraffito-versiering dat 
uit de periode 1500-1550 dateert (afb. 60). Het wijst erop dat de kuil in de eerste helft van de 
16de eeuw is gegraven. De functie van de kuil is niet duidelijk. 

70 Zie bijlage archeobotanisch onderzoek. 
71 V55. Een andere mogelijkheid is dat de scherven uit de opvulling van de nazak van mestkuil S96 komen.

Afb. 59. Profiel 5 met kuil S95.
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Kuil (S107)
In werkput 6 bevond zich een gedeelte van een kuil van minimaal 2,9 bij 1,4 meter. De kuil 
was slechts 20 cm diep (bovenkant op 0,32 -NAP) en gevuld met een mix van klei en zand met 
wat organische brokjes en bot. De functie van het spoor is niet duidelijk.

Kuil (S117)
In werkput 2 is een gedeelte van een kuil gezien. Een klein deel van het spoor was zichtbaar 
in werkput 2. Een kuil (S77) gemaakt bij de bouw van de zuidwestelijke vierkantpoer (S30, 
zie onder) was door het spoor heen gegraven. In profiel 1 was het begin van het spoor ook 
zichtbaar (zie afb. 51). De noordzijde van schoorsteenfundering S8 van de stolpboerderij (zie 
onder) is flink verzakt doordat deze gedeeltelijk over de kuil heen is gebouwd.

Kuil (S76)
In werkput 2 bevond zich een kuil van ongeveer 40 cm diep (onderkant op circa 0,70 -NAP, 
zie afb. 51). Vermoedelijk oversneed het spoor kuil S75. De kuil was opgevuld met lichtgrijs 
zand (natuurlijke bodem) en grijze kleivlekken. De enige vondst uit de kuil is een messing 
vingerhoed met randversiering met harten.72

Ophoging 16de eeuw
In de 16de eeuw is het plangebied opgehoogd. De ophoging vond in deze periode in twee 
fasen plaats. De scheiding tussen beide fasen werd op een deel van het terrein gemarkeerd 
door een ‘zwarte laag’ (S80), bestaande uit donkergrijze klei met veel houtskool, gruis van 
mosselschelpen, brokken grijze klei en keramiek. In de gedocumenteerde profielen was deze 
laag vrij dun, maar in het midden van werkput 3 was de laag enkele tientallen centimeters 
dik. De tweede fase van de ophoging vond vermoedelijk alleen plaats op de zuidelijke helft 
van het plangebied, om het maaiveld hier op gelijke hoogte te krijgen als de noordzijde van 
het plangebied.
De dikte van de totale ophoging verschilde sterk per locaties: aan de zuidwestzijde was deze 
slechts 30 cm dik, aan de zuidoostzijde minimaal 90 cm. Dit hing samen met de aanwezigheid 
van bovengenoemde kuilen die in de 16de eeuw, voorafgaand aan de ophoging, zijn gegraven. 
Doordat de vulling van sommige kuilen erg inklonk, was de ophoging boven deze kuilen veel 
dikker dan elders. Vanaf de bovenkant van de eerste fase van de ophoging, direct onder 
zwarte laag S80, zijn diverse kleine kuilen ingegraven aan de zuidzijde van het terrein (zie 
onder). Dit niveau heeft een tijd lang als loopniveau gefunctioneerd. Hoeveel tijd er zit tussen 

72 V43.

Afb. 60. Fragment van een 
roodbakkend bord met sgrafitto-
versiering.



61

de eerste en tweede fase van de ophoging valt niet goed te zeggen, maar waarschijnlijk gaat 
het om niet meer dan 75 jaar. De ophoging bestond uit verschillende lagen, bestaande uit 
met name lichtgrijs zand (natuurlijke bodem), lichtgrijze klei en bruingrijze klei in wisselende 
samenstellingen. Na de ophoging lag het maaiveld op circa 0,10 +NAP.

In zwarte laag S80 is een hoeveelheid 
keramiek gevonden, namelijk 106 scherven 
afkomstig van minimaal 36 objecten.73 
De aanwezige keramieksoorten zijn rood-
bakkend aardewerk, witbakkend aardewerk, 
steengoed en Italiaans tinglazuuraardewerk. 
Het roodbakkend aardewerk omvat een bord 
met slibbogen, een fragment van een bord 
uit de groep Noord-Hollands slibaardewerk 
(1575-1650), bakpannen, een grape, een 
pispot, koppen, een test en twee ronde 
vuurstolpen zonder glazuur. Herkenbare 
vormen bij het witbakkend aardewerk 
zijn bakpannen, een kan en koppen. De 
voorwerpen zijn groen of geel geglazuurd. 
Het steengoed is afkomstig uit Raeren 
en uit Frechen/Keulen. Het Italiaanse 
aardewerk bestaat uit twee scherven van 
blauw gekleurde faience, dat bekend staat 
als ‘berrettino’. Deze faience wordt in West-Friesland aangetroffen vanaf circa 1590. Op basis 
van de keramiekvondsten kan de zwarte laag rond 1600 worden geplaatst. Uit de laag direct 
boven de zwarte laag, dus de tweede fase van de ophoging, komt een fragment van een ronde 
vuurstolp met glazuur en een vrij complete kan van roodbakkend aardewerk die uit de periode 
1550-1625 dateert (afb. 61).74 Uit de ophogingslaag komt mogelijk eveneens een zilveren 
munt met op één zijde een vierpas.75 Mogelijk gaat het om een stuiver.
Geconcludeerd kan worden dat de eerste fase van de 16de-eeuwse ophoging waarschijnlijk in 
de eerste helft van de 16de eeuw of rond 1550 plaatsvond en de tweede fase rond 1600. 

Kuiltjes (SS82 t/m S86, S106, S118)
In werkput 3 en 6 zijn diverse kleine kuilen gevonden, die zijn ingegraven vanaf de bovenzijde 
van de eerste fase van de 16de-eeuwse ophoging (afb. 62). Zij waren rechthoekig of ovaal van 
vorm en 15 tot 30 cm lang. De sporen waren 10 tot 22 cm diep en komvormig of met een platte 
onderkant. De meeste kuiltjes waren opgevuld met grijsbruine zandige klei met lichtgrijze 
zandvlekken. Kuil S85 bevatte daarnaast ook wat bot en schelpgruis. In twee kuilen is een 
roodbakkende scherf gevonden die niet nader gedetermineerde kunnen worden dan 1550-
1650.76 Een deel van de palen vormt een cluster, maar de functie hiervan is niet duidelijk. Een 
structuur kan niet worden herkend. Gezien de geringe diepte van de kuilen is het bovendien 
onzeker of het überhaupt om paalkuilen gaat.

73 V42, V51, V68, V69, V73. Drie stukjes van pijpenstelen moeten waarschijnlijk als ruis worden beschouwd. 
74 V44.
75 V3.
76 V48, V49.

Afb. 61. Kan van roodbakkend aardewerk.
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Afb. 62. Profiel 3 met kuiltje S86.
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5.3 Sporen van een langhuisstolp, ca. 1600-ca. 1675

Vermoedelijk is aan het begin van de 17de eeuw een langhuisstolp binnen het plangebied 
gebouwd. Van dit gebouw zijn slechts een kelder, een aspot en vier poeren teruggevonden. 
De kelder geeft de positie van het voorhuis met woongedeelte aan en daarachter moet de 
koeienstal hebben gelegen.

Kelder (S102, S104, S105, S109, 
S116)
Aan de noordoostzijde van 
het perceel zijn de restanten 
gevonden van een kelder, op de 
plek van de dars van de verbrande 
stolpboerderij. De kelder was 
ongeveer 5,8 bij 3,8 meter en 
aan de zuidwestzijde voorzien 
van een knik in het muurwerk. 
De noordelijke keldermuur (S109) 
was nog grotendeels intact, maar 
deze bevond zich achter een muur 
die hier later in de 17de eeuw 
tegenaan is gebouwd (S103). 
Deze noordelijke keldermuur is 
gezien bij het slopen van het 
muurwerk (afb. 63). De muur was 
steens breed en nog minimaal 
elf steenlagen resteerden. De 
muur was gemaakt van rood/
gele bakstenen (mengkleur) met 
formaat 20x10x5 cm en harde 
kalkmortel. De zuidzijde, dus de 
binnenkant, was aangesmeerd 
met mortel. Aan de onderkant 
waren twee versnijdingen 
aanwezig van in totaal 5 cm 
breed. Aan weerszijden ging de 
muur de hoek om richting het 
zuiden. De oostelijke hoek was in vlak 3 gedeeltelijk zichtbaar, doordat deze niet volledig 
was weggebroken en de 17de-eeuwse muur (S103) hier omheen was gemetseld (afb. 64). 
De westelijke hoek werd pas zichtbaar na het wegbreken van muur S103. Van de oostelijke, 
zuidelijke en westelijke keldermuur waren slechts restanten aanwezig (S104, afb. 65 t/m 
67). Dit varieerde van stukjes fundering van maximaal twee steens breed en maximaal drie 
steenlagen hoog tot losse bakstenen. Het metselwerk was van rode en rood/gele (mengkleur) 
bakstenen met formaat 20/20,5x10x4,5 cm en kalkmortel (bovenkant onderste laag op 0,69 
tot 0,55 -NAP). De funderingen lagen op een dun laagje zand. De contour van de kelder was 
tevens herkenbaar in een bruingrijze kleilaag die uit de Middeleeuwen dateert (zie boven). 

Afb. 63. Noordelijke keldermuur S109 en muur S103 die hier 
later tegenaan is gebouwd tijdens de sloop. Muur S103 staat 
op goot S102.
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Hier omheen lag lichtgrijs zand, de natuurlijke bodem. Door het gewicht van de kelder is de 
bodem ter plaatse naar beneden gedrukt.

Afb. 64. Een klein deel van de oostelijke hoek van 
keldermuur S109. Muur S103 is er na afbraak van 
de kelder deels overheen gemetseld.

Afb. 65. Detail van de restanten van de kelder. Het 
muurwerk is gebouwd op een dunne laag geel zand.

Afb. 66. De sporen van de kelder gezien richting het oosten.
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Langs de binnenzijde van de noordelijke keldermuur bevond zich een bakstenen goot (S102, 
afb. 68). De goot bestond uit twee rijen van bakstenen op hun kant, met er tussenin een 
verdiepte laag liggende bakstenen (bovenkant op 0,70 -NAP). De goot was gemaakt van rode 
bakstenen met formaat 20/21x9,5x4,5 cm. De goot maakte aan de oostzijde een hoek richting 
het zuiden. Waarschijnlijk lag de goot oorspronkelijk langs alle vier muren van de kelder. 

Afb. 67. De sporen van de kelder gezien richting het westen.

Afb. 68. Goot S102 met muur S103 die er later overheen is gebouwd.
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Dit soort goten zijn in West-Friesland vrij algemeen. Ze lagen op hetzelfde niveau als de vloer 
en moesten het drangwater in de kelder opvangen en afvoeren. 
De vloer van de kelder lag op ongeveer 80 cm onder maaiveld. Het is de vraag hoe de kelder 
aan de bovenzijde was afgedicht. Het meest aannemelijk is dat dit door middel van een houten 
vloer is gedaan, aangezien van een bakstenen tongewelf geen aanzet is gevonden. Dit soort 
grote kelders komen relatief weinig voor in 17de-eeuwse stolpboerderijen.77 De relatief hoge 
(dus droge) ligging van het plangebied op een kreekrug zal een rol hebben gespeeld in de 
keuze voor een grote kelder. 

Binnen de kelder lag ter hoogte van de goot, dus het oorspronkelijke vloerniveau, een laag van 
ongeveer 10 cm dik, bestaande uit mortelbrokken, schelpgruis en brokjes baksteen (S105). 
Het was duidelijk een afbiklaag, ontstaan door het wegbikken van mortel van bakstenen. Bij 
de afbraak van de kelder heeft men dus bakstenen verzameld en afgebikt, zodat ze konden 
worden hergebruikt. Ook het feit dat de meeste keldermuren bijna volledig weg waren, wijst 
hierop. In de afbiklaag bevonden zich ook diverse plavuizen. Zij zullen oorspronkelijk onderdeel 
zijn geweest van de keldervloer of een andere vloer in het huis. Het gaat om ongeglazuurde 
plavuizen met formaat 16,5x16,5x3 cm (1x) en 15,5x15,5x2,5 cm (5x). Twee plavuizen waren 
beroet. In de afbiklaag zijn geen fragmenten van wandtegels gevonden. Blijkbaar was de 
kelder niet voorzien van wandtegels.
In de afbiklaag zijn wat scherven aardewerk 
gevonden, namelijk vijftien scherven 
afkomstig van minimaal vier objecten.78 
Hieronder zijn een fragment van een bord 
van Italiaans tinglazuuraardewerk uit 
Montelupo (afb. 69), fragmenten van een 
groene witbakkende kop en de onderkant 
van een roodbakkende pot of kan waarbij 
bewust een gat is gemaakt in de onderkant, 
mogelijk omdat deze secundair dienst deed 
als spreeuwenpot. De keramiek dateert 
globaal uit de eerste helft van de 17de eeuw, 
met uitzondering van de Italiaanse scherf 
die uit de tweede helft van de 16de eeuw dateert. In de afbiklaag is verder een munt gevonden, 
namelijk een koperen munt van Luik uit de periode 1583-1592.79 Uit de kleilaag direct onder 
de afbiklaag komt een scherf onbeschilderde majolica, waarschijnlijk afkomstig uit Spanje, en 
een duit van Overijssel uit waarschijnlijk de jaren 1604-1606.80 Dit betekent dat de bouw van 
de kelder in ieder geval ná 1604 plaatsvond.
Bij de aanleg van werkput 4, waarin de kelder zich bevond, is een kwart van een asputtegel 
gevonden van 4 cm dik (afb. 70). De tegel is beroet en was onderdeel van een cirkel in de vloer 
waarin as uit de haard kon worden geschoven.

77 Een voorbeeld van zo’n 17de-eeuwse kelder is gevonden in Venhuizen op het perceel Westeinde 15. Duijn 
et al. 2018.

78 V59, V62.
79 V59.
80 V63.

Afb. 69. Fragment van een bord van majolica uit 
Montelupo, Italië. 
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Poeren (S41, S62, S70, S72)
Bij de opgraving zijn vier poeren gevonden die geen of geen duidelijk verband houden met 
de Westfriese stolpboerderij. Zij zijn gemaakt van rode bakstenen met formaat 20x10x5 cm, 
net zoals bovengenoemde kelder. De vier poeren samen vormen een rechthoek van 7,7 bij 5,7 
meter. Op de poeren hebben de stijlen van een vierkant gestaan.
Poer S72 was nog tien lagen hoog. Het was gemaakt van rode bakstenen met formaat 
20x10x4,5 en kalkmortel (afb. 71). De bovenkant van de poer was 32 cm breed. Naar onder 
toe was sprake van versnijdingen, waardoor de onderkant 62 cm breed was. 

Afb. 70. Kwart van een asput-
tegel.

Afb. 71. Poer S72, daarboven muur S58. 
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Over de poer was muur S58 gebouwd, die dateert van de herbouw van de boerderij rond 1800. 

Poer S62 was 74 cm bij 60 cm en twee steenlagen hoog (zie afb. 112). Het spoor bestond uit 
brokken van rode bakstenen met formaat ?x10x5 en kalkmortel (bovenkant 0,09 +NAP). Over 
de poer was muur S55 gebouwd, die dateert van de herbouw van de boerderij rond 1800.

Poer S41 was maar drie steenlagen hoog (afb. 72). De poer was maximaal 55 bij 60 cm groot 
en gemaakt van rode bakstenen (20x9,5x4,5 cm) en harde kalkmortel (bovenkant 0,27 +NAP). 
 
Poer S70 was aan de bovenzijde slechts 20 bij 20 cm. De onderkant was echter groter en de 
poer was bovendien erg diep, namelijk ongeveer 130 cm (afb. 73, bovenkant op 0,14 -NAP). 
Naast de poer was dan ook een flinke insteek zichtbaar (zie profiel 1). Muur S73 (zie boven) 
is gedeeltelijk gebouwd op deze insteek en als gevolg hiervan verzakt. Aangezien muur S73 
uit de 17de eeuw dateert, moet poer S70 ouder of gelijktijdig zijn. De bovenkant van poer S70 
was gemaakt van rode bakstenen met formaat 20,5x10x4 cm. De onderkant van de poer was 
rommelig gestapeld. De andere drie poeren uit de 16de eeuw waren veel ondieper, wat doet 
vermoeden dat poer S70 op zeker moment nieuw is gemaakt. Mogelijk is dit gedaan als gevolg 
van een verzakking. 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de vier poeren geïnterpreteerd moeten worden als een vrijstaande 
hooiberg. Volgens Suzan Jurgens, hooibergdeskundige, hebben traditionele hooibergen altijd 
een vier-, vijf- of zeshoekig symmetrische vorm, ze zijn niet langgerekt. Een constructie van 7,7 
bij 5,7 meter is bovendien te groot voor een hooiberg, doordat het beweegbare dak te zwaar 

Afb. 72. Poer S41. Afb. 73. Poer S70. Links erboven poer S36.



69

zou worden. Bovendien werden hooibergen normaliter gebouwd met ingegraven palen en niet 
op bakstenen poeren. Alleen bij hooibergen 
met verhoogde tasvloeren kunnen poeren 
worden toegepast, maar hier zijn in West-
Friesland geen voorbeelden van bekend.

Aspot (S115)
Ten zuiden van de kelder is na afloop van 
de opgraving de bodem van een aspot 
gevonden (afb. 74).81 Het gaat om een grote 
dikwandige roodbakkende pot op standring 
met glazuur (diameter pot 24 cm). De 
pot was gevuld met as en houtskool. De 
pot kan worden gedateerd in de periode 
1550-1625. Een aspot werd ingegraven bij 
een haardplaats, wat betekent dat vlakbij 
de aspot een schoorsteenfundering moet 
hebben gelegen. 

81 V75.

Afb. 74a. De roodbakkende aspot uit 1550-1625.

Afb. 74b. Aspot S115 (rechts) en links achterin vierkantpoer S91/S32. Foto gemaakt na afloop van de 
opgraving.
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5.4 Sporen van een Westfriese stolp, ca. 1675-ca. 1800

Op zeker moment is de veronderstelde langhuisstolp afgebroken, waarna een nieuwe 
stolpboerderij is gebouwd. Het was een Westfriese stolp, met het woongedeelte langs de 
volledige zuidgevel, de dars langs de noordgevel en de koeienstal langs een gedeelte van 
de achtergevel. De contour van deze stolp komt vrijwel volledig overeen met de contour van 
de stolpboerderij die tot 2017 op het perceel stond. Bij de bouw van de Westfriese stolp is 
waarschijnlijk een nieuw vierkant opgebouwd. Dit vierkant heeft bestaan tot aan de brand 
in 2017. Het is niet aannemelijk dat het vierkant al dateerde van de vroeg 17de-eeuwse 
langhuisstolp, omdat dit vierkant andere afmetingen had. Wanneer men de balken van dit 
oude vierkant had hergebruikt voor de bouw van het nieuwe vierkant, zou dit zichtbaar moeten 
zijn geweest aan ongebruikte inkepingen van houtverbindingen op de balken.82 
De bouw van de stolp kan helaas niet precies bepaald worden, doordat het kapjaar van het 
vierkanthout door aantasting door de brand niet kon worden achterhaald. Op basis van de 
beperkte archeologische vondsten die samenhangen met deze fase en het uiterlijk van het 
houten vierkant kan een bouwjaar in de tweede helft van de 17de eeuw worden verondersteld. 
Dit betekent dat de langhuisstolp maar relatief kort heeft bestaan.

