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

In januari en april 2020 is door Archeologie West-Friesland in opdracht van Jobeko Vastgoed bv 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de percelen Nieuwland 14, 16 en 18 in Hoorn (afb. 
1 t/m 4). Tot het plangebied behoort eveneens een perceel aan de Achterstraat.1 Aanleiding 
voor het onderzoek was de restauratie en verbouwing van de panden aan het Nieuwland. 
Hierbij werd een nieuwe dragende betonvloer gestort en werden sleuven gegraven voor 
kabels en leiden. Dit had tot gevolg dat de bodem ter plaatse tot zekere diepte werd geroerd. 
Het onderzoek vond grotendeels inpandig plaats. Op het perceel aan de Achterstraat vond 
nieuwbouw plaats. Omdat hier slechts een ondiepe bouwput werd uitgegraven en de nieuwbouw 
niet werd gefundeerd op palen, konden de archeologische resten hier in de bodem behouden 
blijven (behoud in situ). Op dit perceel heeft daarom geen onderzoek plaatsgevonden. 
De eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek was in handen van senior KNA-archeoloog 
Michiel Bartels. Het veldwerk is uitgevoerd door senior KNA-archeoloog Christiaan Schrickx, 
KNA-archeoloog Dieuwertje Duijn, veldtechnicus Etienne van Paridon en veldmedewerker Aad 
Weel (metaaldetectie). Het onderzoek is uitgewerkt door Dieuwertje Duijn, met medewerking 
van Christiaan Schrickx.

Het archeologisch onderzoek vond plaats in de vorm van een archeologische begeleiding. 
Voor de locatie zijn tussen 2014 en 2019 door Archeologie West-Friesland drie archeologische 
quickscans opgesteld, waarbij de jongste dateert van 15-10-2019.2 Hierin is een archeologische 
verwachting voor het plangebied geformuleerd. Van 24-01-2020 dateert een gecombineerd 

1 Dit perceel heeft geen huisnummer en wordt aangeduid als Achterstraat 900, omdat het kadastraal 
nummer 900 heeft. 

2 De Groot & Gerritsen 2019.

Afb. 2 De locatie van het plangebied (witte stippellijn, bron: PDOK).
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Bureauonderzoek en PvE, waarin de eisen voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek 
zijn geformuleerd. Het archeologisch onderzoek is conform dit PvE uitgevoerd. Het evaluatie- 
en selectierapport is goedgekeurd op 24-8-2021.

In dit rapport worden de resultaten van de archeologische begeleiding aan het Nieuwland 
weergegeven. De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de historische 
en bouwhistorische gegevens met betrekking tot het onderzoeksterrein en de directe 
omgeving uiteengezet. In het tweede deel worden de aangetroffen archeologische sporen en 
het verzamelde vondstmateriaal geanalyseerd. 

De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 4.1, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.

Afb. 3 Luchtfoto van het plangebied. In groen de drie verbouwde en gerenoveerde panden. In blauw de 
nieuwbouwvolumes die aan de zijde van de Achterstraat zijn gebouwd.

Afb. 4 Nieuwland 14 (rechts, witte onderpui), 16 en 18 (links, Pide Paleis) op een foto uit 2015. Archief 
Erfgoed, gemeente Hoorn.
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2. De onderzoekslocatie

2.1 Geologie en landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd lag Enkhuizen 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 bevind zich tussen de 14 en 10 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 3800 voor 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 3800 voor 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 1400 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. 
Volgens deze reconstructies heeft Enkhuizen in een kweldergebied gelegen. Grote getijdengeulen 
zijn vermoedelijk niet actief geweest. Buiten de actieve delen van het zeegat vond veengroei 
plaats (behorend tot het Hollandveen Laagpakket).

Rond 1500 voor Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-Friesland 
minder actief. 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 kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders. 
Buiten de actieve geulen had vanaf circa 3800 voor 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.

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.
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De bewoning in West-Friesland in de Midden- en Late-Bronstijd (1500 tot 800 v. Chr.) 
concentreerde zich op de flanken van deze geulruggen en op de kwelders.5 Door toenemende 
vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. Tot het ontstaan van de handelsplaats 
Medemblik omstreeks 700 n. Chr. was het gebied vermoedelijk onbewoond.6 

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met 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 
westfriese veenpakket en gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-
Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. 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.7 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.8 Het 
tracé van de Omringdijk loopt in Hoorn via het Grote Oost en het West. 

Om het gebied binnen de Omringdijk droog te houden moest dagelijks water in zee worden 
geloosd. In eerste instantie gebeurde dit tijdens eb via spuisluizen in de dijk. Door de 
aanhoudende daling van het maaiveld was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk. De 
introductie van de poldermolen in Holland in het begin van de 15de eeuw was een antwoord op 
dit probleem. De oudste vermelding van een molen buiten Hoorn dateert uit het einde van de 
15de eeuw.

