
❜❜Ultieme droom was woning met een
loods ernaast, maar in de Randstad

betaal je daar de hoofdprijs voor
Hoe Gert-Jan en Gerda Vegt uit Hoofddorp in het huis van

de vermoorde Sjaak Groot in Berkhout terechtkwamen.

➔ regio  6-7
REGIO

VOOR HET LAATSTE NIEUWS: NHD.NL TIPS EN REACTIES: REDACTIE.WEF@NHD.NL DONDERDAG 29 DECEMBER 2022

Hoorn ■ Op twee grote tafels en in
twee staande, transparante vitrines
zijn alle items die tijdens de opgra-
vingen naar boven kwamen voor
slechts een dag uitgestald. De scher-
ven van aardewerken potten en gla-
zen zijn, waar passend, aan elkaar
geplakt. Een medewerker van de ar-
cheologische dienst legt een 17e-
eeuwse lepel, inclusief informatie-
kaartje, tussen de overige spullen.
Het decor: de Oosterkerk in Hoorn.

Drie jaar wisten de archeologen,
onder leiding van Michiel Bartels en
Christiaan Schrickx, de vondsten
voor het publiek geheim te houden.
Er moest immers nog veel gedaan
worden: zeven, puzzelen, wassen,
plakken, restaureren en historisch
onderzoek. „Daar gaat erg veel tijd
overheen”, legt Schrickx uit. Woens-
dagavond hebben zij met hun team
onthuld wat destijds in een aantal
weken is gevonden. „Nooit eerder is
een beerput met zo veel voorwerpen
uit de 17e eeuw opgegraven. Dit is de
belangrijkste vondst die tot nu toe
in Hoorn is gedaan.”

Beerput
Dankzij oude archiefstukken van
het Westfries Archief is door onder-
zoekers achterhaald van wie de ge-
vonden spullen zijn geweest. Het
blijkt dat een groot aantal stukken
afkomstig zijn van de allerrijksten
van de stad. Dat is niet alleen te zien
aan de spullen zelf, ook aan uit-
werpselen die in de beerput - waar-
boven zich toiletten bevonden - la-
gen. Die bevatten bijvoorbeeld bo-
tjes van kostbare delicatessen: de
roerdomp en watersnip. Niet
vreemd op het menu van de adel.

Het gaat om ongeveer 400 stuks
aardewerk, minstens 140 voorwer-
pen van glas (zoals wijnglazen en
flessen) en tal van andere zaken. On-
der meer een tinnen speelgoedthee-

potje (’Duidelijke de duurdere vari-
ant’) en een gouden keelknoop van
rond het jaar 1700 tonen aan dat de
bewoners er warmpjes bij zaten.
„Die zijn waarschijnlijk per ongeluk
in de put terechtgekomen”, zegt
Schrickx met een lach. Het ging de
familie voor de wind. Albert Sonck
en zijn vrouw Elizabeth Waling
hadden al op jonge leeftijd een be-

hoorlijke status. Hij was bestuurlijk
actief op zowel stads- als landelijk
niveau. „We zijn blij dat we hun hele
verhaal nu rond hebben.”

Topstukken
Twee afzonderlijke portretten van
het stel en hun kinderen, gemaakt
door de Enkhuizer schilder Jan
Claes in 1602, behoren tot de top-

stukken van het Westfries Museum.
Kopieën ervan zijn nu eventjes in de
Oosterkerk te zien. „Maar die wor-
den vanavond weer ingepakt”, aldus
Schrickx. Het is de bedoeling dat we
op een later moment op zoek gaan
naar een meer permanente tentoon-
stelling, mogelijk in het stadhuis als
dat is gerenoveerd. En we gaan ook
kijken wat we in het Westfries Mu-

seum kunnen laten zien, als dat
straks klaar is.”

Bezoekers van de eenmalige ten-
toonstelling hadden de mogelijk-
heid om alle vondsten open en bloot
te bekijken, met daarbij de door de
archeologen verschafte context. „Je
bent even bezig, maar het is het
waard. Je wil als archeoloog zo veel
mogelijk laten zien.”

REPORTAGE Honderden archeologische vondsten onder huizen van ’allerrijksten’ in Hoorn

’Lang gepuzzeld en geplakt’
Duur Italiaans aarde-
werk, een grote collectie
glazen, Chinees porselein
en een gouden keel-
knoop. Het is een greep
uit de honderden vond-
sten van Archeologie
West-Friesland, gedaan
in 2019 onder een gebou-
wencomplex aan het
Ramen/Nieuwe Noord.
In de 17e eeuw behoorde
dit toe aan een van de
rijkste families van
Hoorn: Albert Frankz.
Sonck en zijn gezin.

Martijn Mak
m.mak@mediahuis.nl

Honderden aardewerken potten kwamen uit de bodem, een deel van Italiaanse makelij. „Het beste dat toen te krijgen was.” FOTO’S MARCEL ROB

❜❜Dit is de
belangrijkste
vondst die tot

nu toe in Hoorn
is gedaan

•i
Werkgebied
Archeologie West-Friesland
heeft een volwaardig team van
archeologen en technici dat
samen opgravingen uitvoert in
de gemeenten Drechterland,
Enkhuizen, Hoorn, Koggenland,
Medemblik, Opmeer, Schagen,
Stede Broec en Texel.

Veel gevonden glazen: nodig voor de grote feesten van de familie Sonck.
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