Fundering noordgevel (S90, S100, S101, S103)
De 17de-eeuwse fundering van de noordgevel lag ten zuiden van de gevel die bij de herbouw 
rond 1800 tot stand is gekomen (S90). De fundering was steens breed, vijf steenlagen hoog 
en gemaakt van rode bakstenen met formaat 19x9,5/10x4,5 cm en kalkmortel (zie afb. 65 en 
66, bovenkant op 0,22 +NAP). Waarschijnlijk zijn de bakstenen afkomstig van de gesloopte 
langhuisstolp. Tegen de zuidzijde van de fundering zijn twee poeren gevonden (S100 en S101, 

82 Slechts op één balk zijn sporen van secundair gebruik gevonden, zie paragraaf 4.4.

Afb. 75. Poer S75.
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afb. 75). Zij lagen beide ter hoogte van de bovenkant van zijgevel S90. Poer S100 was 40 bij 
40 cm en vier steenlagen hoog. Het spoor was gemaakt van gele bakstenen (18x8,5x4 cm). 
Poer S101 was 65 bij 55 cm en drie steenlagen hoog (bovenkant op 0,17 +NAP). Het spoor was 
gemaakt van diverse soorten rode en gele bakstenen, met name gebroken bakstenen. Het gaat 
dus om hergebruikt bouwmateriaal. Op beide poeren zal een stijl hebben gestaan die tegen 
de binnenzijde van de zijgevel stond, ter versterking van de gevel. Dit is gebruikelijk, hoewel 
dergelijke grote poeren langs de zijgevel niet eerder bij de opgraving van een stolpboerderij 
zijn gevonden.

Onder de oostzijde van muur S90 bevonden zich twee diepe muren die tegen elkaar aan 
stonden: keldermuur S109 uit de 16de eeuw (zie paragraaf 5.3) en muur S103. Bij de afbraak 
van de langhuisstolp heeft men de noordelijke keldermuur S109 laten staan, waarna hier 
tegenaan muur S103 is gebouwd, bovenop goot S102. Beide muren samen ondersteunden 
een deel van de noordgevel. De dikte van muur S103 wisselde sterk: aan de oostzijde was 
deze ongeveer 10 cm en aan de westzijde ongeveer 45 cm. Dit komt doordat de oriëntatie van 
de kelder en die van de Westfriese stolp uit de tweede helft van de 17de eeuw niet helemaal 
gelijk was. Door het verloop in dikte van de muur werd dit oriëntatieverschil opgevangen. Een 
andere optie was geweest om ook de noordelijke keldermuur af te breken, de kelder dicht te 
storten met grond en hier vervolgens de nieuwe gevel op te bouwen. Dit zag men blijkbaar 
niet zitten, waarschijnlijk door de te verwachten verzakking van de gevel als gevolg van de 
geroerde ondergrond. 
Muur S103 was gemaakt van rode en rood/gele (mengkleur) bakstenen met formaat 20x9,5x4 
cm en kalkmortel. Gezien het formaat, dat voor nieuwe bakstenen uit de tweede helft van de 
17de eeuw ongebruikelijk is, zijn ook bij de bouw van deze muur bakstenen uit de afgebroken 
langhuisstolp hergebruikt. 

Vierkantpoeren (S87, S91, S92)
De houten stijlen van het vierkant zijn altijd gefundeerd op poeren: vierkante bakstenen 
fundamenten. Alle vier poeren zijn onderzocht. De oostelijke vierkantpoeren, die tot de brand 
van 2017 deze functie vervulden, bestonden uit twee fasen: een 17de-eeuwse fase met een 
vernieuwing daarop die dateert van de herbouw van de boerderij rond 1800. De westelijke 
vierkantpoeren zijn bij de herbouw volledig vernieuwd; hier was dus geen 17de-eeuwse fase 
meer aanwezig.
De oudste fase van de zuidoostelijke poer (S87, onder S29) was acht steenlagen hoog en 
gemaakt van rood/gele (mengkleur) bakstenen met formaat ?x9x4 cm en harde kalkmortel 
(afb. 76). De onderkant was ongeveer 1 meter breed (oost-west, onderkant op 0,66 -NAP).
Poer S91 is de oudste fase van de noordoostelijke vierkantpoer (afb. 77, onder S32). De poer 
was nog vier steenlagen hoog, de onderzijde was 90 cm breed. De poer was gemaakt van 
rood/gele bakstenen (mengkleur) met formaat 18x9x4 cm en kalkmortel. Bij de herbouw rond 
1800 zal een deel van deze oudste fase van de vierkantpoer zijn weggebroken bij de bouw van 
kelder S16. Onder de poer bevond zich een kuil van lichtgrijs zand (natuurlijke bodem) met 
brokjes donkere klei. Mogelijk gaat het om grondverbetering.
Onderdeel van poer S91 was een kort stukje fundering richting het noorden (S92, zie afb. 
77). Deze fundering was slechts anderhalf steens breed en slechts 35 cm lang. Nog twee 
steenlagen waren aanwezig. De functie van de fundering is niet helemaal duidelijk. Het meest 
aannemelijk is dat de fundering een hoek maakte richting het oosten en dat hier een houten 
wand op stond, als afscheiding tussen de dars en de ruimte aan de voorkant van de boerderij. 
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Schoorsteenfundering en haardplaats (S8, S10, S13, S74)
Halverwege tussen de zuidwestelijke vierkantpoer en de zuidgevel bevond zich de 17de-eeuwse 
schoorsteenfundering van de boerderij (S8, afb. 78 en 79). De onderkant van het spoor was 
2,85 meter lang, de breedte is niet bepaald. Dit deel was voorzien van versnijdingen. De 

Afb. 76. Twee fasen van zuidoostelijke poer S87/S29 met ten westen ervan muur S79 en daarop muur S5.

Afb. 77. Oudste fase van de noordoostelijke poer S91, met aansluitend fundering S92. Erop de latere fase 
van de poer S32.
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bovenkant was rechthoekig van vorm, waarbij het metselwerk rondom was aangesmeerd. 
Dit deel mat 248 bij 48 cm (op 0,23 +NAP). Nog elf baksteenlagen resteerden, bestaande uit 
rood/gele bakstenen (mengkleur) met formaat 18x9x4 cm en kalkmortel. 

Afb. 78. Schoorsteenfundering S8 gezien richting het oosten.

Afb. 79. Schoorsteenfundering S8 gezien richting het westen.
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In het midden van de fundering zat een flinke scheur en de noordelijke helft was flink verzakt: 
de onderkant van de zuidzijde zat op 0,31 -NAP, terwijl dit aan de uiterste noordzijde 0,49 
-NAP was. De verzakking is het gevolg van het feit dat de fundering gedeeltelijk is gebouwd op 
een kuil uit de 16de eeuw (S117, zie boven).
Opvallend was dat de fundering was uitgevoerd met zogenaamde ‘wangen’: op alle vier hoeken 
was op de versnijdingen van de fundering een kolom gebouwd. De wangen waren bovengronds 
uitgebouwd en droegen de houten schoorsteenkap. Dat de schoorsteenfundering aan beide 
zijden met wangen is uitgevoerd betekent dus dat aan beide zijden een haardplaats aanwezig 
was. Alleen van de haardplaats aan de oostzijde is een restant teruggevonden, namelijk twee 
bakstenen naast elkaar (gele baksteen, 17,5x8x3,5 cm) met daarop as en houtskool (S74, op 
0,09 +NAP). Tegen de oostzijde van de schoorsteenfundering, direct onder vlak 1, is tevens 
een roodbakkende grape uit de periode 1625-1700 gevonden.83 Het gaat om een karakteristiek 
model grape zonder rand (r-gra-119). Het is waarschijnlijk dat de grape bewust is ingegraven 
bij de haardplaats om dienst te doen als aspot.

Aan weerszijden van de schoorsteenfundering bevonden zich twee funderingen (S10 en S13). 
Fundering S13 was gemaakt van rode bakstenen met formaat 20x9x3,5 cm en kalkmortel. In 
totaal resteerden van deze fundering twaalf lagen (bovenkant op 0,19 +NAP). De onderste vijf 
lagen waren steens breed, de lagen erboven halfsteens (overgang op 0,17 -NAP). Het halfsteens 
deel was aangesmeerd met mortel, wat doet vermoeden dat dit muurwerk oorspronkelijk 
(deels) bovengronds zat. Bij fundering S10 was ook 
sprake van een steens deel aan de onderkant met 
daarop een halfsteens opbouw. Het is onzeker of 
op de funderingen halfsteens bakstenen muren of 
houten wanden hebben gestaan. Langs fundering 
S13 bevond zich een insteek en hierin zijn enkele 
scherven uit de 17de eeuw gevonden, waaronder vier 
dunne steelfragmenten van tabakspijpen.84 Op basis 
hiervan kan worden gesteld dat de boerderij op z’n 
vroegst rond 1625 is gebouwd. 
Bij de herbouw van de boerderij rond 1800 is de 
schoorsteen afgebroken, evenals de houten wanden/
muren aan weerszijden ervan. Doordat op dat moment 
een nieuwe zuidwestelijke vierkantpoer is gebouwd 
(S30) is fundering S10 deels weggebroken. Op de 
plaats van de gesloopte schoorsteen zijn vervolgens 
twee bedsteden gemaakt met een gangetje ertussen. 
Hierbij zijn funderingen S10 en S13 hergebruikt: de 
funderingen zijn weer iets verder opgebouwd en met 
elkaar verbonden door over de schoorsteenfundering 
heen te bouwen (zie paragraaf 5.5). 
Ten westen van S13 is bij de aanleg een laag met as vastgesteld. Hieruit komen twee fragmenten 
van een Fries bord van majolica uit de eerste kwart van de 18de eeuw en twee tabakspijpen 
met fragmenten van stelen uit de periode 1710-1730. Uit dezelfde laag komen een koperen 

83 V36.
84 V38.

Afb. 80. Messing riemhanger met ring uit 
de 17de eeuw.
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duit van Friesland uit 1686 en een versierde messing riemhanger met ring uit de 17de eeuw 
(afb. 80).85 

Ten westen van de schoorsteenfundering zijn twee fragmenten van borden van faience 
gevonden, waaronder een stuk van een Delfts pauwenbord uit de laatste kwart van de 18de 
eeuw.86 Bij de opgraving van een andere stolpboerderij in Schellinkhout zijn ook fragmenten 
van dit soort borden gevonden.87 

Op ongeveer 70 cm ten westen van de schoorsteenfundering is een fraai koperen mesheft uit 
de 17de eeuw gevonden. In de kadertekst wordt hier nader op in gegaan. Er vlakbij is nog een 
fraai mesheft gevonden, namelijk een getordeerd heft van ivoor (?) met messing bekroning 
(afb. 81). 

Een fraai mesheft

Een fraaie vondst binnen de stolpboerderij is een mesheft van een koperlegering, dat in 
twee helften is gegoten (afb. 82).88 Het bijbehorende ijzeren lemmet is verdwenen. Het 
heft heeft de vorm van een beeldje van een man en een vrouw. De man draagt een hoed 
en er hangt een zwaard aan zijn riem; de vrouw draagt een elegante jurk en houdt een 
waaier vast. Het gaat duidelijk om een echtpaar: de linkerhand van de man rust op de 
borst van de vrouw en de rechterarm heeft hij om haar middel geslagen. 

Hoogstwaarschijnlijk was het mes met dit heft een huwelijksgeschenk. Tafelmessen 
als huwelijksgeschenk zijn een bekend gebruik. Meestal gaat het om een set messen 
waarbij het ene mes een heft met een vrouw en het andere mes een heft met een 
man heeft. De dure exemplaren hebben heften van zilver en de goedkope een heft van 
messing. Een voorbeeld van een dergelijke set is gevonden bij een opgraving aan de 
Paktuinen in Enkhuizen. 

85 V7.
86 V40.
87 Schrickx & Duijn 2017, 135.
88 20-M01.

Afb. 81. Ivoren (?) heft met 
messing bekroning.

C.P. Schrickx
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Dat het hier om een huwelijksgeschenk gaat, 
wordt benadrukt doordat zowel de man als de 
vrouw een hart in de hand vasthoudt. In dit 
geval is sprake van één mes met een heft met 
echtpaar. De waaier die de vrouw vasthoudt, 
was een typisch huwelijkssymbool: deze 
symboliseerde het op afstand houden van 
andermans blik.
Het is een bekend type heft, al is het aantal 
vondsten niet heel groot. We kennen een 
exemplaar uit Hoorn, opgegraven in 1999 op het 
Jeudje (afb. 83).89 In een particuliere collectie 
bevindt zich een exemplaar dat waarschijnlijk 
uit West-Friesland komt.90 Identieke heften zijn 
verder te vinden in diverse museale collecties, 
zoals het Rijksmuseum in Amsterdam, Museum 
Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het 
Openluchtmuseum in Arnhem.91 Onbekend 
is waar deze zijn gevonden. Opvallend is dat 
vondsten van dit type heft ook uit Engeland 
bekend zijn. In het Portable Antiquities Scheme 
staan meerdere exemplaren beschreven, onder 
andere uit Londen, Norfolk en Lincolnshire.92 
Ze worden geplaatst tussen 1600 en 1700 en 
waarschijnlijk zijn deze heften in Nederland 
gemaakt. De precieze datering is lastig te 
zeggen. Op basis van de klederdracht lijkt een 
datering in de tweede helft van de 17de eeuw 
aannemelijk. Van al deze genoemde heften is 
die uit Schellinkhout overigens verreweg in 
beste staat bewaard gebleven.

Muur darsdeur en voorgevel (S88, S89)
Op ongeveer 1,5 meter ten westen van de darsdeuren die tot 2017 aanwezig waren, zijn 
resten gevonden van oudere darsdeuren en voorgevel (afb. 84). Op de locatie van deze oudere 
darsdeuren bevond zich een steens muur van gele bakstenen (S88, 18x8,5x3,5 cm). Het spoor 
was slechts één steenlaag hoog en kan worden beschouwd als de drempel van de darsdeuren 
(bovenkant op 0,08 +NAP). In het verlengde hiervan lag fundering S89, waarop een deel van 
de oorspronkelijke zijgevel heeft gestaan. Deze fundering was nog minimaal drie lagen hoog 
en gemaakt van rood/gele bakstenen (mengkleur) 18x9x4 cm (bovenkant op 0,14 +NAP). De 
bovenkant van de fundering was anderhalf steens, de lagen eronder twee steens. 

89 Archeologie Hoorn, opgraving Jeudje 1999.
90 http://wf4.nl/paginaTheo/theomes.htm
91 Museum Boijmans van Beuningen F6304, Openluchtmuseum NOM.23871-55.
92 LON-6348E4, NMS-9031F7, LIN-BE7540.

Afb. 82. Voor- en achterzijde van het 
messing mesheft met man en vrouwfiguur. 

1 cm

Afb. 83. Identiek mesheft gevonden bij de 
opgraving Jeudje in Hoorn in 1999.
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Kelder? (S116)
Onder 17de-eeuwse vierkantpoer S91/S92 
is een klein stukje fundering gezien (afb. 
85). Het gaat om een hoek van een steens 
muur die gedeeltelijk onder de vierkantpoer 
ligt. De fundering was acht steenlagen 
hoog, baksteenmaten zijn niet genomen. 
Mogelijk gaat het hier een om een restant 
van een 17de-eeuwse kelder die lag op de 
plaats van de grote kelder die rond 1800 is 
gebouwd. Bij de bouw van deze kelder is de 
voorganger vrijwel geheel weggebroken, op 
dit hoekje na. 

Poer en fundering (S17, S18)
In de zuidoosthoek van de boerderij is een 
grote poer gevonden met daaraan vast een 
halfsteens muur (afb. 86). De poer (S17) was 
aan de bovenkant 45 bij 45 cm, de onderkant 
was 75 bij 75 cm. Nog elf steenlagen 
resteerden (onderkant op 0,60 -NAP). De 
poer was gemaakt van rode bakstenen 
met formaat 19x8,5x3,5 cm en kalkmortel.

Afb. 84. Fundering van de voorgevel en oude locatie 
van de darsdeuren.

Afb. 85. Noordoostelijke vierkantpoer S91/S32 met half eronder muur S116, mogelijk een restant van een 
kelder.
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Tussen de poer en de zuidelijke zijgevel bevond zich een halfsteens fundering (S18). Ook deze 
was elf steenlagen hoog en gemaakt van dezelfde bakstenen als de poer. Er was geen sprake 
van versnijdingen (onderkant 0,58 -NAP). De fundering sloot niet aan op de fundering van de 
zijgevel, wat betekent dat het spoor dateert van vóór de herbouw van circa 1800. Ten oosten 
van de poer is een proefgat gegraven om vast te stellen of hier ook muurwerk aanwezig was, 
maar dit was niet het geval.
De functie van de forse poer en muur is niet helemaal duidelijk. Op de poer moet een stijl hebben 
gestaan. Het meest waarschijnlijk is dat het gaat om een fundering voor een afgescheiden 
ruimte langs de zuidelijke zijgevel, waar zich bijvoorbeeld een opslagruimte of een bedstede 
bevond.93

Muur tussen vierkantpoeren zuidkant (S79)
Tussen de zuidelijke vierkantpoeren lag muur S5, die is gebouwd bij de herbouw van de 
boerderij rond 1800. Onder het oostelijk deel van deze muur (tot aan schoorsteenfundering 
S6) lag een oudere muur uit de 17de eeuw, namelijk muur S79 (zie afb. 76). De muur was negen 
steenlagen hoog, minimaal steens breed en gemaakte van rood/gele (mengkleur) bakstenen 
(18x9x4 cm) en kalkmortel. Alleen bij de onderste laag was sprake van een versnijding. De 
muur was erg verzakt, doordat deze op een grote mestkuil is gebouwd (S96, zie paragraaf 
5.2). Het diepste deel van de muur lag op 0,60 -NAP. De muur was op de versnijdingen van 
vierkantpoer S87 gebouwd. Direct onder de muur is een scherf van een bord van majolica 
gevonden uit de periode 1600-1650.94

93 Een soortgelijke situatie was bijvoorbeeld het geval bij een boerderij in Venhuizen. Zie Brandts Buys 1973, 
64.

94 V45.

Afb. 86. Poer S17 met aansluitend halfsteens muur S18.
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Fundering tussen woondeel en stal (S73)
In de 17de eeuw bevond zich een muur of 
houten wand tussen de koeienstal en het 
woongedeelte. De bakstenen fundering 
hiervan is gevonden in het verlengde van 
de zuidwestelijke vierkantpoer (afb. 87). 
De onderste laag was anderhalf steens, het 
muurwerk erboven steens. Van deze steens 
opbouw was de buitenzijde aangesmeerd 
met mortel. Het oostelijk deel van de muur 
is bij de herbouw van de boerderij rond 
1800 afgebroken, omdat hier een groot gat 
is gegraven voor de bouw van een nieuwe 
vierkantpoer (S30). Op dezelfde plek is 
vervolgens een nieuwe muur gebouwd voor 
een bedstede (S9, zie paragraaf 5.5). De 
muur was gemaakt van rode bakstenen 
met formaat 19x9x4 cm en kalkmortel. Nog 
maximaal vijf lagen resteerden. Halverwege 
lag de onderkant van de muur op 0,06 -NAP, 
aan de uiterste westkant was dit een stuk 
dieper (0,50 -NAP), doordat de muur hier 
was weggezakt in de insteek van de poer 
van een koestijl (S70). 

Waterput (S93)
Aan de noordzijde van de koeienstal bevond 
zich een ronde waterput (afb. 88). De 
diameter van de buitenzijde van de put 
was 90 cm. De put was volledig gemaakt 
van baksteen, namelijk los gestapelde 
rood/gele (mengkleur) bakstenen met 
formaat 18x9x4,5 cm. De bovenste elf 
lagen van de put waren van een ander soort 
baksteen gemaakt, namelijk los gestapelde 
gele bakstenen met formaat 19x9x3,5 
cm (bovenkant gedocumenteerd op 0,33 
-NAP). Dit betekent vermoedelijk dat de 
bovenkant van de put op zeker moment 
opnieuw is opgebouwd. De bovenkant van 
de put was dichtgemetseld met een kegel 
(afb. 89). Dit is gedaan bij de herbouw van 
de boerderij rond 1800, waarna op deze 
locatie een schoorsteenfundering is gebouwd. De put is dus niet gedempt, er stond ten tijde 
van de opgraving nog water in. De onderkant van de put bevond zich op circa 4,00 -NAP, wat 
betekent dat de put ongeveer 3 meter in de natuurlijke bodem was ingegraven (afb. 90). 

Afb. 87. Fundering S73.