2.2 Historische ontwikkeling plangebied (C.P. Schrickx)

Het plangebied ligt binnen een stadsdeel dat wordt begrensd door het Nieuwland aan de 
westzijde, het Koepoortsplein aan de noordzijde, de Achterstraat aan de oostzijde en de Gedempte 
Turfhaven aan de zuidzijde. Dit gebied lag tot het jaar 1508 buiten de stadsomwalling.9 De 
stadswal lag vanaf circa 1426 tot 1508 langs de huidige Gedempte Turfhaven. Het Nieuwland 
vormde in deze periode vermoedelijk een pad langs het water de Tocht. Dit water stroomde 
vanuit het achterland dwars door de stad en mondde via een sluis in de dijk in de Zuiderzee 
uit. Het doodlopende grachtje van het Nieuwland is hier een restant van.

5 IJzereef & Van Regteren Altena, 1991; Roessingh & Lohof, 2011.
6 Besteman 1990, 107.
7 Besteman 1990, 93-96.
8 Boon 1991, 78-114.
9 Velius 1740, 173-174.
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De Achterstraat was vóór 1508 een toegangsweg die leidde naar de Gouwpoort. Deze poort 
stond op de kruising van de huidige straten Achterstraat, Korte Achterstraat, Gedempte 
Turfhaven en Onder de Boompjes. Buiten de Gouwpoort ontstond in de 15de eeuw de eerste 
bewoning. In het schotboek van 1478 (een soort belastingregister) komt een rubriek voor 
onder de titel “buyten die goewer poert”. Aanvankelijk werden slechts vier personen onder 
deze rubriek ingeschreven. In de jaren daarna werden diverse personen toegevoegd. Waar 
deze huizen precies stonden, is niet bekend.

Het gebied rond het Nieuwland werd in de 15de eeuw en (vroege) 16de eeuw de Molenwerf of 
het Molenland genoemd. De waterhuishouding van Hoorn was in deze tijd nog betrekkelijk 
eenvoudig. De Tocht voerde water uit het achterland aan en dit werd via twee sluizen in de 
dijk geloosd: één aan het eind van het Achterom en één aan het eind van het Gerritsland. 
De stadsgracht (Turfhaven), de open wateren in de stad en de overkluizingen stonden met 
elkaar in verbinding en doorstroming vond met zoet water plaats. Om deze doorstroming 
te regelen stond bij de stadsgracht een watermolen. In 1513 werd deze verplaatst naar de 
nieuwe omwalling. Velius vermeldt dat de molen vóór die tijd op de hoek ‘van ’t Monnikke-veld 
naer de Gou toe’ stond op een locatie die ‘noch heden daer van de Molen-werf hiet’.10 De bron 
van Velius is in dit geval niet duidelijk. Als zijn locatie-aanduiding juist is, stond de molen op 
de hoek van het Munnickenveld en het Nieuwland. Met de Gouw bedoelt hij hier namelijk het 
water. 

De naam Molenwerf lijkt voor een vrij groot gebied te zijn gebruikt. Voor het eerst komen we 
deze naam in 1447 tegen. Ene Jan Almersz stond aan Jan Korstgenz een vrije overgang over zijn 
molenwerf in de Gouw toe.11 In dit geval wordt met de Gouw een gebied bedoeld, waarbinnen 
bijvoorbeeld ook de huidige straten Nieuwstraat en Gouw lagen. Een tweede maal komen we de 
Molenwerf in 1449 tegen. Opnieuw werd een vrije overgang over het land toegestaan, ditmaal 
door Pieter Claesz aan Vrouke Jan Korstgens weduwe.12 In 1472 verkocht een priester met 
zijn zwager een stuk land achter de Molenwerf aan een andere priester.13  Tot slot vernemen 
we van het Molenland in 1498: het Mariaklooster kocht grond in het Molenland buiten de 
Koepoort.14 De Koepoort stond in deze tijd op de kruising van de Gedempte Turfhaven, Onder 
de Boompjes, Achterstraat en Korte Achterstraat. Het Molenland wordt hier dus ten oosten 
van het Nieuwland gesitueerd. Het is erg onzeker of deze vermeldingen van een Molenwerf 
en Molenland verband houden met een watermolen. Het is goed mogelijk dat hier ook een 
meelmolen stond, zoals ook later het geval was bij de Koepoort. Het gegeven dat de Molenwerf 
in particuliere handen was, wijst hierop. Bewijs dat er al vóór 1513 een watermolen was, is er 
dus niet.

In 1508 is de stad vergroot door de aanleg van een nieuwe stadswal. Op dat moment is het 
Nieuwland als straat ontstaan. Velius noemt het Nieuwland in zijn kroniek (eerste druk 1604) 
voor het eerst bij het jaar 1557 (de bouw van een brug van de Gouw naar het Nieuwland).15 
Na 1508 is het Nieuwland waarschijnlijk snel volledig bebouwd.

10 Velius 1740 (4e druk) 185.
11 WFA, OAF, inv.nr. 792, reg.nr. 442.
12 WFA, OAH, inv.nr. 792, reg.nr. 493.
13 WFA, OAH, inv.nr. 792, reg.nr. 825.
14 WFA, OAH, inv.nr. 830, reg.nr. 1200.
15 Velius 1740, 271.
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De kaart van Van Deventer is de oudste 
stadsplattegrond van Hoorn en dateert van 
omstreeks 1560. Het stadsdeel waarbinnen 
het plangebied ligt, is volgens deze kaart 
volledig bebouwd (zie afb. 5). Zowel langs het 
Nieuwland als langs de Achterstraat wordt een 
aaneengesloten rij bebouwing weergegeven.

Ook op de meer gedetailleerde kaarten van 
Guicciardini uit 1582 (afb. 6) en Utenwael 
uit 1596 (afb. 7) is een aaneengesloten rij 
huizen langs de oostzijde van het Nieuwland 
weergegeven. Hetzelfde geldt voor de kaart 
van Blaeu, die is uitgegeven in 1649 (afb. 8). 
De kaart is echter getekend rond 1630 en gaat 
bovendien grotendeels terug op de kaart uit de kroniek van Velius uit 1615. Het grachtje van 
het Nieuwland was een aanvoerroute voor goederen uit het achterland naar Hoorn. Schuitjes 
konden hier aanleggen. Ter verbetering werd in 1666 de kademuur vernieuwd en in 1669 de 
kade opgehoogd en opnieuw bestraat.16

Pas voor de late 18de eeuw is weer een nauwkeurige stadskaart voor Hoorn beschikbaar. Op 
de kaart van Doesjan uit 1794 is nog steeds een gesloten rij huizen zichtbaar (afb. 9). Ook op 
deze kaart staan overigens enkele gebouwen evenwijdig aan de Achterstraat.

Een betrouwbaar beeld van de bebouwing verkrijgen we voor het eerst op de oudste kadastrale 
kaart uit 1823 (afb. 10). Op alle drie de percelen langs het Nieuwland is een gebouw aanwezig. 

16 Saaltink 1992. 

Afb. 5 Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer 
uit circa 1560 met binnen de rode cirkel de locatie 
Nieuwland 14-16-18. 

Afb. 6 Uitsnede uit de kaart van Guicciardini uit 
1582 met binnen de rode cirkel de locatie Nieuwland 
14-16-18.

Afb. 7 Uitsnede uit de kaart van Utenwael uit 1596 
met binnen de rode cirkel de locatie Nieuwland 14-
16-18.
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Opvallend is dat het middelste pand (Nieuwland 16) over de volledige breedte van het perceel 
is getekend, terwijl bij het voorhuis in deze tijd al zeker sprake was van een steeg langs de 
noordzijde. Het betreft hier een tekenfout, of de steeg was in deze tijd overbouwd. Alle drie 
panden hadden in 1823 aanbouwen aan de achterzijde, zij zijn in latere tijd afgebroken.

2.2.1 Nieuwland 14
In dit pand zat in ieder geval vanaf begin 18de eeuw een bakkerij met de naam De Roode Roos. 
Deze naam gaat mogelijk terug tot de late 17de eeuw. In 1697 wordt als hoofdbewoner van 

Afb. 8 Uitsnede uit de kaart van Blaeu uit 1649 
(stadsbeeld circa 1630) met binnen de rode cirkel 
de locatie Nieuwland 14-16-18.

Afb. 9 Uitsnede uit de kaart van Doesjan uit 1794 
met binnen de rode cirkel de locatie Nieuwland 14-
16-18.

Afb. 10 Het plangebied (rode stippellijn) op de 
oudste kadastrale kaart uit 1823. 

Afb. 11 Het plangebied (rode stippellijn) op de 
kadastrale kaart uit 1893.
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een van de huizen aan de oostzijde van het Nieuwland Claas Claasz Backer genoemd.17 Bij zijn 
overlijden in 1722 wordt hij Claas Claasz Roos genoemd. De achternaam Roos lijkt geen toeval 
en mogelijk is de naam van de bakkerij aan zijn achternaam ontleend.
De oudst achterhaalde eigenaar is Jan Jacobsz Volder. Hij was lid van de Friese Doopsgezinden 
gemeente en trouwde in 1712 met Grietje Jans. We komen hem in 1722 tegen als aangever 
van het overlijden van de genoemde bakker Claas Claasz Roos. Nog hetzelfde jaar van 1722 
verkocht Jan Jacobsz Volder bakkerij De Rooroos aan het Nieuwland aan bakker Jan Gerritsz 
Dam voor 2100 gulden.18

Deze Jan Gerritsz Dam was twee jaar daarvoor getrouwd met Aeltje Pouwels. Hij woonde 
toen op het Smerighorn, een straat even verderop. In 1728 overleed zijn vrouw. Een maand 
daarvoor had hij de ‘neringrijke bakkerij genaamt de Roo Roos’ met het bijbehorende pakhuis 
en achterhuis in de Achterstraat en een vrije uitgang naar die straat van de hand gedaan aan 
bakker Sijmon Cornelisz Roeck voor 2100 gulden.19