Afb. 88. Waterput S93.
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Dit is erg veel. Uit de insteek van de waterput komt één scherf, namelijk een fragment 
roodbakkend aardewerk uit de periode 1575-1650.95

95 V58.

Afb. 89. Verwijderde bovenzijde van waterput S93: een gemetselde kegel.

Afb. 90. Waterput S93, met bij de pijl de overgang in het metselwerk. De rode lijn geeft de bovenkant van 
de natuurlijke bodem aan. 
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Onder de put lag hout.96 Dit is door de grote diepte niet in situ gedocumenteerd, maar met de 
bak van de graafmachine omhoog gehaald. Het gaat om vijf stukken eikenhout en veel kleine 
fragmenten van planken van naaldhout (2,5 tot 3 cm dik). Vier van de vijf stukken eikenhout 
zijn delen van de bodem of deksel van een ton met een diameter van 80 cm (afb. 91). 

De delen waren oorspronkelijk met elkaar verbonden door kleine houten pennetjes (deuvels) 
en vormden zo één geheel. Waarschijnlijk is de bodem/deksel niet als geheel onder de put 
gelegd, maar is het uit elkaar gehaald en zijn de delen vervolgens, samen met andere planken, 
als cirkel in de grond gelegd. Hierna is hier de bakstenen wand van de put op gebouwd. 
Op diverse fragmenten van de naaldhout planken waren sporen aanwezig die uitwijzen dat 
het om hergebruikte planken gaat, bijvoorbeeld ijzeren nagels, een plank met mes-en-groef 
verbinding of houtworm. Kortom, onder de bakstenen put bevond zich een allegaartje van 
hergebruikte planken. Twee stukken hout zijn dendrochronologisch onderzocht. Een stuk van 
de eiken tonbodem/deksel is gekapt ná 1530 en afkomstig uit de Maasvallei. Een plank van 
grove den bleek te zijn gekapt ná 1518 en komt uit het zuiden van Noorwegen.97

Onderin de put is een stuk hout gevonden dat samenhangt met de functie als welput, namelijk 
een plankje van naaldhout van 45 bij 22 cm met daarop getimmerd een ovaal plankje van 
iepenhout (afb. 92).98 Uit het iepen plankje staken ijzeren nagels die samen een cirkel vormden. 
Waarschijnlijk is dit onderdeel geweest van een pomp: het plankje bevond zich vermoedelijk 
tegen de onderkant van de ronde pompbuis en vormde zo als het ware de voet van de pomp. 
Bij een andere opgraving in West-Friesland is een soortgelijk houten object gevonden onderin 

96 M2.
97 Zie bijlage dendrochronologisch onderzoek. 
98 Houtsoortdeterminatie Sjoerd van Daalen, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.

Afb. 91. Stukken eikenhout afkomstig van de bodem of deksel van een ton met een diameter van 80 
cm. Op de delen zijn merken aanwezig en enkele ronde gaten en pennen. De delen waren met elkaar 
verbonden door middel van deuvels. 
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een waterput, namelijk bij Dorpstraat 52 in Nibbixwoud.99 Andere vondsten uit de put zijn een 
fragment van een lepelsteel van tin en een klein schijfje van hout (diameter 3 cm).100

99 Gerritsen et al. 2018, 90.
100 V57.

Afb. 92. Plankje van naaldhout met daarop een ovale plank van iepenhout, waarschijnlijk afkomstig van 
een pomp. Gevonden onderin waterput S93. 

Afb. 93. Een tweede ondiepere poer van de langhuisstolp (S36).
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Poeren koestijlen (S36, S37)
Op ongeveer 1,5 meter uit de achtergevel zijn diverse poeren gevonden in de koeienstal. Hierop 
hebben koestijlen gestaan: houten stijlen die het dak aan de achterkant ondersteunden. Ten 
westen hiervan bevond zich het aangeloefd deel, dat een andere dakhelling had. De achtergevel 
was door het aangeloefd deel lager dan de andere drie gevels, waardoor wordt gesproken 
van een ‘lage wand’. Van maar één poer kan met enige zekerheid worden gezegd dat hij bij 
de 17de-eeuwse fase hoort. De andere poeren worden bij de volgende fase besproken. Een 
mogelijkheid is dat poeren uit de 17de eeuw zijn weggebroken op het moment van de herbouw 
rond 1800. Het is verder niet ondenkbaar dat poeren zijn gemist, doordat de achterkant van 
de stal niet is verdiept onder vlak 1. 
Half op poer S70, horende bij de langhuisstolp uit de vroege 17de eeuw, was een tweede, 
ondiepere poer gebouwd, namelijk S36 (afb. 93). Deze poer was 46 cm hoog, gemaakt van 
rode bakstenen (20x9,5x? cm) en harde mortel. De poer was 45 cm hoog (bovenkant op 0,09 
+NAP). Hier tegenaan bevond zich fundering S37, die steens breed was. De fundering was vier 
lagen hoog en gemaakt van bakstenen met formaat 18,5x9x4 cm en kalkmortel (bovenkant 
op 0,10 +NAP). Op de fundering heeft een houten wand gestaan, het is het verlengde van 
de houten wand op fundering S73. Vermoedelijk bleef poer S36 ook na de herbouw van rond 
1800 in gebruik.
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5.5 Sporen van de herbouwde Westfriese stolp, ca. 1800-2017

Op zeker moment is de boerderij herbouwd met behoud van het oude vierkant uit de 17de 
eeuw. De gevels en binnenmuren/wanden zijn volledig vernieuwd, maar de omvang en vorm 
van de boerderij bleef gelijk. Ook de indeling is grotendeels gehandhaafd. Een belangrijke 
wijziging is dat de koeienstal is vergroot en nu over bijna de volledige breedte van de boerderij 
lag. Aan de voorkant is een grote kelder gebouwd met daarboven een opkamer. Opvallend is 
dat in het metselwerk van de funderingen veelvuldig gebruik is gemaakt van oude wandtegels.
Aan de achterkant van de boerderij bevond zich de koeienstal. Het was een dubbele stal, wat 
betekent dat de koeien in twee rijen stonden opgesteld met daartussen een looppad. Dit is niet 
gebruikelijk voor stolpboerderijen: normaal gesproken is sprake van één rij koeien langs een 
gevel met het looppad daarachter. In dit rapport wordt de lange koestand aan de zijde van de 
achtergevel aangeduid als de ‘lange regel’ en de korte koestand aan de zijde van de hooiberg 
als de ‘korte regel’. De ruimte tussen de dars en stal, die in open verbinding stond met de stal, 
wordt aangeduid als kaasmakerij.

Het is de vraag wanneer de herbouw heeft plaatsgevonden. De wijziging is niet terug te 
vinden in het kadaster (aanvang 1832) en dit kan betekenen dat de herbouw vóór 1832 heeft 
plaatsgevonden. Een andere mogelijkheid is dat de herbouw na dit jaar plaatsvond, maar dat 
de wijziging niet is terug te vinden in het kadaster omdat de omvang en vorm van de bebouwing 
niet wijzigde. Enkele vondsten wijzen op de eerste optie. Bij de herbouw zijn wandtegels in de 
funderingen toegepast en de jongste exemplaren dateren uit de laatste kwart van de 18de eeuw 
(zie hoofdstuk 7). In de zuidwesthoek van de boerderij is een ‘rekenpenningschat’ gevonden 
die is afgedekt door de stalvloer die is aangebracht bij de herbouw. Hierbij waren ook enkele 

Afb. 94. Overzicht van de sporen van de herbouwde stolpboerderij uit circa 1800, gezien richting het 
oosten.
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munten, waarbij het jongste exemplaar uit 1794 dateert (zie onder). Onder de plavuizen vloer 
van een bedstede die bij de herbouw is gemaakt, is een theepot gevonden die dateert uit de 
periode 1790-1825 (zie onder). De vondsten wijzen erop dat de herbouw omstreeks 1800 
heeft plaatsgevonden.

Funderingen gevels (S19, S20, S33, S35, S60, S114)
De gevels was de boerderij waren allemaal voorzien van bakstenen funderingen op staal. Van 
spaarbogen of houten funderingen was geen sprake.
De fundering van de oostgevel (voorgevel, S19) bestond nog uit vijftien steenlagen. De onderste 
negen lagen waren van hergebruikte rode en gele bakstenen (onderkant op 0,50 -NAP). Dit 
deel van de muur was ongeveer 60 cm breed. Hierboven was de fundering steens breed en 
gemaakt van paars/rode bakstenen (formaat 21,5/22x10,5/11x4 cm) en harde mortel. Ter 
plaatse van de voordeur was een stoep aanwezig van beton. Deze was zo vormgegeven dat 
het leek te gaan om een hardstenen stoep. Ter plaatse van de darsdeuren lag een strook beton 
(S60). 
De fundering van de noordelijke zijgevel was aan de bovenkant steens breed en gemaakt van 
paars/rode bakstenen met formaat 21,5/22x10,5x4 cm en harde mortel. Hieronder was de 
fundering breder en gemaakt van rood/gele bakstenen. De onderkant is niet onderzocht.
De zuidelijke zijgevel (S20) bestond uit meerdere delen. Het meest oostelijke deel, ongeveer 
40 cm lang, maakte onderdeel uit van dezelfde fundering als de voorgevel. Hiernaast was een 
afwijkend deel aanwezig ter hoogte van bedstedes S1 tot en met S4. Op deze plek is in 1952 
een deur gemaakt in de zijgevel en blijkbaar is hierbij een deel van het metselwerk vernieuwd. 
Het metselwerk was gemaakt van paars/rode bakstenen met formaat 22x?x3,5 cm en moderne 
mortel uit de 20ste eeuw. De rest van de fundering van de zuidgevel was gemaakt van een mix 
van hergebruikte rode en gele bakstenen (onder andere 18x7,5x3 en 18,5x8,5x4 cm). Nog 

Afb. 95. Overzicht van de sporen van de herbouwde stolpboerderij uit circa 1800, gezien richting het 
zuiden.
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negentien steenlagen resteerden, de onderkant bevond zich op 0,60 -NAP. De onderkant van 
de fundering was ongeveer 40 cm breed. In het metselwerk waren wandtegels ingemetseld. 
Ongeveer halverwege de fundering bevonden zich twee kleine poeren op de versnijdingen van 
het metselwerk (S114, afb. 96). Hierop hebben de vloerbalken van de verwarmde kamer aan 
de zuidzijde van de boerderij gelegen.
De fundering van de achtergevel was aan de bovenzijde steens breed en is niet nader 
onderzocht (S35).

Vierkantpoeren (S29, S30, S32, S57)
In de vorige paragraaf is al vermeld dat de twee oostelijke vierkantpoeren bestonden uit twee 
fasen, namelijk een 17de-eeuwse fase met daarop een fase die dateert van de herbouw van 
de boerderij. De westelijke vierkantpoeren zijn waarschijnlijk volledig nieuw gemaakt bij de 
herbouw. Door de grote overstek aan de achterkant van het vierkant stond extra druk op deze 
poeren, wat verklaart waarom zij zwaarder uitgevoerd moesten worden. Door het vierkant te 
stutten kunnen de poeren daaronder gemakkelijk worden vernieuwd, zonder dat het vierkant 
moet worden verplaatst.
De bovenzijde van de noordoostelijke vierkantpoer (S32) is bij de herbouw van rond 1800 
opnieuw gemaakt (zie afb. 77). Dit deel van de poer was 50 bij 45 cm, nog vijf lagen hoog 
(bovenkant op 0,41 +NAP en gemaakt van rode bakstenen met formaat 18x8,5x5 cm. De 
bovenste twee lagen waren gemetseld met harde mortel, daaronder was gebruik gemaakt van 
kalkmortel. Hieronder bevond zich een oudere poer (S91, zie paragraaf 5.3). 
Zuidoostelijke vierkantpoer S29 bestond eveneens uit twee fasen. De bovenste, jongste fase 
dateert van de herbouw van circa 1800 en was rommelig gemetseld (afb. 97 en zie afb. 76). 
Dit deel van de poer was 35 bij 40 cm, zeven steenlagen hoog en gemaakt van rode en rood/
gele (mengkleur) bakstenen met formaat 18,5x9x4 cm en kalkmortel (0,17 +NAP).

Afb. 96. Fundering van de zuidelijke zijgevel (S20) met daarop twee poertjes waarop vloerbalken hebben 
gelegen (witte pijlen, S114).
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Noordwestelijke vierkantpoer S57 was aan de bovenkant 45 bij 45 cm (op 0,36 +NAP, afb. 
98). De onderkant was 80 bij circa 95 cm groot. In totaal waren nog negen lagen aanwezig 
(onderkant op 0,13 -NAP). De poer was gemetseld van rode (20x9,5x4,5 cm) en rood/gele 
(mengkleur) bakstenen (19,5x9x4,5 cm) en veel harde mortel. 

Afb. 97. Zuidoostelijke vierkantpoer S29.

Afb. 98. Noordwestelijke vierkantpoer S57.
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Zuidwestelijke vierkantpoer S30 was aan de bovenkant 45 bij 55 cm groot (op 0,32 +NAP). De 
poer was 1,13 meter hoog en aan de onderkant 1,35 meter breed (onderkant op 0,81 -NAP, afb. 
99). Het spoor was gemetseld met rode bakstenen met formaat 18-19x9x4 cm en veel mortel. 

Afb. 99. Zuidwestelijke vierkantpoer S30.

Afb. 100. Zuidwestelijke vierkantpoer S30 wordt weggehaald.
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Het metselwerk van de poer was dermate hard, dat deze als één blok kon worden gelicht (afb. 
100). Deze poer was een stuk zwaarder uitgevoerd dan de noordwestelijke vierkantpoer. Wat 
overeenkomt is het gebruik van veel harde mortel. 

Schoorsteenfundering (S6)
Halverwege de zuidelijke vierkantpoeren bevond zich de fundering van een schoorsteen (afb. 
101). De fundering was aan de onderzijde 2 meter lang en 60 cm breed. Aan de zuidzijde, de 
zijde van de haard, was een inkeping in het muurwerk aanwezig van 70 cm breed. Hier bevond 
zich het rookkanaal. Nog zeventien lagen baksteen resteerden. De fundering was gemaakt van 
rode bakstenen met formaat 21,5x11x5 cm. De bovenste lagen baksteen waren gemetseld, 
de lagen daaronder waren los gestapeld (bovenkant op circa 0,20 +NAP). Ten zuiden van 
de fundering is een insteek gezien, bestaande uit een mix van grijze en bruine kleibrokken, 
lichtgrijs zand en mortelbrokken. Hieruit komen fragmenten van een roodbakkende bakpan 
(r-bak-5) uit de periode 1575-1650.101

Muren tussen vierkantpoeren (S5, S48)
De hooiberg werd aan drie zijden afgescheiden van de ruimtes daaromheen, waarschijnlijk 
zoals gebruikelijk met een houten wand. Deze houten wand stond op een lage bakstenen 
muur, de plint, die aan de bovenzijde voorzien was van een rollaag. Aan de zijde van de dars 
is geen fundering gevonden. Dit is niet ongewoon, bij veel stolpboerderijen was geen wand 
aanwezig tussen de hooiberg en dars. 

Een keldermuur van de grote kelder aan de voorkant van de boerderij (S16) vormde tegen de 
plint tussen de oostelijke vierkantpoeren. Hieronder wordt deze muur besproken.

101 V26.

Afb. 101. Schoorsteenfundering S6.
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De muur tussen de westelijke vierkantpoeren was aan de bovenzijde steens breed (S48, 
bovenkant op 0,34 +NAP). De muur was negen lagen hoog en gemaakt van rood/gele 
bakstenen (mengkleur) met formaat 18x8,5x4 cm en zeer harde mortel. In het metselwerk 
waren veel wandtegels en golfpannen verwerkt (afb. 102).

Tussen de zuidelijke vierkantpoeren, aan weerszijden van schoorsteenfundering S6, bevond 
zich muur S5 (zie afb. 76). De muur was steens breed en gemaakt van rode en rood/gele 
(mengkleur) bakstenen met formaat 18x9x4 cm en harde mortel. Aan de oostzijde resteerde 
nog een deel van de rollaag van de bovenkant van de muur (bovenkant 0,27 +NAP). In het 
metselwerk waren plavuizen en wandtegels verwerkt. De muur was vijf lagen hoog, daarop 
bevond zich de rollaag (onderkant 0,05 +NAP). Onder de oostzijde van de muur was een oudere 
muur aanwezig (S79), van de 17de-eeuwse stolp (zie paragraaf 5.3). Onder de westzijde van 
de muur is geen voorganger gezien.

Fundering vaste kasten? (S58, S59)
Tegen een deel van de noordzijde van muur S5 bevond zich een steens muur. Waarschijnlijk 
gaat het om de fundering van ondiepe vaste kasten die vanuit de verwarmde kamer toegankelijk 
waren. Aan de oostzijde, tussen schoorsteenfundering S6 en bedstede S21, was dit muur S59. 
Deze muur was 55 cm lang en gemaakt van rode bakstenen met formaat 16,5x7,5x3 cm en 
kalkmortel (afb. 103). Dit type baksteen dateert uit de 17de eeuw. De muur was vier lagen hoog 
(bovenkant op 0,28 +NAP). Aan de westzijde, tussen schoorsteenfundering S6 en vierkantpoer 
S30, bevond zich muur S58 (afb. 104). De muur was gemaakt van 16de-eeuwse rode bakstenen 
(20x9,5x4,5 cm) en zachte kalkmortel. In totaal resteerden vier lagen (bovenkant op 0,27 
+NAP). De westzijde van de muur sloot netjes aan op vierkantpoer S30. De oostzijde van de 
muur, bij de schoorsteenfundering van de herbouwfase, was meer rommelig. Het muurwerk 
wijkt wat betreft toegepaste bakstenen en mortel af van de andere muren uit de herbouwfase. 

Afb. 102. Dakpannen ingemetseld in fundering S48.
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Dit wijst er mogelijk op dat de muren later in de 19de eeuw zijn gebouwd. 

Twee bedstedes en gangetje tussen kamers (S1, S2, S3, S4, S110)
Tussen de kamer in de zuidoosthoek en de verwarmde kamer aan de zuidzijde bevond zich een 
gangetje (hosje) met aan weerszijden een bedstede (S1, S2, S3, S4, afb. 105). De bedstedes 

Afb. 103. Fundering S59.

Afb. 104. Fundering S58 en S5.
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waren circa 1,2 meter breed en 1,8 meter lang, het gangetje was ongeveer 1 meter breed. Van 
de structuren zijn de bakstenen funderingen gevonden. Hierop zullen houten wanden hebben 
gestaan. 

Van fundering S4 resteerden nog maximaal twee steenlagen, een deel van het spoor is 
verstoord bij het opruimen van de resten van de boerderij. De fundering was anderhalf steens 
breed en gemaakt van hergebruikte rode en gele bakstenen (18,5x9x4 cm en 18,5x8,5x3,5 
cm). Fundering S1 lag parallel hieraan en was aan de onderkant anderhalf steens breed en 
aan de bovenkant halfsteens. De fundering was zes steenlagen hoog (bovenkant 0,17 +NAP) 
en gemaakt van oranje/rode bakstenen met formaat 22,5x11x4 cm en zachte kalkmortel. 
Funderingen S2 en S3 waren op de versnijdingen van fundering S1 gebouwd. Ook zij waren 
aan de onderkant anderhalf steens en aan de bovenkant halfsteens breed. In beide gevallen 
resteerden nog vier steenlagen. De bovenste twee lagen waren gemaakt van dezelfde 
bakstenen als S1, de onderste twee lagen waren een mengeling van rode (18x8,5x4 cm) en 
gele bakstenen.
Binnen de noordelijke bedstede lag een groot deel van een plavuizen vloer (afb. 106). Een deel 
hiervan is voorafgaand aan de opgraving weggehaald, de rand langs fundering S1 is blijven 
zitten (S110, op 0,13 +NAP). De plavuizen waren oranje en groen van kleur en hadden formaat 
21x21x3 cm. Binnen de zuidelijke bedstede lagen nog slechts twee van dit soort plavuizen. 
Deze bedstede was blijkens de plattegrond uit 1952 opgedeeld in een smallere bedstede en 
een kast (zie afb. 35). Het is de vraag of dit op deze manier is gebouwd, of dat het om een 
aanpassing uit latere tijd gaat.
In de kleilaag onder de plavuizenvloer S110 zijn vier scherven majolica gevonden uit de periode 
1625-1650 en tevens keramiek uit de periode rond 1800.102 Het gaat om een tabakspijp uit de 

102 V2.

Afb. 105. Funderingen van twee bedstedes en een gangetje in het midden.
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late 18de eeuw, een fragment van een faience schotel uit de periode 1775-1825 en een theepot 
uit de periode 1790-1825 (zie kadertekst).

Een fleurige theepot uit Schellinkhout

Tussen de vondsten bevonden zich een theepot (iw-the-3) van Engels industrieel wit 
aardewerk (afb. 107). Op basis van het glazuur – dat een blauwige tint heeft – is dit 
type keramiek onder de categorie pearlware te scharen. Pearlware is een variant van 
het creamware, waarbij kobaltoxide aan het glazuur is toegevoegd om het aardewerk 
meer op Chinees porselein te laten lijken. De Engelsen noemen het ook wel China glaze. 

Afb. 106. Plavuizenvloer binnen een van de bedstedes, voorafgaand aan de opgraving.

W. Stellingwerf

Afb. 107. Theepot van Engels industrieel wit aardewerk (pearlware).
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Het is rond 1775 geïntroduceerd en bleef 
in productie tot in de jaren 1830.103 Het 
model van dit gevonden exemplaar is 
te dateren tussen circa 1790 en 1820. 
Bijzonder aan de theepot is de decoratie. 
Deze bestaat uit een onderglazuur blauw 
geschilderd strobloemenmotief met 
overglazuur geschilderde accenten in 
rood en goud. Het strobloemenmotief is 
afgeleid van Duits porselein uit Saksen 
en Thüringen dat rond 1800 zeer in de 
mode was (afb. 108). 

De beschildering in rood en goud doet 
meer denken aan het Imari porselein uit 
China en Japan. Dit is een interessante 
combinatie. In het laatste kwart van 
de 18de eeuw is wel veel serviesgoed 
in Engeland vervaardigd met een 
chinoiserie decor dat is aangevuld met 
Imari palet (afb. 109), maar deze mix 
van een Europees decoratiemotief met 
Oosterse invloeden komt niet vaak voor. 
Het is mogelijk dat het overglazuur 
decor in een Nederlands atelier is 
aangebracht, net zoals dat gebeurde bij 
het zogenaamde ‘Amsterdams bont’.

Bedstede en kasten met gangetje tussen kamer en stal (S7, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S25)
Tussen de verwarmde kamer aan de zuidzijde en de stal bevonden zich een bedstede en een 
kast (afb. 110). Hier tussenin was een smalle ruimte aanwezig die heeft gefunctioneerd als 
gangetje. Dit betekent dat de stal bereikbaar was vanuit het woonvertrek. Op de plattegrond 
uit 1952 staat op deze plek ook een deur aangegeven (zie afb. 35). De bedstede en kast waren 
ongeveer 1,05 meter breed en 1,8 meter lang. De kast bevond zich aan de zuidzijde en was 
opgedeeld in twee kasten. De ene kast was bereikbaar vanuit de verwarmde kamer, de andere 
vanuit de stal. Ook hier is het de vraag of dit bij de herbouw is gedaan (en de kast eerst een 
bedstede was) of in een latere fase. De bedstede en kast en gang zijn vóór 1952 afgebroken, 
waarna op deze plek een keuken is gebouwd (zie afb. 35). 
Fundering S9 was nog vier steenlagen hoog, de bovenzijde was steens breed (bovenkant 
op 0,21 +NAP). Het spoor was gemaakt van rood/gele (mengkleur) bakstenen. Het is niet 
aannemelijk dat de muur een halfsteens opbouw had, gezien de hoogte van de vastgestelde 
bovenkant en doordat de plavuizenvloer S14 keurig aansluit op de steens muur. Gezien de 
breedte van de fundering en het feit dat deze op de grens van de stal en het woondeel ligt, is 

103 Miller & Hunter 2001.

Afb. 108. Servies van Duits porselein met 
strobloemendecor, circa 1780-1800. Foto: Kunst-
Auktionshaus-Wendl.

Afb. 109. Een theepot van Engels industrieel wit 
aardewerk (pearlware) met Imari decor (1775-
1790). Foto: Tring-Market-Auctions. 
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het waarschijnlijk dat op de fundering een bakstenen muur stond en geen houten wand. De 
rest van de bedstedes zal wel van houten wanden zijn gemaakt. In de noordzijde van fundering 
S9 waren een wandtegel en grijze plavuis (blauwbakken) ingemetseld.

De tegenhanger, fundering S10 en S13, dateert in oorsprong van de 17de-eeuwse fase van de 
boerderij. Het ging in deze tijd om funderingen van muren of houten wanden aan weerszijden 
van de haard (zie paragraaf 5.3). Bij de herbouw omstreeks 1800 is de haard afgebroken en zijn 
de funderingen aan weerszijden daarvan hergebruikt voor de bedstedewand. Op dat moment 
zijn de funderingen wat verhoogd en met elkaar verbonden over schoorsteenfundering S8 
heen. De bovenzijde van het gevonden muurwerk lag op 0,17 en 0,19 +NAP. In de bovenzijde 
van fundering S10 waren wandtegels ingemetseld. 
Muren S11 en S12 waren drie steenlagen hoog en gemetseld met rood/gele bakstenen 
(mengkleur, formaat 18x8,5x4 cm) en kalkmortel. De onderkant van het muurwerk was 
anderhalf steens, de bovenkant halfsteens (bovenkant op 0,18 +NAP). De gebruikte bakstenen 
zijn dezelfde als in schoorsteenfundering S8. Bij de afbraak hiervan heeft men de bakstenen 
dus vlakbij hergebruikt. 
Binnen de noordelijke bedstede lag het restant van een plavuizenvloer, bestaande uit groene 
en oranje plavuizen met formaat 21x21x3 cm (S14). Op de plavuizen lag een laag half vergaan 
organisch materiaal en hierin is een munt van 1 cent uit 1951 gevonden.104

Binnen de zuidelijke bedstede was een scheidingsmuur aanwezig die de ruimte in tweeën 
verdeelde. Waarschijnlijk waren beide ruimtes in gebruik als kast; voor een bedstedes zijn 
de ruimtes erg smal. De fundering van de scheidingswand was nog twee steenlagen hoog 
(S25, bovenkant op 0,18 +NAP). De onderkant was anderhalf steens, de laag erboven 

104 V10.

Afb. 110. Funderingen van twee bedstedes (met plavuizen vloer) en een gangetje in het midden tussen 
het woondeel en de stal. Daaronder de schoorsteenfundering uit de 17de eeuw (S8).
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steens. De fundering was gemaakt met rood/gele bakstenen (mengkleur), dezelfde als in 
schoorsteenfundering S8. Ook hier was dus sprake van hergebruikte bakstenen.

In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn de drie kleine ruimtes opgeheven en is op deze plek 
een keuken gemaakt. De keuken is al zichtbaar op de plattegrond uit 1952 (zie afb. 35). 
Voor de begrenzing van de westzijde van de keuken werd muur S9 gehandhaafd. Aan de 
oostzijde is een nieuwe muur of wand gemaakt op fundering S7. Van de fundering resteerde 
nog drie lagen, gemaakt van rood/gele bakstenen (mengkleur, 18x8,5x4 cm) en kalkmortel. 
De bovenkant van de fundering was halfsteens, de onderkant anderhalf steens. 

Bedstede en kasten binnen hooiberg (S21, S24, S55)
In de zuidoosthoek van de hooiberg bevonden zich twee ruimtes (afb. 111). Een van de 
ruimtes was gezien het formaat zeer waarschijnlijk een bedstede (S21). Deze bedstede was 
toegankelijk vanuit de verwarmde kamer en bevond zich naast de haard. De andere ruimte 
heeft waarschijnlijk dienst gedaan als vaste kast (S24). Hoe deze toegankelijk was, is niet 
helemaal duidelijk; de ruimte lijkt alleen toegankelijk vanuit de verwarmde kamer. Een andere 
mogelijkheid is dat de ruimte toegankelijk was vanuit de kast (?) tegen de kelder/opkamer aan 
(zie onder). De binnenmaat van de bedstede was ongeveer 1,6 bij 1 meter. De vaste kast mat 
circa 1,9 bij 0,85 meter.

Beide ruimtes hadden hetzelfde type fundering, namelijk aan de onderzijde drie steens lagen 
van verschillende soorten hergebruikte rode en rood/gele bakstenen. Daarop bevond zich een 
halfsteens fundering van nog maximaal drie lagen hoog, gemaakt van rode bakstenen met 
formaat 22x11x5 cm en harde mortel (bovenkant op 0,24 +NAP). Binnen de bedstede lag een 
plavuizenvloer van oranje en groene plavuizen met formaat 21x21x3 cm. Onder de plavuizen is 
een fragment van een komfoor van witbakkend aardewerk uit de periode 1750-1900 gevonden 

Afb. 111. Twee funderingen van een bedstede en een kast binnen de hooiberg.
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en een duit van Zeeland uit de periode 1790-1799.105 Op de fundering en vloer van de bedstede 
lag een laag hooi, wat betekent dat de bedstede al is afgebroken op het moment dat de boerderij 
nog als veehouderij in gebruik was. Binnen de vaste kast lag geen vloer, maar een laag zand. 

In de noordwesthoek van de hooiberg is ook een fundering van een vaste kast gevonden (S55, 
afb. 112). Deze kast was ongeveer 40 cm diep en 1,4 meter breed. Van de fundering resteerde 
nog maximaal vijf steenlagen. De onderste laag was anderhalf steens, de lagen erboven 
steens breed (bovenkant 0,36 +NAP). De fundering was gemaakt van rood/gele bakstenen 
(mengkleur) met formaat 18x8x4 cm. 

Kelder (S16, S28)
Aan de voorzijde van de boerderij lag een grote kelder (afb. 113). De binnenzijde van de kelder 
mat 3,3 meter bij 4,6 meter. De keldermuur aan de westzijde was tevens de fundering van de 
houten wand tussen de opkamer boven de kelder en de hooiberg. De muur liep daarom door 
tot aan de zuidoostelijke vierkantpoer S29 (S28). De bovenkant van deze muur was afgewerkt 
met een rollaag (bovenkant op 0,56 +NAP). In de rollaag waren onderbrekingen aanwezig 
waarin balkkoppen hebben gelegen (afb. 114). Deze balken lagen in oost-west richting en 
droegen de vloer van de opkamer boven de kelder. De afstand tussen de balken (hart tot hart) 
bedroeg ongeveer 80 cm. De vloer van de opkamer heeft op circa 0,60 +NAP gelegen. Dit is 
ongeveer 25 cm hoger dan de rest van het woongedeelte.
De keldermuur aan de oostzijde was steens breed en gemaakt van hergebruikte oranje/
rode bakstenen met formaat 18,5x9x4 cm en harde mortel. De zuidelijke keldermuur was 
slechts halfsteens breed (bovenkant 0,40 +NAP). Hierin waren brokken van zwart geglazuurde 
dakpannen gemetseld.

105 V19, V30.

Afb. 112. Fundering van een kast binnen de hooiberg (S55). Daaronder poer S62 uit de vroege 17de eeuw.
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De noordelijke keldermuur was maximaal 40 cm breed. Aan deze zijde bevond zich het 
kelderraam (afb. 115) en tevens de toegang tot de kelder vanuit de dars, herkenbaar aan een 
smaller stuk muurwerk met aan de bovenzijde een rollaag (afb. 116). Hier tussenin zat een 
steens stuk muur die aan de bovenzijde was afgewerkt met een rollaag (afb. 117). Hierop 
stond een houten wand die de scheiding vormde tussen de dars en opkamer. Het muurtje was 

Afb. 113. Kelder S16.

Afb. 114. De westzijde van de kelder. Bij de pijlen gaten in de muur waarin houten balken hebben gelegen.
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aan de darszijde blauw geverfd.
De binnenzijde van de keldermuren waren aan de bovenzijde aangesmeerd met mortel. 
Ongeveer halverwege de muren was sprake van een versnijding (op 0,45 -NAP). Aan drie zijden 
was deze versnijding ruim 20 cm breed, maar aan de zuidzijde slechts 6 cm. De versnijdingen 
en muren daaronder waren betegeld met groene en oranje plavuizen met formaat 21x21x3 cm. 

Afb. 115. Afwijkend metselwerk op de plek van het kelderraam.

Afb. 116. Afwijkend metselwerk met rollaag op de locatie van de toegang naar de kelder.
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De vloer van de kelder is niet gezien doordat puin in de kelder lag. De vloer lag in ieder geval 
dieper dan 1,33 -NAP, wat betekent dat de kelder minimaal 1,73 meter diep was.

Afb. 117. Lage muur met fundering tussen de kelder en dars. 

Afb. 118. Funderingen van kasten (?) ten zuiden van de opkamer.
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Kasten (?) bij opkamer (S15, S22, S23)
Ten zuiden van de kelder bevonden zich drie kleine ruimtes (afb. 118). Een van deze ruimtes 
gaf toegang tot de opkamer boven de kelder. Ongetwijfeld bevond zich hier een houten 
trappetje, want de vloer van de opkamer lag hoger dan die van de rest van de boerderij. 
Het is aannemelijk dat de smalle ruimte in het midden hiertoe heeft gediend. De ruimtes 
aan weerszijden waren ongeveer 1,5 meter lang. Dit lijkt te kort voor een bedstede, wat 
zou betekenen dat de ruimtes waarschijnlijk dienst deden als kast.106 Mogelijk was vanuit de 
oostelijke kast de ruimte in de hooiberg toegankelijk.  
Binnen de ruimtes lag geen verharde vloer.
Fundering S15 was aan de bovenzijde halfsteens breed, de onderkant was waarschijnlijk 
anderhalf steens. Van het spoor resteerden nog vier steenlagen (bovenkant op 0,18 +NAP). De 
fundering was gemaakt van rode bakstenen (17x9x4 cm) en harde mortel. Aan de westzijde 
was een deel van de fundering verzakt. 
Funderingen S22 en S23 waren beide drie steenlagen hoog en gemaakt van rode bakstenen 
(18,5x8,5x4 cm) en harde mortel. De bovenkant van S22 was halfsteens (bovenkant 0,20 
+NAP), de onderkant van de muren was breder. 

Vloer in de stal en kaasmakerij (S51, S55, S56, S68, S111)
Het looppad in de stal en kaasmakerij was geplaveid met grijze ongeglazuurde plavuizen 
(formaat 22x22x3,5 cm), ook wel blauwbakken genoemd (zie afb. 94). Hieronder lag een laag 
bakstenen. De plavuizen waren aan deze 
laag bakstenen vast gemetseld. In recente 
tijd is een nieuwe vloer aangebracht op de 
plavuizenvloer.
In de vloer waren twee sporen aanwezig. 
In recente tijd is aan de zuidzijde een rij 
plavuizen verwijderd haaks op de richting 
van de stal. Op deze plek is vervolgens een 
halfsteens muur gemetseld van betonsteen, 
als begrenzing van een nieuwe woonruimte 
aan de noordzijde van de boerderij (S111). 
De muur ligt precies boven muur S73 uit de 
17de eeuw. Dit is toeval.
Aan de noordzijde van de stal is in de 20ste 
eeuw een pvc-buis gelegd als verbinding 
tussen de mestgoot van de korte en lange 
regel (S68, afb. 119). Urine en water uit de 
mestgoot van de korte regel werd op deze 
manier afgevoerd naar de mestgoot van de 
lange regel, van waaruit het naar buiten 
werd afgevoerd. De sleuf is vervolgens 
dichtgestort met beton. Aanvankelijk zal 
hier een gemetselde goot hebben gelegen, 
mogelijk met een houten plank als afdichting 
aan de bovenzijde. 

106 Of werden de korte bedstedes gebruikt door kinderen?

Afb. 119. Goot van modern pvc tussen de mestgoten 
van de korte en lange regel.
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Mestgoot en muren van de lange regel (S26, S34, S44, S45)
Over bijna de volledige breedte van de achterkant van de boerderij lag de mestgoot van de 
lange regel met aan weerszijden een rollaag (afb. 120). Aan de zuidzijde stopte de goot op 
ongeveer 1 meter uit de zijgevel. Dit hangt samen met de toegang tot een waterkelder die zich 
in de zuidwesthoek van de boerderij bevond (S27, zie onder). De mestgoot was 60 cm breed 
en voorzien van een laag beton (bovenkant zuidzijde op circa 0,10 +NAP). Oorspronkelijk zal 
de vloer van de goot van grijze plavuizen zijn geweest, maar zij waren niet meer aanwezig. 
Onder het beton bevond zich een onderlaag 
van bakstenen. Aan de zuidzijde was de goot 
gedeeltelijk verstoord, maar hier resteerde 
wel een deel van de bakstenen onderlaag 
(S34).
De westelijke begrenzing van de goot werd 
gevormd door de ‘rollaag’: een brede, lage 
muur met aan de bovenzijde bakstenen op 
hun kant (S44). Hierop stonden de koeien 
met hun achterpoten. De muur was niet 
meer intact, want in de tweede helft van 
de 20ste eeuw is de verhoogde koestand 
afgetopt waarna hier een betonvloer is 
gestort. Het meest intacte deel van de 
muur was 35 cm breed (twee steens) en 
nog maximaal vijf baksteenlagen hoog 
(bovenkant op 0,30 +NAP). De onderkant 
was gemetseld met rood/gele (mengkleur) 
bakstenen (18x8,5x4 cm) en kalkmortel, 
terwijl de bovenkant was gemaakt van 
grotere rode bakstenen (formaat 22x11x5 
cm) en zeer harde mortel. De koestand, de 
standplaats van de koeien, was in totaal 
2,10 meter lang.
De oostelijke begrenzing van de mestgoot werd eveneens gevormd door een muur, maar deze 
is altijd smaller en lager dan de muur onder de achterpoten van de koeien. Deze muur wordt 
aangeduid als de ‘rol’. De muur was over bijna de hele lengte van de stal intact, alleen de 
noordzijde was verstoord (S26). De muur lag op 0,27 tot 0,31 +NAP en was 27 cm breed. De 
onderkant van de muur was gemetseld met rode en gele bakstenen. Hierin waren wandtegels 
en brokken van dakpannen gemetseld. De rollaag aan de bovenzijde was van gele bakstenen 
(17x7,5x3,5 cm) en harde mortel. 

Poeren koestijlen (S39, S40, S42, S64, S65)
Bij de vorige fase zijn de poeren van de koestijlen in de stal al ter sprake gekomen. Van de 
aangetroffen poeren kan niet met zekerheid worden gezegd tot welke fase zij behoren. De 
meeste poeren zijn gemaakt met harde mortel en het is daarom het meest aannemelijk dat zij 
horen bij de herbouwfase van de boerderij. Op twee locaties is sprake van twee poeren tegen 
elkaar aan. Zij waren na elkaar in gebruik, maar waarschijnlijk wel in dezelfde fase. Koestijlen 
(en zolderbalken) moesten met enige regelmaat worden vernieuwd en hierbij kon de positie 
van de stijl verschuiven.

Afb. 120. Mestgoot van de lange regel.
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Poer S39 was aan de bovenkant 25 bij 25 
cm (bovenkant op 0,13 +NAP). De poer was 
vijftien steenlagen hoog en gemaakt van 
rode bakstenen en zeer harde mortel. 
Poer S40 was aan de bovenkant 20 bij 20 
cm, de onderkant was 52 cm breed (afb. 
121, bovenkant op 0,22 +NAP). De poer 
was 93 cm hoog en netjes gemetseld met 
rode bakstenen en harde mortel. Tegen de 
westzijde van deze poer bevond zich een 
tweede, veel rommeligere poer (S65). Deze 
was negen steenlagen hoog (bovenkant op 
0,14 +NAP) en gemaakt van hergebruikte 
los gestapelde rode en gele bakstenen 
(17x8x3,5 cm). De poer was ongeveer 30 
bij 45 cm. 
Poeren S42 en S64 stonden tegen elkaar 
aan (afb. 122). S42 was 29 cm hoog, 
gemaakt van rode bakstenen en rondom 
aangesmeerd met mortel (bovenkant 
0,31 +NAP). Poer S64 was vier lagen 
hoog, gemaakt van rood/gele (mengkleur) 
bakstenen. Bij het metselen was veel mortel 
gebruikt. 