Sijmon Cornelisz Roeck was afkomstig uit Hasselt en trouwde in 1723 In Hoorn met Luiduwtje 
Langewagen. Hij woonde toen op het Gerritsland. Hij overleed in 1737; zijn weduwe beviel 
een maand later nog van een dochter. Ze hertrouwde nog datzelfde jaar met Willem Esbach en 
bleef eigenares van de bakkerij. In 1741 had zij een overeenkomst met Hendrik Graafschap 
voor de verkoop van de bakkerij, maar de koop ging niet door. In 1744 verkocht zij de bakkerij 
alsnog door aan Dirk Messchaert 2650 gulden.20 In de transportakte staat een voorwaarde 
opgenomen over het gebruik van het achterhuisje en een regenwaterbak naast het zaagselhok.
Of Dirk Messchaert zelf de bakkerij uitbaatte, is de vraag. Mogelijk kocht hij deze voor zijn zoon 
Pieter (geboren in 1723). In 1746 wordt in ieder geval deze Pieter Messchaert als belending bij 
een verkoop van het buurpand genoemd en in een lijst van bakkers in Hoorn uit 1750 staat hij 
als bakker genoemd.21 Uit de lijst blijkt verder dat hij doopsgezind was. Deze lijst is overigens 
interessant voor het beeld van het bakkersambacht in de stad: er waren wel 55 bakkers actief! 
Pieter Messchaert trouwde in 1747 met Leentje Kerk. In 1754 overleed zij in het kraambed; 
het kind kwam levend ter wereld, maar overleed twee weken later alsnog. Pieter bleef met 
twee kleine kinderen achter. In 1757 liet hij notarieel vastleggen dat zijn zwager Adriaan 
Kempe, een doopsgezinde leraar in Medemblik, Dirk Messchaert en Willem Heijliger zijn zaken 
moesten behartigen omdat hij voornemens was een buitenlandse reis te maken.22 Het doel van 
die reis wordt niet duidelijk. Zij verkochten vervolgens de bakkerij namens Pieter Messchaert 
aan Adriaan Vonk voor 2200 gulden.23

Deze Adriaan Vonk was lange tijd de bakker van deze bakkerij. Hij was afkomstig uit Medemblik 
en was in 1752 in Hoorn getrouwd met Ariaantje de Jong. In 1757 kocht hij dus de bakkerij. Na 
het overlijden van zijn vrouw trouwde hij in 1762 een tweede maal met Lijsbeth van den Berg. 
Hij overleed in 1794, waarna zijn weduwe de bakkerij nog enige jaren voortzette. In 1798 deed 
zij de bakkerij over aan Jan van den Bergh voor 2700 gulden.24

Deze bakker Jan van den Berg kwam uit de Beemster en trouwde datzelfde jaar 1798 in Hoorn 
met Hendrika Ventrop. Na haar overlijden hertrouwde hij in 1802 met Dorothea Pierik. Hij 
overleed zelf in 1808 waarna zijn weduwe de bakkerij voortzette. In 1816 deed zij deze over 

17 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 1095.
18 De transporten en hypotheken uit dit jaar ontbreken. De verkoop is afkomstig uit de registers van de 80ste 

penning.
19 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4550 (scan 124-125).
20 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4536 (scan 002).
21 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 7041 (scan 002). Zie ook bij 1751: WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 7041 

(scan 018).
22 WFA, ONA, toeg.nr. 1685, inv.nr. 3272, akte 59.
23 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4537 (scan 004).
24 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4556 (scan 164).
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aan Jan Pietersz Caarls. Interessant is dat bij deze verkoop opnieuw de naam De Roode Roos 
opduikt, die dus sinds begin 18de eeuw in gebruik is gebleven. In de verkoopakte is sprake van 
een wittebroodbakkerij en nog altijd stond er een pakhuis achter.25

Jan Pietersz Caarls was de zoon van een bakker op het Grote Noord en was getrouwd met Grietje 
Rijkenberg. Uit het bevolkingsregister van 1830 blijkt dat het echtpaar aan het Nieuwland 
woonde samen met hun vijf kinderen, een dienstbode en een bakkersknecht. Hij verkocht de 
wittebroodbakkerij in 1830 aan Jan Caarls ‘de oude’, waarbij deze opnieuw De Roode Roos 
wordt genoemd.26 In de akte worden ook de gereedschappen genoemd: een werktrog en bank, 
zes koperen platen, een ijzeren en een houten schotel, een paar koperen schalen, zeven stuks 
koperen gewichten, twee meelkisten, een brulkist (?), een koperen doofpot, een harp, twee 
ijzeren roerijzers, drie meelvaatjes, vier beschuitvaten, drie winkelborden, een toonbank en 
uitsluitersbord en een koperen en houten ovendeksel.