Afb. 121. Poeren S40 (links) en S65 (rechts) in de 
koeienstal.

Afb. 122. Poeren S42 (links) en S64 (rechts) in de koeienstal.



104

Goot langs achtergevel (S38)
Tegen een gedeelte van de achtergevel lag een rommelige fundering van rode en gele bakstenen 
(onderkant 0,05 +NAP) met daarop een rij gele en groene plavuizen met formaat 17x17x3 cm 
(afb. 123). Het is het restant van de drinkgoot van de koeien. Oorspronkelijk zal de goot langs 
de volledige achtergevel hebben gelegen.

Afb. 123. Restant van de drinkgoot tegen de achtergevel.

Afb. 124. Resten van een moderne ruimte in de noordwesthoek van de boerderij.
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Nieuwe ruimte in koeienstal (S43, S66)
In de 20ste eeuw is een ruimte afgescheiden van de koeienstal in de noordwesthoek van 
de boerderij (afb. 124). Deze ruimte was ongeveer 3 meter breed. De mestgoot is hierbij 
versmald, maar bleef wel behouden, wat aangeeft dat de koeienstal op dat moment nog in 
gebruik was. Ter plaatse is de koestand afgegraven tot het niveau van het looppad, waarna 
een betonvloer is gestort. Ter plaatse van de mestgoot bevond zich een lage muur die aan de 
bovenzijde was afgewerkt met grijze plavuizen. De functie van de ruimte is onbekend, maar 
gedacht kan worden aan een paardenstal of werkplaats.

Korte regel (S47, S49, S50, S52, S63, S112)
De korte regel was aanvankelijk 4 meter 
lang, wat inhoudt dat er plaats was voor 
vier koeien. De stal werd aan de zuidzijde 
begrensd door muur S47/S46 en aan de 
noordzijde door haard S54. De mestgoot 
was 44 cm breed (S49) en voorzien van een 
vloer van grijze plavuizen (blauwbakken, 
22x22 cm, op 0,22 +NAP, afb. 125). De muur 
onder de achterpoten van de koeien was 36 
cm breed, zeven lagen hoog en gemaakt 
van gele bakstenen (18x8,5x4 cm) en harde 
mortel (S52, bovenkant op 0,46 +NAP). 
Oorspronkelijk is de muur hoger geweest en 
was deze voorzien van een rollaag aan de 
bovenkant. In de tweede helft van de 20ste 
eeuw zijn de muur en koestand afgetopt. De 
koestand was inclusief de rollaag 2,1 meter 
lang. Langs de westzijde van de mestgoot 
bevond zich oorspronkelijk een muur van 
26 cm breed (S50). Hiervan resteerde nog 
slechts een klein stukje aan de zuidzijde. 
De muur was aan de bovenzijde voorzien 
van rollaag van gele bakstenen (18x?x3,5 
cm) en harde mortel (bovenkant circa. 0,30 
+NAP). De koestand van de korte regel zal in 
twee vakken verdeeld zijn geweest door middel van een laag houten hek die tegen een koestijl 
aan was gebouwd. Onder de koestijl zal een poer hebben gestaan, maar hier is niets van terug 
gevonden. De koestijl had hier geen dragende functie, in tegenstelling tot de koestijlen van de 
lange regel. De poer hoefde daarom niet zwaar te worden uitgevoerd. 
In de 20ste eeuw is de korte regel verlengd, waardoor hij nu 7,2 meter lang was. In het 
verlengde van rollaag S52 is een nieuwe muur gebouwd, gemaakt van rode machinale 
bakstenen (21,5x10,5x? cm) en zeer harde mortel (S63). Deze muur stond iets meer naar het 
westen van muur S52, zodat de koestand iets langer was. Om de situatie gelijk te trekken, is 
langs rollaag S52 een halfsteens muur gebouwd. Hierdoor werd de oude mestgoot erg smal. 
De muur langs de andere zijde van de mestgoot (S50) is daarom afgebroken, waarna op deze 
locatie de mestgoot is uitgebreid. Dit nieuwe deel kreeg een betonvloer (S112) en ook de 
zijkanten van de goot zijn van beton gemaakt. De nieuwe mestgoot was 55 tot 60 cm breed. 

Afb. 125. De mestgoot van de korte regel.
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Tussen de mestgoot en het looppad was geen lage muur meer aanwezig. 
Aan de noordzijde werd de korte regel afgesloten door een steens muur haaks op muur S63 
(S113). Deze muur heeft waarschijnlijk ook om de volledige koestand heen gestaan. Een 
afdruk van een deel van de muur was zichtbaar op de plavuizen vloer.

De zuidelijke begrenzing van de korte regel werd onder meer gevormd door een steens brede 
fundering (S47). Hierop heeft een bakstenen muur of houten wand gestaan. De muur was 
twaalf baksteenlagen hoog en gemaakt van rode en gele bakstenen. Tussen deze muur en de 
plavuizen vloer van de stal is een halve cent uit 1914 gevonden.107 

Haard en fundering in de kaasmakerij (S53, S54, S61, S71)
Aan de kopse kant van de oorspronkelijke korte regel bevond zich een schoorsteenfundering 
met haardput. De schoorsteenfundering (S54) was 1,6 meter lang en 25 cm breed en aan 
weerszijden voorzien van wangen, oftewel korte muren haaks op de fundering. De fundering 
was minimaal zes steenlagen hoog (bovenkant 0,33 +NAP), hierin was zeker één wandtegel 
gemetseld.

Binnen de wangen van de fundering bevond zich een betonplaat waarin lijnen waren gekrast, 
zodat het leek alsof hier een plavuizen vloer lag (S61, afb. 126). Hieronder was een haardput 
aanwezig met halfsteens muren (S71, bovenkant op 0,29 +NAP, afb. 127 en 128). Deze was 
oorspronkelijk afgedekt met een gietijzeren plaat; resten van deze plaat waren nog aanwezig 
op de hoeken. De haardput was 105 bij 55 cm (buitenmaten), de vloer bestond uit groen en geel 
geglazuurde plavuizen met formaat 16x16 cm en een rand halve wandtegels (op 0,05 +NAP). 
De plavuizen waren sterk afgesleten, wat betekent dat het om hergebruikt bouwmateriaal 

107 V21.

Afb. 126. Haardput S71 is afgedekt met een betonplaat waarin lijnen zijn gekrast.
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gaat. De put was opgevuld met grijsbruin zand en as. Hierin zijn wat steelfragmenten gevonden 
van tabakspijpen van pijpaarde, evenals een tabakspijp van Europees porselein met groene 
beschildering uit de periode 1850-1900.
In de 20ste eeuw is de schoorsteen afgebroken en de haardput afgedekt met de betonplaat, 
waarna de korte regel is uitgebreid op deze locatie. 

Afb. 127. Haardput S71 wordt leeggeschept.

Afb. 128. Haardput S71. Op de bodem van de put ligt een vloer van plavuizen en oude wandtegels. 



108

Fundering S53 vormde de begrenzing van de kaasmakerij. Hierop heeft een houten wand 
of bakstenen muur gestaan. De bovenzijde van de fundering was steens. Het oost-west 
georiënteerde deel van de muur was negen lagen hoog en gemaakt van rood/gele (mengkleur) 
bakstenen. Het noord-zuid deel was vier lagen hoog en eveneens van rood/gele bakstenen 
(18,5x8,5x4 cm). De bovenste twee lagen waren gemetseld met harde mortel, de lagen 
daaronder los gestapeld. 

Waterput (S46)
Ten zuiden van de korte regel bevond zich een waterput (afb. 129). Hier stond tot ver in de 
20ste eeuw een ijzeren pomp op.108 De waterput is gebruikt om grondwater omhoog te halen, 
wat werd gebruikt als drinkwater voor de koeien. De bovenzijde van de put was rechthoekig 
van vorm (1,20 bij 0,9 meter). Hierbinnen lag een betonplaatje (55 bij 65 cm), die pas is 
aangebracht nadat de put buiten gebruik is gesteld. De noordmuur van de put was hoger 
opgemetseld, hier heeft een bakstenen muur of houten wand op gestaan. De andere drie 
randen van de put bevonden zich op vloerhoogte en waren uitgevoerd met een rollaag aan de 
bovenzijde van gele bakstenen (18x8x3,5 cm) en harde mortel. Twee randen waren steens 
breed, één was twee steens breed.

Aan de noordzijde van de put is verdiept, waarbij de bovenkant van de ronde put zichtbaar 
is gemaakt (afb. 130). Aan de bovenkant werd de put smaller en aan weerszijden was een 
kleine insteek zichtbaar. De put was gemaakt van diverse soorten rode en gele bakstenen. 
De bovenkant van de put had een diameter van 105 cm (buitenmaat). De grootste inwendige 
diameter was 125 cm. 

108 Informatie van Piet Nierop (eigenaar Dorpsweg 19).

Afb. 129. Waterput S46.
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De put was opgevuld met brokken puin en gewapend beton, hierin bevond zich ook een stuk 
plastic, een paardenbit van ijzer (afb. 131) en een fietspomp (afb. 132). De waterput is dus 
pas ver in de 20ste eeuw dichtgegooid. De onderkant van de put is niet onderzocht.

Afb. 130. Waterput S46.

Afb. 131. Een ijzeren paardenbit uit waterput S46.
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Regenwaterkelder (S27, S69)
In de zuidwesthoek van de boerderij bevond zich een regenwaterkelder (S27, afb. 133). De 
kelder was bestemd voor de opslag van drinkwater van het dak. De put mat 1,75 bij 0,95 
meter en was voorzien van een tongewelf (bovenkant 0,19 +NAP). Op de zuidoosthoek bevond 
zich de toegang tot de kelder, deze was niet meer helemaal intact. De kelder was gemaakt 

Afb. 132. Puin in waterput S46.

Afb. 133. Regenwaterkelder S27.
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van gele bakstenen (18x8x4 cm) en trasmortel. De bodem was 20 cm dik. De onderste laag 
hiervan was niet gemaakt van gele bakstenen, maar van rood/gele (mengkleur) bakstenen 
met formaat 18,5x9x? cm. Deze laag is als bouwvloer neergelegd, waarna de kelder hierop 
is gemetseld. Regenwaterkelders zijn lastig te dateren, omdat zij eeuwenlang op dezelfde 
manier werden gebouwd. Van deze regenwaterkelder wordt vermoed dat hij is gebouwd bij de 
herbouw van de boerderij.

Na het verwijderen van het tongewelf bleek dat in de kelder twee halfsteens muren stonden 
(afb. 134). De noordelijke muur is waarschijnlijk in de kelder gemetseld op het moment dat 
de deze nog dienst deed als waterkelder. De reden hiervoor is niet duidelijk, mogelijk hangt 
dit samen met een breuk in de kelder. De zuidelijke tussenmuur is er pas in de 20ste eeuw 
ingebouwd. Het zuidelijk deel van de kelder kreeg vervolgens een nieuwe functie als toilet.109 
Op de muren van dit deel bevond zich hierdoor veel kalkaanslag. Uit deze tijd dateren ook een 
gresbuis en loden buis die uitkwamen op dit deel van de regenwaterkelder.
Over de regenwaterkelder lag een fundering (S69). Hier heeft een muur of houten wand 
op gestaan, die de ruimte afscheidde van de koeienstal. De ruimte met de toegang tot de 
regenwaterkelder en later de wc was ongeveer 2,75 bij 1 meter.

Bestrating dars (S31)
Binnen de dars lag nog een deel van de originele bestrating (afb. 135). Hierop lag een laag 
stopzand en daarop het moderne beton. De bestrating was gelegd op een laag zand met 
wat schelpgruis daarin. Het grootste deel van de bestrating bestond uit gele bakstenen 
(17,5x7x3,5 cm) op hun kant. Langs de randen waren drie rijen bakstenen gelegd haaks op 
de overige bestrating. In de noordoosthoek was de straat gemaakt van paars/rode bakstenen 
met formaat 21x11x4 cm (afb. 136). Op een deel was blauwe kalkverf aanwezig, wat betekent 

109 Informatie van Piet Nierop (Dorpsweg 19).

Afb. 134. Regenwaterkelder S27 na het verwijderen van het tongewelf.
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dat het om hergebruikte bakstenen gaat die oorspronkelijk waarschijnlijk in de gevel waren 
verwerkt. De meeste bakstenen lagen op hun kant, maar er was ook een deel dat plat lag. Het 
is onduidelijk waarom dit deel van de bestrating in een ander soort bakstenen was uitgevoerd. 
Wellicht had men simpelweg gele klinkers nodig, bijvoorbeeld voor bestrating buiten, en heeft 
men daarom een stuk van de bestrating in de dars vervangen. 

Afb. 135. Bestrating in de dars.

Afb. 136. Detail van de bestrating binnen de dars met afwijkende klinkers.
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Bestrating buiten de boerderij (S67)
Langs een gedeelte van de noordelijke zijgevel is een stukje van een bestrating langs de 
boerderij blootgelegd (afb. 137). Direct langs de gevel lagen rode bakstenen. Zij werden 
begrenst door meerdere rijen van rode bakstenen op hun kant. Ten noorden daarvan lag een 
straatje van gele klinkers op hun kant. 

Afb. 137. Een stukje bestrating ten noorden van de stolpboerderij. 
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6. Vondsten van metaal

6.1 17de en 18de eeuw

De meeste voorwerpen van metaal die bij de opgraving zijn gevonden, dateren uit de 17de en 
18de eeuw. In de tekst hierboven zijn al enkele objecten uit een specifieke context genoemd, 
waaronder twee mesheften en een riemhanger. Hiernaast zijn nog 63 objecten uit de 17de en 
18de eeuw gevonden die geen duidelijke context hebben. Opvallend is wel dat alle voorwerpen 
afkomstig zijn uit het woon- en staldeel van de stolp, zoals dat tot de herbouw van rond 
1800 bestond. Dit zal samenhangen met het feit dat in een deel van de stal waarschijnlijk 
geen sprake was van een verharde vloer, onder meer op de standplaats van de koeien. In 
het woondeel lag vermoedelijk een houten vloer en tussen de kieren van de planken konden 
gemakkelijk kleine voorwerpen, bijvoorbeeld munten, vallen. Het gaat om 24 munten, achttien 
rekenpenningen en negentien andere objecten.110 

Munten
Een van de munten betreft een munt 
gemaakt van een legering van zilver en 
koper, mogelijk een dubbele stuiver. Op 
een van de zijden is een klimmende leeuw 
te zien. In totaal zijn 21 koperen duiten 
gevonden, geslagen in Holland (7x), West-
Friesland (2x), Utrecht (3x, afb. 138.1), 
Overijssel (2x), Zeeland (4x, afb. 138.2 
en 138.3) en Gelderland (1x). De vroegste 
duiten dateren uit 1627 en 1628, de jongste 
uit 1794. Hiernaast is een imitatie duit uit 
Reckheim uit de jaren 1681-1683 aanwezig 
(afb. 138.4). 

Rekenpenningen (C.P. Schrickx)
Een opvallende groep voorwerpen wordt 
gevormd door achttien rekenpenningen 
(afb. 139). Ze zijn verzameld onder vier 
verschillende vondstnummers (V12, V35, 
V39, V61) maar horen duidelijk bij elkaar. 
De rekenpenningen zijn gevonden in de 
zuidwesthoek van de boerderij. Vanwege 
het grote aantal zouden we kunnen spreken 
van een rekenpenningschat, net zoals we 
het bij munten over een muntschat hebben 
als meerdere munten bij elkaar worden 
gevonden. Dit is voor rekenpenningen 
ongebruikelijk: meestal liggen hooguit enkele exemplaren bij elkaar in de bodem. Niet eerder 
is bij een opgraving in deze regio zo’n groot aantal van deze penningen tevoorschijn gekomen.

110 V1, V3, V4, V12, V13, V14, V17, V22, V23, V28, V35, V39, V47, V61, V76. 
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Afb. 138. Diverse munten, schaal 1:1.
1. Koperen duit van Utrecht uit 1766. V22-M01.
2. Koperen duit van Zeeland uit 1757. V35-M01.
3. Koperen duit van Zeeland uit 1768. V35-M03.
4. Koperen duit van Reckheim uit de jaren 1681-

1683. V76-M01.
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Afb. 139. De rekenpenningen uit de zuidwesthoek van de boerderij, schaal 1:1.
1. Messing rekenpenning, 1705-1743 (na 1715). V35-M08.
2. Messing rekenpenning, 1705-1743 (na 1715). V35-M09.
3. Messing rekenpenning, 1705-1743 (na 1715). V35-M14.
4. Messing rekenpenning, 1732-1783. V35-M10.
5. Messing rekenpenning, 1732-1783. V35-M13.
6. Messing rekenpenning, 1732-1783. V35-M15.
7. Messing rekenpenning, 1732-1783. V61-M02.
8. Messing rekenpenning, 1732-1783. V35-M06.
9. Messing rekenpenning, 1734-1780 (na 1774). V39-M05.
10. Messing rekenpenning, 1701-1748 (na 1774). V39-M03.
11. Messing rekenpenning, 1701-1748 (na 1774). V35-M12.
12. Messing rekenpenning, 1734-1780 (na 1774). V35-M11.
13. Messing rekenpenning, 1734-1780 (na 1774). V35-M07.
14. Messing rekenpenning, 1719-1756. V35-M05.
15. Messing rekenpenning, onbekende datering. V39-M04.
16. Messing rekenpenning, 1734-1780 (na 1741). V39-M02.
17. Messing rekenpenning, onbekende datering. V61-M01.
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Rekenpenningen werden oorspronkelijk gebruikt als hulpmiddel bij het maken van berekeningen 
op een rekenbord. De afbeeldingen op de penningen waren vooral ontleend aan munten en 
ze werden dan ook vooral door handelaren gebruikt. Daarnaast zien we in de loop van de 16de 
eeuw afbeeldingen van politieke aard; de rekenpenning werd zo tevens een propagandamiddel. 
In de 17de eeuw verschijnt een nieuw type penning in Neurenberg, het centrum van de 
rekenpenningproductie. Deze rekenpenning is kleiner van formaat dan de oude penningen 
en als afbeeldingen zien we nu vorsten (vooral Frans en Engels), mythologie, spreuken en 
dergelijke. De penningen kregen ook een andere functie, namelijk als speelpenning of fiche 
bij kaart- en bordspellen. De penningmakers in Neurenberg maakten allerlei afbeeldingen en 
die werden toen al verzameld. De analogie met flippo’s, voor wie die nog kent, dringt zich op.
De hier gevonden penningen behoren duidelijk tot deze tweede groep. Ze zijn alle op de ene 
zijde voorzien van een buste van een vorst met een randtekst waaruit de naam van de vorst 
blijkt, zoals Lodewijk XV (koning Frankrijk, 1715-1774), Lodewijk XVI (koning Frankrijk, 1774-
1792), George I (koning Engeland, 1714-1727), Jozef II (keizer HHR, 1765-1790) en Elizabeth 
(tsarin Rusland, 1741-1761). We kunnen op basis van deze afbeeldingen een viertal penningen 
met zekerheid na 1774, het inhuldigingsjaar van Lodewijk XVI, plaatsen.
Op de andere zijde van de penningen staan afbeeldingen als een leeuw, een schip, een boom 
met zon, de god Mars, de godin Fortuna of de verpersoonlijking van de overwinning met de 
namen of initialen van de makers. De penningen zijn gemaakt door Johann Albrecht Dorn (6x), 
Johann Georg Kunstmann (4x), Johan Conrad Höger (3x), Johann Jacob Dietzel (2x) en Wolf 
Hieronymus Hoffmann (1x). De werkzame perioden van deze makers is niet altijd duidelijk. 
Van Johann Jacob Dietzel is bijvoorbeeld achterhaald dat deze actief was tussen 1711 en 
1748, maar de hier gevonden twee rekenpenningen met initialen I.I.D. dragen een afbeelding 
van Lodewijk XVI en moeten dus na 1774 zijn gemaakt. De drie penningen van Johan Conrad 
Höger zijn gemaakt tussen 1715 (Lodewijk XV) en 1743. Wolf Hieronymus Hoffmann zou 
werkzaam zijn geweest tussen 1719 en 1756 Johann Georg Kunstmann was actief tot 1780 
(drie penningen gemaakt na 1774) en Johann Albrecht Dorn tot 1783. Als dit allemaal correct 
is, zijn de gevonden rekenpenningen dus gedurende een periode vervaardigd, ongeveer tussen 
1743 en 1774. Wellicht waren de rekenpenningen nog lange tijd in de handel en kunnen ze 
toch op één moment zijn aangeschaft.
Bij de rekenpenningen zijn ook diverse munten 
gevonden, waaruit blijkt dat ze na 1794 zijn 
weggegooid. Hieronder bevindt zich ook een pfennig 
van Hessen-Darmstadt uit 1790 en een 1/4 stuber van 
Gulik en Berg uit 1783 (afb. 140). Beide hadden hier 
geen waarde in het betalingsverkeer en verondersteld 
zou kunnen worden dat deze muntjes van geringe 
waarde ook als speelpenningen werden gebruikt.

Naairing (C.P. Schrickx)
Een van de metalen voorwerpen die binnen de stal is gevonden, is een zilveren naairing 
(diameter 18 mm, hoogte 16 mm, afb. 141.1).111 Deze is langs de onderrand versierd met 
een band met dieren, waarschijnlijk rennende honden en hazen. Een vergelijkbare naairing 
bevindt zich in de collectie van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en die wordt op basis 

111 35-M02.

Afb. 140. Een 1/4 stuber van Gulik en Berg 
uit 1783, schaal 1:1.
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van het zilvermerk geplaatst in 1815 (afb. 142).112 Het motief van de rennende honden en 
hazen (jachtscene) zien we niet alleen op naairingen, maar ook op vingerhoeden. Deze worden 
meestal gedateerd in de tweede helft van de 18de eeuw.

Overige vondsten
Tot de overige vondsten behoren onder meer een ijzeren beitel (afb. 141.2), enkele knoopjes 
van messing en lood/tin, twee messing naairingen, een loden musketkogel. Meer bijzonder is 
een groot scharnier van messing van 5,3 cm lang dat onderdeel is geweest van boekbeslag (afb. 

112 Zuiderzeemuseum inv.nr. 004947.
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Afb. 141. Diverse vondsten van metaal, schaal 1:1.
1. Zilveren naairing. V35-M02.
2. IJzeren beitel. V14.
3. Messing scharnier van boekbeslag. V28-M01.
4. Helft messing kogelbel. V23-M01.
5. Loden gewicht met ingeslagen keur. V17-M01.
6. Messing devotieplaatje uit Parijs. V39-M01. 
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141.3). Het heeft mogelijk toebehoord aan een Bijbel. 
Bijzonder zijn ook de helft van een grote kogelbel met 
merk dat waarschijnlijk afkomstig is van paardentuig 
(afb. 141.4) en een loden gewicht (afb. 141.5). Op het 
gewicht is een keur ingeslagen met het stadswapen 
van Hoorn (een jachthoorn met lint), de letters IC en 
waarschijnlijk het getal 27. Dit doet vermoeden dat 
het gewicht is gekeurd in het jaar 1627. Het gewicht 
weegt 57,5 gram en deed waarschijnlijk dienst als 
1/8 pond troois gewicht (61,5 gram). Tot slot kan een 
keurlood van Amsterdam worden genoemd, met een 
diameter van 2 cm. Aan de voorzijde zijn het wapen 
van Amsterdam met twee leeuwen afgebeeld, op de 
keerzijde een adelaar met randtekst. Dit type zegellood heeft dienst gedaan als zaklood, dus 
om een zak te verzegelen. 

6.2 19de eeuw

Wonderdadige medaille (C.P. Schrickx)
Een voorwerp dat overduidelijk thuis hoort 
bij een 19de-eeuws katholiek huishouden, 
is een klein devotieplaatje (afb. 141.6).113 
Het voorwerp is omgekeerd schildvormig 
en voorzien van drie bevestigingsoogjes 
met daaraan een stukje ketting. Op de ene 
zijde staat een afbeelding van Maria met 
de tekst ‘O MARIE CONÇUE SANS PECHE 
P.P.’ (O Maria zonder zonde ontvangen 
bid voor ons) en op de andere zijde een 
letter M met kruis omgeven door sterren. 
Deze afbeeldingen en teksten staan op 
de zogenoemde wonderdadige medaille, 
een devotiemedaille die is gemaakt na de 
Mariaverschijningen in Parijs in 1830. In 
1832 werden deze voor het eerst gemaakt 
en in 1876, toen de zuster aan wie Maria was 
verschenen overleed, zouden er al meer dan 
een miljard penningen zijn uitgegeven.114 
Ook in Nederland was de wonderdadige 
medaille bekend onder katholieken. In 
dit geval is het geen penning, maar een 
onderdeel van een rozenkrans. In het Museum Catharijneconvent in Utrecht bevindt zich een 
rozenkrans met identiek plaatje, die wordt geplaatst tussen 1850 en 1900 (afb. 143).115

113 39-M01.
114 https://nl.wikipedia.org/wiki/Wonderdadige_medaille
115 Museum Catharijneconvent inv.nr. BMH v10242.

Afb. 142. Een zilveren naairing uit 1815. 
Collectie: Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.

Afb. 143. Een rozenkrans met identieke medaille als 
de gevonden devotiemedaille. Collectie: Museum 
Catharijneconvent in Utrecht.
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7. Wandtegels

Inleiding
Een belangrijke groep onder de vondsten van de opgraving van de stolpboerderij zijn de 
wandtegels, omdat deze informatie verschaffen over het interieur van de boerderij, de smaak 
van degenen die de tegels hebben laten plaatsen en indirect ook over de productieplaats van 
deze tegels. Verreweg de meeste tegels zijn aangetroffen als liggende rijen in bakstenen 
funderingen gemetseld (afb. 144). 

De tegels zijn op zeker moment uit een schouw, plint of kelder verwijderd en zijn hergebruikt als 
bouwmateriaal. Aan de tegels werd toen geen waarde gehecht als kunstzinnig voorwerp, zoals 
dat nu het geval is, maar ze werden simpelweg afgedankt. De toepassing in de funderingen is 
opmerkelijk. We zien dit wel eens vaker, maar dan lijkt sprake van egalisatie van een fundering. 
De dunne tegels werkten een niveauverschil in de fundering weg. In dit geval zijn de tegels in 
zo ongeveer alle funderingen gebruikt als lange rijen. Meest waarschijnlijk is dat is gedaan om 
optrekkend vocht tegen te houden. Dit werd soms ook met lagen van leisteen, een waterdicht 
materiaal, in een fundering gedaan. De wandtegels hielden door hun glazuur ook vocht tegen. 
Het gevolg is dat we bij de opgraving veel complete wandtegels hebben gevonden, terwijl 
normaal slechts incidenteel complete exemplaren tevoorschijn komen. Helaas deed zich ook 
een groot probleem voor: de funderingen waren gemetseld met zeer harde mortel (trasspecie) 
die zich dus ook op de mooie kant van de tegels bevond. Het was vrijwel niet te doen om de 
tegels onbeschadigd uit de funderingen te halen en bij de tegels waarbij dat wel ging, bleef 
een dun laagje glazuur met resten van de beschildering achter op de specie. Deze tegels 
hebben daardoor een dof uiterlijk gekregen. Toch vormen deze tegels een belangrijke vondst 
vanwege de aanwezigheid van een groep zeldzame tegels. In totaal zijn bij de opgraving de 
resten van minimaal 107 tegels gevonden, waarvan de meerderheid uit de 17de eeuw dateert. 

Afb. 144. Wandtegels ingemetseld in een fundering.
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Een klein aantal tegels komt uit de 18de eeuw (circa 14 stuks). Het totale aantal was nog hoger 
want sommige tegels waren zo vast gemetseld dat het niet mogelijk bleek deze in enigszins 
complete staat uit de fundering te verwijderen.

Pompadourtegels
Een groep van 23 tegels is beschilderd met een veelkleurig decor dat over het algemeen 
wordt aangeduid als pompadourdecor (lichtrood baksel, breedte: 134 tot 135 mm, dikte: 
14 tot 15 mm, afb. 145). Deze tegels zijn druk beschilderd met bladeren, granaatappels en 
klein hoefblad en zijn voorzien van uitgespaarde hoeken. Deze tegel was in de eerste helft 
van de 17de eeuw zeer populair en behoort tot de meest algemene tegels. Ze worden dan ook 
bij nagenoeg iedere opgraving met vondsten uit deze periode in West-Friesland gevonden. 
Waarschijnlijk werden deze tegels bij diverse tegelbakkerijen verspreid over Nederland gemaakt. 
We kunnen met zekerheid zeggen dat pompadourtegels ook in Hoorn zijn vervaardigd. In 
Hoorn was tussen 1615 en circa 1650 een plateelbakkerij actief, die een grote productie aan 
wandtegels moet hebben gehad. Enkele jaren geleden is een stort van productieafval van deze 
plateelbakkerij gevonden. Hiertussen bevinden zich fragmenten van een tegel in kwartvierpas 
met pompadourdecor.116 Dat wil zeggen dat deze tegel onderdeel uitmaakt van vier tegels met 
doorlopend decor. Een tweede argument is dat betegelde kaarsnissen met pompadourdecor 
bekend zijn. Een complete nis bestond uit een grote nisvloertegel, nisrandtegels en twee 
geschulpte nistoptegels. Nisvloertegels werden ook door tegelbakkers in andere plaatsen 
gemaakt, maar de andere nistegels en dan vooral de geschulpte nistoptegels zijn een typisch 
Hoorns fenomeen. Dit blijkt uit de verspreiding van de vondsten van deze tegels: deze 
worden vooral in Hoorn en directe omgeving aangetroffen.117 Eén betegelde kaarsnis met 
pompadourtegels bevindt zich in het Pietersdal in Hoorn en is daar in 1933 in originele staat 
ontdekt. Uit historische bronnen is bekend dat de plateelbakkerij in Hoorn, die toevalligerwijs 
aan de overkant van de straat zat, in 1618 en 1619 veel wandtegels aan dit oude mannen- 
en vrouwenhuis heeft geleverd.118 We mogen deze kaarsnis dus gerust als Hoorns product 
beschouwen. Aannemelijk is dat de pompadourtegels van de stolpboerderij in Schellinkhout, 
een dorp dat slechts een paar kilometer van Hoorn verwijderd lag, in Hoorn zijn gemaakt. 
Mogelijk bevindt zich onder de fragmenten ook een stukje van een nisvloertegel, deze heeft 
namelijk een relatief grote dikte van 16 mm.119

116 Schrickx 2016, 63-64. 
117 Schrickx 2016, 86-91.
118 Schrickx 2016, 21.
119 V21.
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Afb. 145. Pompadourtegels. Schaal 1:4.
1. V18-BK01 2. V18-BK02 3. V25-BK01 4. V46-BK01
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Tegels met druiventros
Een tweede groep tegels heeft als decor een veelkleurige diagonaal geplaatste druiventros met 
lelies in de hoeken en rozetten langs de rand (afb. 146.5 en 146.6). Hiervan zijn minimaal acht 
exemplaren aanwezig.120 Deze tegels hebben een iets geringere breedte en dikte (breedte: 
132 mm, dikte: 13 tot 14 mm) dan de hiervoor besproken pompadourtegels. Mogelijk zijn 
deze tegels iets jonger dan de pompadourtegels. Ook voor deze tegels geldt dat ze tussen 
circa 1620 en 1650 veel voorkwamen en dat toeschrijving van een individuele tegel aan een 
productieplaats niet mogelijk is. Ook hier geldt dat zeer aannemelijk is dat tegels met dit decor 
ook in Hoorn zijn gemaakt. In Hoorn zijn fragmenten van een aan deze tegel verwant type 
gevonden, namelijk met een decor met granaatappels en druiventrossen, die als productieafval 
wordt beschouwd.121 Daarnaast zijn geschulpte nistoptegels met dit decor bekend. 

Tegels met granaatappel
Een derde groep wordt gevormd door veelkleurig beschilderde tegels met een diagonaal 
geplaatste granaatappel en lelies in de hoeken (afb. 146.1 t/m 146.4). Deze tegel is zeer verwant 
aan de hiervoor besproken tegels met druiventros en aannemelijk is dat ze gecombineerd in 
een betegeling werden verwerkt. In totaal zijn de resten van acht van deze tegels gevonden.122 
De afmetingen zijn identiek aan die van de tegels met druiventros (breedte: 131 tot 132 mm, 
dikte 13 mm). Hoewel dit type tegel algemeen tussen 1620 en 1650 voorkwam, kunnen we 
ook hier Hoornse productie veronderstellen op basis van dezelfde argumenten als bij de tegels 
met druiventros. Er zijn nistegels met dit decor bekend.

Tegels met bloem in gekarteld kwadraat
Vier tegels behoren tot de groep van tegels met veelkleurige bloem in gekarteld kwadraat en 
met lelies in de hoeken (breedte: 131 mm, dikte: 14 mm, afb. 147).123 In de verzamelaarswereld 

120 16-BK01, 29-BK01
121 Schrickx 2016, 32. 
122 18-BK05, 18-BK06, 25-BK02, 31-BK02.
123 29-BK02, 27-BK04, 27-BK05.
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Afb. 146. Wandtegels met granaatappel of druiventros, lelies in de hoeken. Schaal 1:4.
1. V18-BK05 2. V18-BK06 3. V25-BK02 4. V31-BK02 5. V16-BK01 6. V29-BK01
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spreekt men meestal van postzegeltegel. Opnieuw hebben we met een zeer veel voorkomende 
tegel te maken, die in talloze productieplaatsen is gemaakt. In dit geval is daadwerkelijk 
productieafval van dit type tegel in Hoorn gevonden, namelijk een tegel van biscuit 
(halffabricaat) met het decor in zogenoemde koude beschildering.124 Verder komt ook deze 
tegel als nistegel voor. In het Westfries Museum in Hoorn bevindt zich bijvoorbeeld een kaarsnis 
die is samengesteld met tegels uit het eerder genoemde Pietersdal.125 Op de in Schellinkhout 
gevonden tegels staat in drie gevallen een kievitsbloem met twee bloemkelken en bij de 
vierde tegel een tulp. In het algemeen kunnen we stellen dat verreweg de meeste tegels van 
dit type met een van beide bloemen zijn beschilderd. Er bestaan echter wel andere varianten 
met bijvoorbeeld een enkele kievitsbloem, lelie, anjer of andere bloem. Voor zover bekend 
komen we die echter in Hoorn niet tegen en er zijn ook geen exemplaren als nistegel bekend. 

Tegels met bloemen en wingerdbladeren
Verreweg de meest bijzondere groep en tevens de grootste groep wordt gevormd door tegels 
die meerkleurig zijn beschilderd met een tulp, kievitsbloem of Turkse lelie en die zijn voorzien 
met wingerdbladeren als hoekmotief (vroeger ook wel eikenbladmotief genoemd, afb. 148). 
Dit is een weinig voorkomend hoekmotief, zeker in combinatie met bloemen als centraal decor. 
De bloemsteel komt in alle gevallen uit een grondje dat is uitgevoerd in groen, okergeel en 
soms ook bruin. In totaal zijn 36 van deze tegels geteld, maar het werkelijke aantal zal nog 
iets hoger hebben gelegen. De tegels hebben een afmeting die overeenkomstig is met de 
pompadoertegels (lichtrood baksel, breedte: 134 of 135 mm, dikte: 14 of 15 mm).
Op 16 tegels staat een tulp afgebeeld. Uit het grondje komen aan beide zijden van de steel 
drie kleine blaadjes. Aan de steel zitten twee grote bladeren en aan de rechterzijde van de 
steel nog een derde kleiner blad. Op basis van de weergave van de bloem kunnen we meerdere 
varianten onderscheiden. 
Variant 1. Bij vijf tegels heeft de tulp (met zes bloembladen) een vrij gesloten vorm.126 De 
bloem is uitgevoerd in blauw en okergeel, in wit met blauwe strepen of in wit en okergeel met 
paarse strepen.
Variant 2. Bij drie tegels heeft de bloem (met zes bloembladen) een meer open vorm.127 Deze 
is uitgevoerd in wit met paarse strepen of in okergeel met bruine strepen.
Variant 3. Bij twee tegels heeft de bloem ook een open vorm, maar de bloemblaadjes zitten 
anders gerangschikt.128 Deze zijn uitgevoerd in wit met blauwe of paarse strepen. 

124 Schrickx 2016, 65.
125 Schrickx 2016, 87.
126 27-BK14, 27-BK04, 50-BK03, 27-BK17.
127 16-BK02, 27-BK05, 27-BK12.
128 27-BK03.

1 2 3

Afb. 147. Wandtegels met bloem in gekarteld kwadraat, lelies in de hoeken. Schaal 1:4.
1. V27-BK10 2. V27-BK11 3. V29-BK02
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Op 9 tegels staat een kievitsbloem afgebeeld. Hierbij kunnen we twee varianten onderscheiden. 
Variant 1. Op vijf tegels hangen vanaf de steel drie bloemen naar links.129 De bloemen zijn in 
alle gevallen in blauw uitgevoerd. Uit het grondje komen aan beide zijde vier of vijf blaadjes 
en aan de steel zitten nog drie lange blaadjes.
Variant 2. Bij drie tegels hangt één bloem met drie bloemblaadjes naar rechts en deze is 
tweemaal paarskleurig en eenmaal blauw.130 Het grondje met blaadjes is identiek aan de 
eerste variant, aan de steel zitten twee lange blaadjes.

Op 6 tegels staat een Turkse lelie afgebeeld.131 De lelie heeft een steel met drie bladerkransen. 
Bij vijf tegels komt de onderste bladerkrans uit het grondje en deze heeft aan iedere zijde vier 
blaadjes. In een geval zit deze bladerkrans aan de steel en heeft deze aan iedere zijde drie 
blaadjes. De middelste en bovenste bladerkrans hebben bij alle tegels aan iedere zijde drie 
blaadjes. De bloem hangt vanaf de steel omlaag naar de linkerzijde en is uitgevoerd in blauw, 
paars of okergeel met een stamper en in totaal vier meeldraden.

Binnen deze tegels met bloemen en wingerdbladeren kunnen we dus slechts drie hoofdvarianten 
(tulp, kievitsbloem en Turkse lelie) en daar binnen enkele subvarianten onderscheiden. Dit 
is opmerkelijk omdat bij tegels met andere hoekmotieven, zoals ossenkoppen, meanders of 
lelies, allerlei bloemen voorkomen in veel varianten. Hier zijn slechts zes sponsen gebruikt: 
voorbeeldtekeningen waarvan de lijnen met gaatjes zijn doorgeprikt en die door de schilder 
op de onbeschilderde tegel worden gelegd en met houtskool doorwreven. De tekening hoefde 
vervolgens alleen nog maar overgetrokken en ingekleurd te worden. 