Voor de periode ná 1832 kunnen de eigenaren van het pand worden achterhaald uit het 
kadasterarchief:

<1832-1840: Jan Caarls, bakker27

1840-1856: Jan Caarls junior, bakker
1856-1862: Jan Laan, koopman, Wormerveer28

1862-1873: Jacob Overtoom, bakker
1873-1875: Simon Schekkeman, landbouwer, Hem
1875-1875: Gerardus van Nisius, grutter
1875-1877: Andries Kuijper, zonder beroep
1877-1887: Klaas Smit, zonder beroep
1887-1901: kinderen van Maarten Godvliet, timmerman en aannemer
1901-1901: Hendrikus Konijn, koopman
1901-1974: Hisse Brouwer, broodbakker. Na zijn overlijden zijn vrouw en kinderen.
1974-ca. 1990: familie Verberne, bakker

Uit 1856 dateert een verkoopakte van de bakkerij door Jan Caarls junior. Hierin wordt het pand 
vermeld als “een huis zijnde eene broodbakkerij, met pakhuis, erf en grond”.29 
In 1862 wordt door broodbakker H. Brouwer vergunning aangevraagd voor het vernieuwen 
van de voorgevel van het pand en het maken van een nieuwe oven.30

Uit de kadastergegevens blijkt dat het pand in de 19de en 20ste eeuw soms eigenaar was van een 
bakker, maar vaak ook niet. Diverse eigenaren hebben het pand echter niet bewoond, maar 
verhuurden het. Ook in deze perioden kan het gebouw dus in gebruik zijn geweest als bakkerij. 
Dit lijkt niet te gelden voor de periode van 1875 tot 1887, toen Andries Kuijper en Klaas Smit 
het pand in eigendom hadden. Zij woonden in Hoorn en hadden verder geen eigendommen. 
Zij moeten dus in het pand hebben gewoond. In deze periode was het mogelijk uitsluitend 
woonhuis en geen bakkerij, tenzij de benedenverdieping met de bakkerij apart werd verhuurd. 
Uit 1893 dateert een tweede kadastrale kaart (afb. 11). In deze tijd waren de aanbouwen 
achter het pand vervangen door één smalle aanbouw. 

25 WFA, ONA, toeg.nr. 1685, inv.nr. 2762, akte 246.
26 WFA, ONA, toeg.nr. 1685, inv.nr. 2881, akte 99.
27 De eigenaren wonen in Hoorn, tenzij anders vermeld.
28 Van de verkoop van het pand door Jan Laan aan bakker Jacob Overtoom is een akte bekend. WFA, 

toegangsnr 1686-11, akte 224, 31 oktober 1862.
29 WFA, toegangsnr 1686-11, akte 133, 6 juni 1856.
30 Bouwvergunningen gemeente Hoorn. Wijk 1, nr 13. 
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2.2.2 Nieuwland 16
In 1697 was de eigenaar van het pand Pieter Maartsz Wijnkooper.31 We komen hem nog altijd 
tegen als eigenaar in 1722, wanneer hij als Pieter Maartensz Hoogwoud wordt genoemd bij de 
verkoop van het buurpand. In 1686 trouwde hij als weduwnaar met Grietje Jacobs. Hij woonde 
toen in de Baanstraat en zij kwam van de Italiaanse Zeedijk. Het echtpaar moet dus na 1686 
naar het Nieuwland zijn verhuisd.32 Pieter Maartensz Hoogwoud overleed in 1725.
Het huis ging vervolgens over naar zijn 
dochter Aafje en haar man Cornelis Croock, 
die in 1722 waren getrouwd. Hij is enkele 
jaren later overleden, want bij een verkoop 
van het buurpand in 1728 wordt als belending 
de weduwe van Cornelis Kroock genoemd. 
Aafje hertrouwde in 1731 met Jan Edingh, 
die vervolgens in 1732 het huis ‘zijnde een 
neringrijke wijnkoperij’ met een pakhuis 
daarachter en een vrije uitgang naar de 
Achterstraat verkocht aan Aldert Klock voor 
1965 gulden.33 Hij verkocht in dat jaar tevens een huis aan de oostzijde van de Achterstraat.34

Deze Aldert Klock trouwde datzelfde jaar van 1732 met Geertje Dirks. Een lang en gelukkig 
huwelijk was niet voor hen weggelegd: Aldert overleed in 1738 en Geertje is een aantal 
jaren daarna overleden. De erfgenamen verkochten de wijnkoperij in 1746 aan Claas Claasz 
Kistemaker en consorten uit Benningbroek. Deze Claas Claasz Kistemaker deed het bezit in 
1768 aan zijn vrouw Aaltje Pieters, met wie hij in Spanbroek woonde. 
Het huis werd vervolgens verschillende malen doorverkocht totdat het in 1777 en 1778 (het 
werd in parten verkocht) in handen kwam van Jeuriaan Berman. Inmiddels is geen sprake meer 
van een wijnkoperij, maar van een huis met grond, uitgang en stalletje aan de Achterstraat. Hij 
was in 1775 getrouwd met Elisabeth Esling uit Amsterdam. Hij deed het pand in 1809 over aan 
Pieter Fikke. Daarna kwam het in 1819 in bezit van Evert Hooijkamp en vervolgens verkocht 
Jan Hooijkamp het in 1828 aan Anthonie Knaven.35 

De eigenaren van Nieuwland 16 zijn vanaf de invoering van het kadaster als volgt:
1828-1860: Antonius Knaven, winkelier
1860-1873: Nicolaas Pikart, melkventer
1873-1873: Klaas Piekart, melkverkoper
1873-1877: Pieter Bakker, hoofdonderwijzer
1877-1886: Abraham Jazajas van Kam, koopman
1886-1904: Antje Kuiper, weduwe Abraham van Kam
1904-1914: Johanna Catharina van Kam, zonder beroep
1914-1919: Nicolaas Demmendaal, slager
1919-1922: Grietje Elisabeth Gorter, zonder beroep
1922-1970: Familie Spaans, slager
1970-?: Petrus Fikke, vishandelaar

31 WFA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 1095.
32 De transport- en hypotheekregisters uit de periode 1684-1725 zijn niet bewaard gebleven.
33 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4550 (scan 253).
34 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4550 (scan 252).
35 Bij een verkoop van het buurpand in 1825 in 1828 wordt als belending Cornelis Bramst genoemd.

Afb. 12 Hulpkaart van het kadaster uit september 
1917 met Nieuwland 14 (nr 29) en Nieuwland 16. 
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Voor de eigenaren tot 1877 geldt dat zij zeker in het pand aan het Nieuwland woonden. Hierna 
werd het gebouw een tijd lang verhuurd. In 1912 was hier een kaashandelaar gevestigd en 
in 1920 een winkel in koloniale waren.36 In ieder geval vanaf 1914 was het pand in gebruik 
als slagerij. Uit 1917 dateert een hulpkaart van het kadaster waarop Nieuwland 14 en 16 zijn 
getekend (afb. 12). Op deze hulpkaart is de steeg langs het voorhuis aanwezig. 

2.2.3 Nieuwland 18
In 1697 worden Adriaan Hauwert en de weduwe van Barent Hauwert als bewoners aan de 
Nieuwland genoemd.37 Adriaan Cornelisz Hauwert trouwde in 1673 met Elsje Jans en woonde 
toen in de Slijksteeg. Na haar overlijden trouwde hij in 1680 een tweede maal met Maritje Claes 
en als woonstraat staat dan de Varkensmarkt opgegeven. Als we hier met de juiste Adriaan 
Hauwert te maken hebben, is hij tussen 1680 en 1697 naar het Nieuwland verhuisd. Adriaan 
overleed in 1700. Barent Hauwert – de familierelatie is niet duidelijk – had een zoon Barent 
Barentsz Hauwert, die in 1712 trouwde met Fokeltje Dirks. Hij woonde toen aan het Nieuwland.
Het oudste gegeven dat met zekerheid aan dit huis kan worden gekoppeld, is een verkoop in 
1723: makelaar Antonius Waardenburgh verkocht het aan Pieter (Claasz) Mast, de tweede 
echtgenoot van bovengenoemde Fokeltje Dirks (Vos). Ze waren in 1719 getrouwd. Pieter Mast 
verkocht het huis vervolgens een jaar later door aan Cornelis Jansz Laan, die was getrouwd 
met Maritje Dirks Vos, een zus van Fokeltje. Zij was als weduwe in 1732 nog altijd in bezit 
van dit huis, zoals blijkt uit de belending die wordt genoemd bij de verkoop van het buurpand. 
Maritje hertrouwde dat jaar met Hendrik van der Noordt, die in 1746 als eigenaar wordt 
genoemd. Hij overleed in 1765.
Daarna was het huis in handen van Willem Vrijburg, mogelijk had hij het geërfd. Zijn dochter 
Grietje verkocht het in 1789 aan Jan Andries Stolze, die ook wel Staatse of Staatsen genoemd. 
Hij was in 1788 getrouwd met Alerda Kloeck, een meisje uit Alkmaar. In 1794 hertrouwde hij 
met Johanna Hendrica Dubbelt uit Amsterdam. Uit latere gegevens blijkt dat hij leerlooier van 
beroep was.
Jan Andries Stolze kwam in de financiële problemen, want er vond in 1801 een executieverkoop 
van het huis plaats.38 In de boekhouding is sprake van een gemeenschappelijke waterput 
achter het huis en een vrije uitgang naar de Achterstraat. Ook de toonbanken, winkelborden 
en wat er verder in het voorhuis was, behoorde ook bij de verkoop. De koper was Albert 
Ferdinand Oortgijzen voor 730 gulden. Kennelijk kon Jan Andries Stolze toch geld bijeenrapen, 
want hij kocht het huis hetzelfde jaar weer terug. Hij was echter niet uit de problemen, want 
in 1818 ging hij een lening aan van 950 gulden bij leerlooier Jan Appelboom.39 Als onderpand 
stelde hij zijn huis aan het Nieuwland (nr 32), een tweede huis aan het Nieuwland ten noorden 
van het eerste huis (nr 31), een pakhuis aan de Achterstraat achter het tweede huis, en 
een huis achter het eerste huis. In 1824 was hij gedwongen het winkelhuis en het pakhuis 
daarachter, geschikt tot een leerlooierij, te verkopen aan de genoemde Jan Appelboom.40 Deze 
verkocht het een jaar daarna door aan winkelier Arnoldus Freneij.41 Een aantal jaren later, in 
1828, verkocht die het aan Nathan Samuel Marchand. Bij deze verkoop staat vermeld dat het 
pakhuis tot leerlooierij is ingericht.