Vergelijkbare tegels zijn zeldzaam (afb. 149 en 150). In het Westfries Museum in Hoorn bevindt 
zich een tegelveld van vier tegels met tulpen.132 De precieze herkomst is helaas niet duidelijk; 
twee van deze tegels zijn in 1942 aangekocht. De meeste tegels kwamen in die tijd uit panden 
in Hoorn. In de collectie van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen bevindt zich een tegelveld van 
vier tegels (twee tulpen, een kievitsbloem en een Turkse lelie) die in 1952 bij een handelaar 
in Leeuwarden zijn aangekocht.133 Het Zuiderzeemuseum bezit nog een tweede tegelveld met 
vier tegels met tulpen, die in 1955 zijn aangekocht uit de verzamelaarscollectie van Van Tijen 
uit Monnickendam.134 In het Philadelphia Museum of Art, dat een uitgebreide tegelcollectie 
heeft, bevindt zich een tegelveld van vier tegels (twee tulpen, een kievitsbloem en een Turkse 
lelie), dat in 1979 is verworven als schenking uit een verzamelaarscollectie.135 Deze tegels 
staan afgebeeld in het boek ‘Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw’ van Ella Schaap uit 1994, 
waarbij de tegelcollectie van dit museum de basis vormt.136 Het Tegelmuseum in Otterloo 

129 27-BK07, 31-BK01, 31-BK05, 50-BK02, 50-BK04.
130 27-BK02, 27-BK09, 31-BK03.
131 27-BK01, 27-BK13, 27-BK06, 31-BK06, 50-BK06, 50-BK01.
132 Westfries Museum, inv.nr. oud 805.
133 Zuiderzeemuseum Enkhuizen, inv.nr. 003608.
134 Zuiderzeemuseum Enkhuizen, inv.nr. B001003.
135 Bron: https://philamuseum.org/collections/permanent/204039.html?mulR=812510318|83.
136 Schaap 1994, 98, 108 en 126.

Afb. 148. Wandtegels met bloemen, wingerdbladeren in de hoeken. Schaal 1:4.
Tulp, variant 1: 1. V27-BK04, 2. V27-BK14, 3. V27-BK17, 4. V50-BK03
Tulp, variant 2: 5. V16-BK02, 7. V27-BK05, 8. V27-BK12
Tulp, variant 3: 6. V27-BK03
Kievitsbloem, variant 1: 9. V27-BK07, 10. V31-BK01, 11. V31-BK05, 12. V50-BK02, 13. V50-BK04
Kievitsbloem, variant 2: 14. V27-BK02, 15. V27-BK09, 16. V31-BK03
Turkse lelie: 17. V27-BK01, 18. V27-BK13, 19. V27-BK06, 20. V31-BK06, 21. V50-BK06, 22. V50-BK01
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bezit minimaal zeven tegels, waarvan drie met tulp, drie met kievitsbloem en één met Turkse 
lelie. Verder is een aantal tegels uit verzamelaarscollecties en de antiekhandel bekend.137 In 
totaal levert deze kleine inventarisatie ruim 30 exemplaren op. Dit is een zeer gering aantal 
als we de enorme productie in de 17de eeuw in ogenschouw nemen. Opvallend is dat deze 
inventarisatie geen nieuwe hoofdtypen of varianten oplevert, behalve dan dat enkele varianten 
ook in gespiegelde versie bestaan. Verder is een klein aantal tegels met tulpen bekend waarvan 
de beschildering uitsluitend in blauw is uitgevoerd.

Als we de tegels uit de genoemde collecties vergelijken met die uit Schellinkhout vallen 
naast de grote overeenkomsten toch ook enkele kleine verschillen op. In de eerste plaats is 
opmerkelijk dat vrijwel alle tegels uit de collecties een groen grondje hebben, dus zonder de 

137 Zie o.a.: www.spijkertegels.nl.

Tegelmuseum Otterloo Tegelmuseum Otterloo Tegelmuseum Otterloo

Archeologie Hoorn, Karperkuil Zuiderzeemuseum Enkhuizen Philadelphia Museum of Art

Philadelphia Museum of Art Tegelmuseum Otterloo Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Afb. 149. Parallellen van wandtegels met bloemen en wingerdblad in de hoeken in diverse collecties. 
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kleuren okergeel en bruin. Toch lijkt dit geen stijlkenmerk van een specifieke productieplaats 
want ook andere tegels uit Hoorn komen met grondje met okergeel of alleen in groen voor.

Tegelmuseum Otterloo Westfries Museum Particuliere collectie 
(bron: www.antieketegel.nl)

Zuiderzeemuseum EnkhuizenParticuliere collectie 
(bron: www.spijkertegels.nl)

Particuliere collectie 
(bron: www.spijkertegels.nl)

Zuiderzeemuseum Enkhuizen Tegelmuseum Otterloo

Philadelphia Museum of Art Philadelphia Museum of Art Westfries Museum

Afb. 150. Parallellen van wandtegels met bloemen en wingerdblad in de hoeken in diverse collecties. 



127

Philadelphia Museum of Art

Rijksmuseum Amsterdam

Afb. 151. Wandtegels met bloemen en diverse hoekmotieven in diverse collecties.
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De grote vraag is waar deze tegels zijn gemaakt. Helaas geven de exemplaren in de genoemde 
collecties daar geen duidelijkheid over aangezien de herkomst meestal onbekend is. Als 
bodemvondst wordt dit type tegel bij archeologische opgravingen of waarnemingen zelden 
gedaan. Een van de weinige voorbeelden is een tegel met kievitsbloem die is gevonden bij de 
Karperkuil in Hoorn.138 Belangrijk is dat zich in een particuliere collectie ook een geschulpte 
nistoptegel van dit type met tulp bevindt.139 Zoals gezegd, vormen deze nistoptegels een 
belangrijk argument om een tegel aan Hoornse productie toe te schrijven. De bodemvondst 
uit Hoorn, de tegels in de collectie van het Westfries Museum en het grote aantal tegels uit 
Schellinkhout (binnen het afzetgebied van Hoorn en met meer tegels die aan Hoorn kunnen 
worden toegeschreven) vormen aanwijzingen dat we hier met Hoornse productie te maken 
hebben. Ze horen dan vanwege hun zorgvuldig en gedetailleerd geschilderde bloemen tot de 
top van deze productie. Het formaat van de tegels wijst erop dat we met een voor Hoorn vrij 
vroege productie te maken hebben, ruwweg de jaren 20 van de 17de eeuw. 

Interessant voor het in kaart brengen van de Hoornse productie is verder dat we identieke 
bloemen ook met andere hoekmotieven tegenkomen (afb. 151). Een belangrijk tegelveld 
bevindt zich in het Westfries Museum en bestaat uit twaalf tegels met tulpen, kievitsbloemen 
en Turkse lelies met zogenoemde kandelabers met Franse lelies in de hoeken. Het tableau is 
samengesteld uit tegels die op diverse locaties in Hoorn zijn gevonden. We kennen ook uit 
andere collecties voorbeelden van tegels met dit rand- en hoekmotief.140 Ook Schaap beeldt 
deze tegels af en wijst op de overeenkomsten met de tegels met bloemen en wingerdbladeren.141 
Dat geldt ook voor diverse tegels met Franse lelies in de hoeken, waarvan het Rijksmuseum in 
Amsterdam een tegelveld van zestien tegels bezit, met daarop wederom tulpen, kievitsbloemen 
en Turkse lelies. We kennen ook bodemvondsten uit Hoorn.142 Het blijft lastig om met zekerheid 
te zeggen welke tegels in Hoorn zijn gemaakt. Tegelbakkers imiteerden elkaar en schilders 
werkten soms achtereenvolgens voor verschillende bakkerijen. 

Overig
Een kleine groep wordt gevormd door vier tegels met ruiters en ossenkoppen als hoekmotieven 
(dikte 12 of 13 mm, afb. 152.4 en 152.5). Op een van deze tegels, met een opvallend rood 
baksel, staat een ridder met lans te paard in volle galop afgebeeld.143 Op een andere tegel, 
met juist weer een geel baksel, zien we een man met hoed en musket zittend op een stilstaand 
paard.144 De uitvoering van de tegels wijst duidelijk niet op een uniforme partij. De datering 
ligt ergens tussen 1630 en 1660.
Drie tegels hebben een voorstelling binnen een accoladevormige omlijsting met meanders in 
de hoeken (afb. 152.1). Op twee van deze tegels (dikte 14 mm) staat een hond afgebeeld.145 
De datering ligt tussen 1620 en 1650.
Drie tegels hebben een beschildering met cupido (met pijl en boog) en ossenkoppen in de 
hoeken. Deze tegels zijn te dateren in de tweede helft van de 17de eeuw.
Op één tegel is een staande man die een brief leest geschilderd, mogelijk gaat het om een 

138  Archeologie Hoorn, project 103.
139  Met dank aan Peter van Sprangen.
140  In het Philadelphia Museum of Art bevindt zich een groot tegelveld van zestien tegels.
141  Schaap 1994, 108-110, 124-127.
142  Archeologie Hoorn, Appelhaven, nr 1617.
143  50-BK05.
144  31-BK07.
145  01-BK01.
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stadsomroeper (afb. 152.3).146 Deze tegel (dikte 12 mm) is voorzien van ossenkoppen in de 
hoeken. Tegels met mensfiguren vormen meestal een grote groep, maar in dit geval zijn onder 
de fragmenten geen andere exemplaren herkend.
Eén tegel is beschilderd met een centraal rozet met vier tulpen in de diagonalen en 
.bloemmotieven in de hoeken (afb. 152.2).147 Deze ornamenttegel (dikte 9 mm), voorheen 
ook wel als Haarlemmer tegel aangeduid, dateert waarschijnlijk tussen 1630 en 1660.

Tegels met mangaankleurige beschildering
Onder de tegels bevinden zich ook enkele exemplaren die dateren uit de 18de eeuw. Een kleine 
groep tegels (dikte 7 tot 8 mm) heeft als centrale voorstelling een Bijbels tafereel binnen een 
cirkel met ossenkoppen in de hoeken en is uitgevoerd in mangaan (afb. 153.3 t/m 153.5). De 
voorstellingen zijn soms moeilijk te duiden. Op een van de tegels staat Salomé voor koning 
Herodes afgebeeld.148 Op een tweede tegel staat een scene uit het Nieuwe Testament, namelijk 
het 12-jarige kind Jezus in de tempel staand tegenover de zittende schriftgeleerden.149 Beide 
tegels zijn hoogstwaarschijnlijk gemaakt in Rotterdam omstreeks 1775-1800. Een typisch 
kenmerk van deze tegels is het glas-in-lood-raam aan de bovenzijde van de cirkel.150 De 
voorstellingen op de andere tegels zijn niet duidelijk. In een aantal gevallen kan het ook 
om een landschap in een cirkel gaan in plaats van een Bijbels tafereel. Als we deze tegels 
meerekenen, komen we in totaal op acht tegels bij deze groep. 
Een klein fragment van een tegel, waarop slechts een stukje gewaad is te zien, is afkomstig van 
een tableau met een vrouwenfiguur doorlopend op drie tegels (afb. 153.1).151 Waarschijnlijk 
gaat het om een afbeelding van de personificatie van geloof, hoop of liefde. Deze kleine 
tableau’s maakten onderdeel uit van een tegelkolom, bijvoorbeeld met ranken met cupido’s of 

146  31-BK04.
147 11-BK01.
148 37-BK01. Pluis 1994, 178 (nr. 30), 428 (nr. 1244) en 667.
149 27-BK06. Pluis 1994, 418 (nr. 189) en 662.
150 Pluis 1994, 26.
151 11-BK02.

1 2 3 4

5

Afb. 152. Diverse wandtegels met blauwe beschildering.
1. V1-BK01 2. V11-BK01 3. V31-BK04 4. V50-BK05 5. V31-BK07
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vogels, van een schouw. Ook deze tegel moeten we ergens eind 18de eeuw plaatsen. 
Tot slot zijn fragmenten van minimaal drie tegels aanwezig die zijn beschilderd met grote 
bladeren (afb. 153.2). Dit decor wordt ook wel Jeruzalemsveren genoemd.

Conclusie
Bij de opgraving van de stolpboerderij is een opmerkelijk groot aantal tegels gevonden, 
doordat deze secundair zijn verwerkt in de funderingen. Dit is gedaan bij de herbouw van de 
boerderij rond 1800. Binnen deze tegels zijn duidelijk enkele partijen te onderscheiden. De 
vroegste tegels zijn zogenoemde pompadourtegels en tegels met als centrale voorstelling een 
tulp, kievitsbloem of Turkse lelie en wingerdbladeren in de hoeken. Vooral deze laatste tegels 
zijn bijzonder omdat ze weinig voorkomen en omdat we ze als Hoornse productie kunnen 
beschouwen. We kunnen ze plaatsen rond 1620-1630.

Waarschijnlijk hebben de tegels oorspronkelijk deel uitgemaakt van een schouw. Gebruikelijk 
was in deze tijd dat aan beide zijden van de stookplaats een betegeling van vier tegels breed en 
ongeveer tien tot vijftien tegels hoog werd aangebracht. Hiervoor waren dus 80 tot 120 tegels 
nodig. Op een schilderij van een interieur dat wordt gesitueerd in de Noordelijke Nederlanden 
en mogelijk West-Friesland, toegeschreven aan Gonzalès Coques rond 1630-1635, zien we een 
betegelde schouw met tegels met bloemen (afb. 154). Bijzonder is dat we hier letterlijk enkele 
bloemen herkennen die ook op de tegels van Schellinkhout staan. Uiteraard zal de schouw in 
de stolpboerderij minder luxe zijn uitgevoerd dan de schouw op het schilderij, maar we krijgen 
wel een indruk. De pompadourtegels zijn waarschijnlijk van een tweede schouw afkomstig. 
Onduidelijk is of deze schouwen ook met kaarsnissen uitgevoerd zijn geweest.

Andere tegels uit de 17de eeuw zijn met kleine aantallen aanwezig en deze dateren waarschijnlijk 
ook iets later in de 17de eeuw. Ze kunnen bijvoorbeeld onderdeel hebben uitgemaakt van een 
betegelde plint langs een muur of bedstede.
Grote vraag is of deze tegels uit de stolp komen of dat de aannemer van de herbouw rond 

1 2 3 4

5

Afb. 153. Diverse wandtegels met paarse beschildering.
1. V11-BK02 2. V27-BK08 3. V27-BK15 4. V27-BK16 5. V37-BK01
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1800 een partij tegels uit de sloop van een of meer andere panden heeft gebruikt. De datering 
van de tegels komt niet overeen met een verondersteld bouwjaar van de stolp. Het is dus de 
vraag of de tegels in dit geval informatie verschaffen over het interieur van de boerderij of de 
smaak van de eigenaars. 

Afb. 154. Schilderij van een interieur rond 1630-1635, toegeschreven aan Gonzalès Coques. Collectie 
Musee d’art et d’histoire, Genève.
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8. Beantwoording onderzoeksvragen

8.1 Prehistorie

1.1 Zijn sporen uit de Late-Prehistorie aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, uit welke 
periode dateren de sporen?
Nee, sporen uit de prehistorie zijn niet gevonden. Een laag direct op de natuurlijke bodem werd 
in eerste instantie beschouwd als een bodem uit de prehistorie, maar het gaat waarschijnlijk 
om een laag uit de Middeleeuwen. 

1.2 Is sprake van een nederzetting op deze locatie of heeft het gebied een andere functie 
gehad, bijvoorbeeld als akkerland of weidegrond?
Niet van toepassing.

8.2 Middeleeuwen

2.1 Hoe oud zijn de oudste sporen en wat zegt dit over de vroegste geschiedenis van 
Schellinkhout?
De middeleeuwse sporen zijn beperkt. Uit de bovenkant van bovengenoemde middeleeuwse 
laag komen scherven uit de tweede helft van de 13de eeuw. Hiernaast is een gedempte sloot 
uit de Middeleeuwen gevonden, maar door het vrijwel ontbreken van vondsten kan de demping 
niet goed worden gedateerd. Sporen van bewoning ontbreken en ook de geringe hoeveelheid 
vondstmateriaal uit de Middeleeuwen wijst erop dat in deze periode niet binnen het plangebied 
werd gewoond. Gezien de noordelijke ligging aan het dorpslint van Schellinkhout is dit niet zo 
gek: de kern van het dorp ligt langs de zuidzijde van het lint, waar ook de kerk is gesitueerd. 

2.2 Duiden deze sporen op bewoning binnen het onderzoeksgebied of op andere activiteiten? 
Zie hierboven.

2.3 Is in deze periode reeds een terpje opgeworpen? Wat is de ligging en omvang hiervan? Is 
dit terpje in één keer opgeworpen of geleidelijk verhoogd?
Op zeker moment vond een ophoging plaats. Deze is niet goed te dateren, maar dateert wel 
zeker vóór circa 1550. De ophogingslaag is in één keer aangebracht en binnen de hele contour 
van de stolpboerderij aanwezig. In de 16de eeuw is het plangebied nogmaals opgehoogd, wat 
in twee fasen is gedaan. 

2.4 Dateren sloten/greppels uit deze periode en wat zeggen deze over de ontginning/
verkaveling?
Bij de opgraving is één sloot gevonden die al in de Middeleeuwen is gedempt. De sloot past 
naadloos in het nog aanwezige slotenpatroon in de directe omgeving van het plangebied. De 
sloot liep waarschijnlijk door tot aan de straat. Diverse parallel gelegen sloten zijn tegenwoordig 
nog aanwezig. Tussen de sloten bevonden zich stroken land van 30 tot 40 meter breed.
Bij de opgraving zijn verder twee kleine greppels gevonden die onderdeel uitmaken van de 
middeleeuwse laag. Zij moeten waarschijnlijk als ontwateringsgreppels van een akker worden 
gezien.
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2.5 Zijn sporen van bebouwing (vloerniveau’s, paalkuilen e.d.) aanwezig en is op basis hiervan 
die bebouwing te reconstrueren?
Sporen van bebouwing uit de periode tot 1600 zijn niet gevonden.

2.6 Zijn sporen aanwezig die tot het erf (of erven) behoren (waterputten e.d.) en is op basis 
hiervan de inrichting van het erf te reconstrueren? Hebben we te maken met een of twee 
erven?
Uit de 16de eeuw dateren diverse kuilen, waaronder een grote mestkuil. Zij lagen aan de 
zuidzijde van het plangebied. Sporen van bebouwing uit deze tijd zijn niet gevonden.

8.3 De stolpboerderij

3.1 Wanneer is de stolpboerderij gebouwd?
Vermoedelijk is aan het begin van de 17de eeuw een langhuisstolp op het perceel gebouwd. 
Waarschijnlijk is deze in de tweede helft van de 17de eeuw afgebroken en is een volledig nieuwe 
Westfriese stolp gebouwd met een nieuw vierkant. Deze boerderij is rond 1800 herbouwd, 
waarbij de vorm van de boerderij bijna volledig hetzelfde bleef en het 17de-eeuwse vierkant 
behouden bleef. Doordat de stolpboerderij is verbrand, was het niet mogelijk om de balken van 
het vierkant tot op het jaar nauwkeurig te dateren. Op basis van het uiterlijk van de balken kan 
wel worden gezegd dat zij uit de 17de eeuw dateren. 

3.2 Hoe is de boerderij gefundeerd? 
Van de 17de-eeuwse stolpboerderijen zijn nauwelijks fundamenten teruggevonden. De gevels 
van de herbouwde stolp uit circa 1800 hadden een fundering op staal. Ook de binnenmuren en 
-wanden waren simpelweg gefundeerd op staal. 

3.3 Hoe zag de oorspronkelijke indeling van de boerderij eruit? Zijn hierin wijzigingen in de 
loop van de tijd opgetreden? Welke structuren zijn binnen de boerderij aanwezig (bijvoorbeeld 
waterputten, waterkelders, voorraadkelders)? Kunnen de oorspronkelijke functies van de 
verschillende ruimtes worden bepaald?
Van de langhuisstolp zijn weinig sporen gevonden. In het voorhuis bevond zich een haard en 
een grote kelder. Achter het voorhuis ligt bij langhuisstolpen altijd de koeienstal en langs de 
tegenovergestelde gevel de dars. 
Bij de Westfriese stolp lagen de woonvertrekken aanvankelijk langs de volledige zuidgevel. De 
achterste twee ruimten waren verwarmd. In de zuidoosthoek van de stolp zijn funderingen 
gevonden die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van een bedstede of andere aparte ruimte. 
Het is onduidelijk hoe de ruimte aan de voorkant van de boerderij werd gebruikt. Door de bouw 
van een grote kelder op deze locatie in latere tijd zijn vrijwel alle oudere sporen verdwenen. 
Mogelijk bevond zich hier in de 17de eeuw ook al een kelder. De koeienstal bevond zich aan de 
achterkant. Doordat het vierkant aan deze zijde voorzien was van een zeer brede overstek, 
kon men in de stal twee rijen koeien stallen. In de stal bevond zich een ronde bakstenen 
waterput voor het drinkwater van de koeien. 
Bij de herbouw van de stolp rond 1800 is de verwarmde ruimte in de zuidwesthoek van 
de boerderij afgebroken en heeft men tevens de hier gelegen schoorsteen afgebroken. Iets 
verderop, tegen het vierkant aan, is een nieuwe schoorsteen gebouwd. Aan de voorkant 
van de boerderij is een grote kelder gemaakt met erboven een opkamer. De koeienstal 
aan de achterkant is verlengd op de locatie van de afgebroken kamer. Hier is tevens een 
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regenwaterkelder gebouwd. In de stal is een nieuwe waterput gemaakt. Op de plek van de 
17de-eeuwse waterput kwam een tweede schoorsteen met haardput. Deze ruimte, die in 
open verbinding stond met de koeienstal, fungeerde als koeienstal. In de 20ste eeuw is de 
kaasmakerij opgeheven en de hier gelegen schoorsteen afgebroken. Vervolgens heeft men de 
koeienstal (korte regel) verlengd. In de eerste helft van de 20ste eeuw is bovendien een gang 
met bedstede en kasten aan weerszijden in het woongedeelte afgebroken, waarna hier een 
keuken is gerealiseerd. Een andere kast is in 1952 verbouwd tot gang, doordat op deze plek 
een extra deur is gemaakt in de zuidelijke zijgevel. 