36 Boezaard 1982, 258.
37 Daarna volgt Pieter Maartsz Wijnkooper.
38 WFA, ORA, toeg.nr. 0003, inv.nr. 4477 (scan 12-13).
39 WFA, ONA, toeg.nr. 1685, inv.nr. 2812, akte 48.
40 WFA, ONA, toeg.nr. 1685, inv.nr. 2818, akte 11.
41 WFA, ONA, toeg.nr. 1685, inv.nr. 2773, akte 23. Jan Appelboorm wordt hier ‘cathigesiermeester’ 

(godsdienstonderwijzer) genoemd.
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De eigenaren van Nieuwland 18 zijn vanaf de invoering van het kadaster als volgt:
1828-?: Isaac Nathan Marchand, kaarsenmaker
?-1834?: Samuel Nathan Marchand, koopman
1834?-1851: Jacob Eindhoven, houtkoper
1851-1851: Wessel Bloemink, houtkoper
1851-1870: Jan Reek, metselaar
1870-1872: Jacobus van Hoeve junior, zonder beroep
1872-1902: Jan Vermande, boekhandelaar
1902-1902: Jan Hoof, veehandelaar
1902-1923: Christiaan Vijzelaar, vleeshouwer
1923-1927: Gerard Dammers, ambtenaar & Jan Wiggers, conciërge, Amsterdam
1927-1970: Familie Spaans, slager
1970-?: Petrus Fikke, vishandelaar

Rond 1830 was het pand dus eigendom van een kaarsenmaker. Aan de achterzijde van dit 
perceel, tegen de Achterstraat aan, bevond zich een smeersmelterij die ook zijn eigendom 
was. Hier werd dierlijk vet gesmolten en gereinigd, waarna het werd gebruikt voor het maken 
van kaarsen. Het pand aan de Nieuwstraat en de smeersmelterij bleven in één hand tot 1851. 
In 1850 wordt door Jan Reek vergunning aangevraagd voor het afwolven van de kap en 
veranderen van de gevels.42

In 1869 vraagt J. van Hoeve junior vergunning aan voor “maken van een bestaand riool 
uitlopend secreet vanuit de door hem te verbouwen woning”.43

Vanaf 1902 was het pand eigendom van een slager. Bij het jaar 1903 is sprake van ‘herbouw’. 
De omvang van het pand is op dat moment niet gewijzigd. Bij het jaar 1936 is sprake van een 
verbouwing. In dat jaar is onder meer een nieuwe voorgevel gebouwd en zijn de balklaag van 
de tweede verdieping en de kapconstructie vervangen (zie hoofdstuk 4).44

42 Bouwvergunningen gemeente Hoorn. Wijk 1, nr 11.
43 Bouwvergunningen gemeente Hoorn. Wijk 1, nr 11.
44 TPAHG, 2020, 39.
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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. Wat vertellen de aangetroffen sporen en structuren over de indeling van de bestaande 
huizen?

2. Wat vertellen de aangetroffen sporen en structuren over de datering van de huizen? Klopt 
dit met de bouwhistorische resultaten? Zijn verbouwingsfasen vast te stellen?

3. Wat vertellen de aangetroffen sporen en structuren over gebruiksfunctie van de huizen door 
de tijd heen?

4. Zijn sporen en structuren aanwezig van oudere bebouwing en wat vertellen die over datering, 
indeling en functie?

5. Wat kan op basis van vondstmateriaal worden gezegd over het consumptiepatroon en de 
welstand van de bewoners van het plangebied door de tijd heen? 

6. Geven de vondsten informatie omtrent beroepen die door de bewoners van het plangebied 
werden uitgeoefend?

Afb. 13 De sleuf in het midden van Nieuwland 14 die in eerste instantie is gegraven.
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3.2 Methode

In alle drie panden is een laag grond van maximaal 20 cm dik afgegraven. Dit was nodig in 
verband met een nieuw aan te brengen betonvloer. Hiernaast zijn diepere sleuven gegraven 
voor de aanleg van kabels en leidingen. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd als 
begeleiding. Tijdens het onderzoek zijn relatieve hoogtematen genomen ten opzichte van een 
vast punt (ieder pand had een eigen vast punt). Op de laatste dag is van deze vaste punten de 
NAP-maat bepaald. In dit rapport zijn de hoogtematen omgerekend naar NAP. 