3.4 Wat was de indeling van het erf? Zijn hierbinnen verschuivingen aanwezig? Hoe ziet de 
perceleringsstructuur eruit in deze periode?
Doordat alleen op de plek van de boerderij is opgegraven, zijn hierover geen gegevens 
verzameld. Informatie over de indeling van het erf in de 19de en 20ste eeuw kan in beperkte 
mate worden verkregen door de gegevens uit het kadaster.

3.5 Zijn vondsten te koppelen aan het interieur (wandtegels, nistegels, haardplaten e.d.)?
Bij de opgraving zijn veel wandtegels gevonden. Zij zijn bij de herbouw van de boerderij 
rond 1800 verwerkt in de funderingen. De tegels dateren met name uit de 17de eeuw (vanaf 
ca. 1620), een klein deel komt uit de 18de eeuw. Een mogelijkheid is dat de wandtegels 
oorspronkelijk waren verwerkt in de langhuisstolp en Westfriese stolp uit de tweede helft van 
de 17de eeuw. De wandtegels kunnen onderdeel zijn geweest van schouwen of zijn toegepast in 
een kelder of als plint langs een muur. Een van de fragmenten is afkomstig van een tegelkolom 
uit de 18de eeuw en dit is zeker onderdeel geweest van een schouw. Een andere mogelijkheid 
is dat de wandtegels bij de herbouw rond 1800 door een aannemer als bouwmateriaal zijn 
aangevoerd van elders, bijvoorbeeld uit Hoorn. In dat geval hangen de wandtegels niet samen 
met de oudere bebouwing op het perceel.

3.6 Kan vondstmateriaal aan de bewoners van de boerderij worden gekoppeld en wat zegt 
dit over die bewoners? Zijn vondsten aanwezig die samenhangen met het boerenbedrijf, 
bijvoorbeeld de productie van kaas?
Bij het onderzoek zijn nauwelijks vondsten gedaan die dateren uit de bestaansperiode van de 
boerderij. Dit is vaak het geval: het afval van de bewoners ligt elders op het erf. Objecten die 
samenhangen met het boerenbedrijf zijn nauwelijks gevonden; de enige vondsten die genoemd 
kunnen worden zijn een ijzeren beitel uit de 17de of 18de eeuw en een paardenbit uit de 20ste 
eeuw. Bij de keramiek kunnen borden van majolica, een pauwenbord van Delftse faience en 
een bijzondere theepot van industrieel aardewerk uit de periode 1790-1825 worden genoemd. 
Bijzondere metaalvondsten uit de 17de en 18de eeuw zijn een fraai mesheft met man en vrouw, 
waarschijnlijk een huwelijksgeschenk, een zilveren naairing en achttien rekenpenningen die 
vlakbij elkaar zijn gevonden. Vermeldenswaardig is een wonderdadige medaille die onderdeel 
is geweest van een rozenkrans uit de 19de eeuw. Het betekent dat in deze periode de boerderij 
bewoond werd door een katholieke familie. 

3.7 Kan op basis van archeozoölogische en -botanische resten iets worden gezegd over het 
consumptiepatroon van de bewoners?
Bij de opgraving is geen vondstcomplex aangetroffen met etensresten, waardoor op deze 
vraag geen antwoord kan worden gegeven. 
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9. Synthese en samenvatting

In juni 2018 vond een opgraving plaats op het perceel Dorpsweg 20 in Schellinkhout. Een 
jaar eerder was de monumentale stolpboerderij op dit perceel verbrand. Bij het onderzoek 
zijn sporen van de stolpboerderij onderzocht, evenals sporen uit de periode hiervoor. De 
geformuleerde onderzoeksvragen zijn terug te vinden in paragraaf 3.1, de gevolgde methode 
van het onderzoek is beschreven in paragraaf 3.2. 

Een belangrijke vraag bij het onderzoek was of in de Middeleeuwen al op het perceel werd 
gewoond. Bij een opgraving op het perceel Dorpsweg 67 in 2015, meer aan de zuidzijde van 
het dorpslint van Schellinkhout, was een grote huisterp uit de 12de eeuw ontdekt. Bij Dorpsweg 
20 bleek hier geen sprake van te zijn. 

hooiberg

haard?

koeienstal

kelder

aspot

dars

N

Afb. 155. Mogelijke plattegrond van een langhuisstolp op het perceel Dorpsweg 20, 
gebouwd in de vroege 17de eeuw. Schaal 1:150, in groen de werkruimtes, in geel de 
woonvertrekken.
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Uit waarschijnlijk de 12de en 13de eeuw dateert een sloot, een vermoedelijke akkerlaag en twee 
greppeltjes. Op zeker moment is het terrein enigszins opgehoogd, maar het valt niet precies te 
zeggen wanneer dit heeft plaatsgevonden, behalve dat het vóór 1550 was. Bewoningssporen 
uit de periode tot 1550 zijn afwezig en ook het vrijwel ontbreken van vondstmateriaal uit deze 
periode wijst erop dat het perceel in deze tijd niet werd bewoond. Gezien de noordelijke ligging 
langs het dorpslint is dit ook niet zo gek, want de middeleeuwse bewoning moet waarschijnlijk 
vooral aan weerszijden van de zuidzijde van het huidige dorpslint worden gezocht.

In de 16de eeuw zijn diverse kuilen op het terrein gegraven, waaronder een grote kuil die was 
opgevuld met koeienmest. Uit de kuilen komt nauwelijks vondstmateriaal. Ook voor de 16de 
eeuw zijn er geen concrete aanwijzingen dat op het perceel werd gewoond. In de 16de eeuw is 
het perceel wel nogmaals opgehoogd, wat in twee fasen is gebeurd. De laatste fase vond plaats 
rond 1600 aan de zuidzijde, waarschijnlijk om het maaiveld hier gelijk te trekken met dat van de 
noordzijde van het perceel. Aan het begin van de 17de eeuw is een gebouw binnen het plangebied 
opgetrokken. De sporen die van dit gebouw zijn teruggevonden zijn zeer beperkt. Het gaat 
in de eerste plaats om de restanten van een grote kelder, die was voorzien van een plavuizen 
vloer met bakstenen goot langs de rand. Ten zuiden van de kelder bevond zich een aspot, wat 
erop wijst dat hier een haardplaats heeft gelegen. Ten zuidwesten van de kelder zijn vier poeren 
gevonden die van dezelfde bakstenen waren gemaakt als de grote kelder. Zij vormden een 
perfecte rechthoek van 7,7 
bij 5,7 meter. Hier moet een 
houten vierkant op hebben 
gestaan, waarbinnen 
hooi werd opgeslagen. 
Vermoedelijk horen de 
sporen bij een langhuisstolp, 
dus een stolp met een 
lang voorhuis waarin werd 
gewoond (afb. 155). Achter 
het voorhuis bevindt zich bij 
een langhuisstolp altijd de 
koeienstal en aan de andere 
kant van de hooiberg de 
dars (afb. 156). Bij deze 
interpretatie moeten enige 
kanttekeningen worden 
geplaatst. De kelder heeft 
namelijk een iets andere 
oriëntatie dan de constructie 
met de poeren. Bovendien 
zijn geen andere sporen van 
een langhuisstolp gevonden 
rond de poeren, bijvoorbeeld 
een waterput of funderingen 
van buitengevels.

Afb. 156. Plattegrond van een langhuisstolp in Schellinkhout, getekend 
in 1921. De stolp bestaat niet meer. Uit: Brandts Buys 1974, 149.
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Waarschijnlijk is de veronderstelde langhuisstolp al in de tweede helft van de 17de eeuw 
afgebroken, waarbij bakstenen en andere bouwmaterialen zijn verzameld en afgebikt, zodat 
ze konden worden hergebruikt. Op het perceel is vervolgens een stolpboerderij van het 
Westfriese type gebouwd met een nieuw vierkant. De sloop van de oude stolp en bouw van 
de nieuwe stolp vond gelijktijdig of direct na elkaar plaats, aangezien een keldermuur van de 
veronderstelde langhuisstolp behouden is gebleven ten behoeve van de stolpboerderij. De 
Westfriese stolp had dezelfde oriëntatie als de langhuisstolp uit de vroege 17de eeuw; zij waren 
beide georiënteerd op de verkaveling en niet op het dorpslint.

Doordat inmiddels diverse Westfriese stolpboerderijen zijn onderzocht, is een patroon ontdekt 
in de positionering van de stolp ten opzichte van de voorganger, vaak een langhuis (rechthoekig 
woonhuis met stal aan de achterkant). Dit langhuis blijkt in veel gevallen te hebben gestaan 
op de plek van het woongedeelte van de stolp, dat zich bij een Westfriese stolp altijd langs een 
zijgevel bevindt. Vermoedelijk stond het langhuis op het hoogste deel van de huisterp en wilde 
men hier bij de stolp ook graag het woongedeelte hebben, om wateroverlast te voorkomen.152 
Bij het hier besproken perceel in Schellinkhout is de situatie anders. Er is geen sprake van 
een langhuis als voorganger, maar een langhuisstolp. Het woongedeelte van de langhuisstolp 
ligt bovendien niet op de plek van het woongedeelte van de Westfriese stolp, maar helemaal 
aan de andere kant, ter plaatse van de dars. Dit hangt waarschijnlijk samen met het verschil 
in indeling van de verschillende typen stolpboerderijen en de positionering ten opzichte van 
de zon. Als de Westfriese stolp zou zijn gespiegeld, lag het woongedeelte op dezelfde plek als 
bij de langhuisstolp. In dat geval lag het woongedeelte van de Westfriese stolp echter langs 
de noordelijke zijgevel en een ligging van het woondeel op het noorden zal niet wenselijk 
zijn geweest. Ook het feit dat op het perceel geen sprake was van een echte middeleeuwse 
huisterp (en er dus geen grote hoogteverschillen waren) en het feit dat de omgeving sowieso 
relatief hoog en droog ligt door de ligging op de kreekrug, kan hebben meegespeeld.

De Westfriese stolp had een nieuw grenen vierkant van ongeveer 6,5 bij 7,5 meter met een 
grote overstek aan de achterkant en een kleinere overstek aan de zuidzijde. Voor de bouw is 
veel gebruik gemaakt van rood/gele (mengkleur) bakstenen met formaat 18x8/8,5x4 cm. Ook 
oudere rode bakstenen (20,5x10x4/4,5 cm), waarschijnlijk afkomstig uit de langhuisstolp, zijn 
gebruikt.
De stolp had de indeling van een klassieke 17de-eeuwse Westfriese stolp (afb. 157). Langs de 
volledige zuidelijke zijgevel van de boerderij lagen de woonvertrekken. Twee woonvertrekken 
aan de achterzijde werden van elkaar gescheiden door een schoorsteen die aan weerszijden 
was voorzien van een stookplaats. Dit was herkenbaar aan de ‘wangen’ die aan beide zijden 
waren toegepast. Dit soort wangen zijn niet eerder bij een stolpboerderij gevonden, maar 
zijn wel goed bekend van schoorsteenfunderingen uit de steden. De schoorsteen bevond 
zich precies ter hoogte van de achterkant van het vierkant. Hetzelfde was het geval bij twee 
andere Westfriese stolpboerderijen die archeologisch zijn onderzocht.153 In het woongedeelte 
zijn geen kelders gevonden. De regenwaterkelder in de zuidwesthoek van de boerderij dateert 
waarschijnlijk van de herbouw van de boerderij. Het is mogelijk dat een kelder aan de voorkant 
aanwezig was en dat deze bij de herbouw van de boerderij is afgebroken, waarna hier een 
nieuwe kelder is gemaakt. Ook een kleine waterdichte kelder, een structuur die vrijwel altijd 

152 Duijn et al., 2019, 94.
153 Binnenwijzend 100: Duijn 2014; Oosterblokker 42: nog niet gepubliceerd.
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gevonden wordt in stolpen uit de 16de en 17de eeuw, was niet aanwezig. In de reconstructie 
is de boerderij getekend met een vlakke voorgevel, op de teruggeplaatste darsdeur na. Niet 
uitgesloten kan worden dat de stolp oorspronkelijk een kort uitstekend voorhuis heeft gehad; 
buiten de contouren van de laatste fase van de boerderij is immers niet gegraven.
De koeienstal lag zoals gebruikelijk aan de achterkant van de boerderij. Normaal gesproken 
heeft een stolp een Friese stal met een enkele rij koeien langs de buitengevel, met erachter 
een mestgoot en looppad. Bij de stolp in Schellinkhout was sprake van twee rijen koeien (lange 
regel en korte regel) met een looppad ertussen. Dit was mogelijk door de grote overstek in 
het vierkant, waardoor de ruimte aan de achterkant van de boerderij ongeveer 7,3 meter 
breed was. De precieze omvang van de korte regel in deze periode is niet zeker. Vermoedelijk 
konden in de 17de en 18de eeuw zestien koeien in de boerderij staan. De waterput, waaruit 
het drinkwater voor de koeien werd gehaald, lag aan de kopse kant van de korte regel. In 
Venhuizen is eerder een 17de-eeuwse stolpboerderij onderzocht met dit type stal en een 
waterput op dezelfde locatie.154

154 Duijn et al. 2018.
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Afb. 157. Plattegrond van de Westfriese stolp (Dorpsweg 20) in de periode circa 1675 tot 
circa 1800. Schaal 1:150, in groen de werkruimtes, in geel de woonvertrekken.
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Omstreeks 1800 is de stolpboerderij herbouwd (afb. 158). De boerderij bleef een Westfriese 
stolp en de locatie van de gevels werd gehandhaafd, met uitzondering van de darsdeur die iets 
naar voren is geplaatst. Ook het 17de-eeuwse vierkant bleef staan op zijn oorspronkelijke plek. 
Bij de oostelijke vierkantpoeren is alleen de bovenzijde vernieuwd, de westelijke vierkantpoeren 
zijn volledig vernieuwd en hierbij zwaarder uitgevoerd. Dit zal samenhangen met de grotere 
druk op deze zijde van het vierkant door de grote overstek aan de achterkant. De gevels en 
het binnenwerk (binnenmuren en-wanden, vloeren, plafonds) zijn echter allemaal vernieuwd, 
waardoor de boerderij volledig nieuw leek. Hoewel de indeling globaal hetzelfde bleef, vonden 
wel enige wijzigingen plaats. De verwarmde kamer aan de achterkant van de boerderij maakte 
plaats voor een vergroting van de koeienstal, waardoor nu achttien koeien konden worden 
gestald. In de stal is een nieuwe waterput gemaakt. De oude schoorsteen werd afgebroken 
en tegen het vierkant aan bouwde men een nieuwe schoorsteen. Aan de voorkant van de 
boerderij kwam een grote kelder met erboven een opkamer. Er zijn geen aanwijzingen dat de 
opkamer verwarmd was. Aan de achterkant van de dars is een kaasmakerij gerealiseerd. Hier 
bevond zich een tweede schoorsteen met haardplaats. 
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Afb. 158. Plattegrond van de Westfriese stolp (Dorpsweg 20) in de periode circa 1800 tot circa 
1900. Schaal 1:150, in groen de werkruimtes, in geel de woonvertrekken.
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Deze wijzigingen hangen samen met veranderingen binnen de landbouw en zijn bij alle 
onderzochte Westfriese stolpen waargenomen. In de 19de eeuw intensiveerde bij veel 
boerderijen de veehouderij en kwam de nadruk te liggen op de productie van kaas. Hierdoor 
werd de koeienstal vergroot en soms een grote melkkelder gebouwd voor het opromen van de 
melk. Van de afgeroomde melk werd de kaas gemaakt. 
Bij de herbouw is voor de funderingen veelvuldig gebruik gemaakt van hergebruikte bakstenen, 
die grotendeels afkomstig zullen zijn uit de 17de-eeuwse fase van de boerderij. Opvallend 
is verder de toepassing van oude wandtegels, maar ook plavuizen en dakpannen, in de 
funderingen. De wandtegels kunnen afkomstig zijn uit de stolpboerderijen die eerder op het 
perceel stonden, maar het kan ook om aangevoerd oud bouwmateriaal van elders gaan. 
Voor de bouw van het zichtbare metselwerk, bijvoorbeeld de gevels, kelder en schoorsteen, 
zijn nieuwe bakstenen toegepast, namelijk handgevormde rode bakstenen uit de periode 
rond 1800 met formaat 21,5/22,5x11x5 cm. In de kelder en bedstedes zijn nieuwe plavuizen 
(oranje en groen) toegepast met formaat 21x21x3 cm. Het is onduidelijk hoe de schouwen in 
de boerderij in deze tijd waren uitgevoerd. In de 19de eeuw werden schouwen vaak voorzien 
van tegeltableau’s en randtegels, maar hier zijn helemaal geen resten van gevonden.
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Afb. 159. Plattegrond van de Westfriese stolp (Dorpsweg 20) in de periode van circa 1900 
tot in de tweede helft van de 20ste eeuw. Schaal 1:150, in groen de werkruimtes, in geel de 
woonvertrekken.
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In de 20ste eeuw vonden enkele wijzingen plaats (afb. 159). Het meest in het oog springend is 
de vergroting van de koeienstal op de locatie van de voormalige kaasmakerij. Hiertoe is onder 
meer de schoorsteen van de kaasmakerij afgebroken en de haardput volgestort en afgedekt 
met een betonplaat. De kaasmakerij verloor dus haar functie en ongetwijfeld hing dit samen 
met de oprichting van de stoomzuivelfabriek van Schellinkhout in 1907. Hierdoor werd de 
melk niet langer op de boerderij verwerkt. De korte regel is met circa 3,4 meter verlengd, 
waardoor ruimte was voor drie of vier extra koeien. Het was niet mogelijk om de koeienstal uit 
te breiden richting het zuiden, doordat zich hier de waterput bevond die nodig was voor het 
drinkwater van de koeien. Op zeker moment is de verbindingsgoot tussen de mestgoten van 
de lange en korte regel vervangen door een pvc-buis. Aan de westzijde van het woongedeelte, 
op de locatie van een voormalige bedstede en kasten, is een keuken gemaakt. Deze keuken 
bestond in ieder geval al in 1952. In dat jaar is een extra deur gemaakt in de zuidgevel. De 
regenwaterkelder in de zuidwesthoek van de boerderij is op zeker moment omgebouwd tot 
toilet met septictank. 

Aan het einde van de 20ste eeuw of in de 21ste eeuw is de boerderij opnieuw grootschalig 
verbouwd, waarbij woonvertrekken zijn gemaakt ter plaatse van de hooiberg en stal. 

Afb. 160. De funderingen van de boerderij worden blootgelegd.
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Bijlage 4   Ca. 1600-1675 vlak 2
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Bijlage 5   Ca. 1675-1800 vlak 1
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Bijlage 6   Ca. 1675-1800 vlak 2
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Bijlage 7   Ca. 1800-2017 vlak 1
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Bijlage 8   Ca. 1800-2017 vlak 2
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Bijlage 9   Profielen
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