Bij Nieuwland 14 is in eerste instantie een sleuf gegraven in het midden van het pand voor 
kabels en leidingen van 12 meter lang en ongeveer 1,5 meter breed (afb. 13). De bodem van 
deze sleuf lag op -0,65 tot -0,75 NAP. Vervolgens is deze sleuf weer dichtgegooid en is binnen 
het hele pand een laag grond van 10 tot 20 cm dik afgegraven, van voor naar achter. Hierbij 
zijn archeologische sporen blootgelegd en vervolgens gedocumenteerd (afb. 14). Zij zijn 
vervolgens verwijderd (voor zover nodig was) en hierna is lokaal nog iets verder afgegraven 
om alles op hetzelfde niveau te brengen.45

Later is de sleuf in het midden van het pand opnieuw uitgegraven, waarbij wat dieper is 
gegraven dan in eerste instantie was gedaan (tot circa -0,90 NAP). Hierdoor kwamen enkele 
nieuwe sporen tevoorschijn. Hiernaast is iets meer naar het zuiden nog een smalle sleuf 
gegraven van ongeveer 9 meter lang en 60 cm breed (bodem op circa -0,90 NAP, afb. 15).

Op het perceel Nieuwland 16 is eerst een dunne laag grond afgegraven, waarbij archeologische 
sporen zijn blootgelegd. Na documentatie zijn de sporen voor zover nodig verwijderd en is 
inpandig nog iets verder afgegraven. Aan de zuidzijde is een diepere sleuf gegraven voor 

45 Voor dit pand zijn de foto’s van één dag helaas verloren gegaan.

Afb. 14 Overzicht van de sporen aan de voorzijde van Nieuwland 14 na het afgraven.
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kabels en leidingen. Aan de noordzijde en op de rooilijn kwam eveneens een sleuf voor de 
fundering van de nieuwe noordgevel en voorgevel (afb. 16). De onderkant van de diepere 
sleuven lag op ongeveer -1 NAP.

Afb. 15 Twee sleuven in Nieuwland 14, gezien richting de achtergevel. 

Afb. 16 Overzicht van de voorzijde van Nieuwland 16 (locatie afgebroken voorhuis) na het afgraven en het 
graven van nuts-sleuven.
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Binnen Nieuwland 18 is eerst een sleuf gegraven tot ongeveer het midden van het pand. De 
onderkant hiervan lag op -0,80 tot -1,00 NAP. Vervolgens is deze sleuf weer dichtgegooid en is 
het pand van achter naar voren ontgraven. Hierbij zijn sporen blootgelegd, die na documentatie 
in veel gevallen zijn verwijderd.
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4. Bouwhistorisch onderzoek

Door TPAHG is een bouwhistorische 
verkenning uitgevoerd van de drie panden 
aan het Nieuwland (afb. 17 en 18).46 Dit 
onderzoek is voorafgaand en tijdens de 
verbouwing van de gebouwen uitgevoerd. 
Gedurende het archeologisch onderzoek zijn 
door Archeologie West-Friesland ook enkele 
bouwhistorische waarnemingen gedaan die 
als aanvulling op dit rapport kunnen worden 
beschouwd. In 2020 zijn door Team Erfgoed 
van de gemeente Hoorn houtmonsters 
genomen uit de houtconstructies van alle 
drie panden. Zij zijn dendrochronologisch 
onderzocht door dendrochronoloog Sjoerd 
van Daalen.47 Hieronder volgt per pand een 
beknopte beschrijving van de constructie, 
evenals de dendrochronologische gegevens. 

Uit 1944 dateren geveltekeningen van de 
panden (afb. 19). Uit de periode rond 1900 
dateren enkele oude foto’s waarop de panden 
te zien zijn (afb. 20 en 21). 

46 TPAHG 2020. 
47 Van Daalen 2020, zie bijlage.

Afb. 17 De drie panden aan het Nieuwland (links, binnen rode lijn) op een luchtfoto. 

Afb. 18 Luchtfoto van Nieuwland 14 (rechts), 16 
en 18 (links). Nieuwland 14 heeft een verhoogd 
voorhuis, bij Nieuwland 16 is het voorhuis smaller 
dan het achterhuis.
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4.1 Nieuwland 14

Nieuwland 14 is een rechthoekig pand van ruim 17 
meter lang, bestaande uit een begane grond met 
daarboven een borstwering en kap. De noordelijke 
zijgevel van het pand stond bij de bouw nog niet op de 
huidige locatie, maar 20 tot 30 cm meer noordelijk. 
De balklaag van de begane grond dateert voor het 
grootste deel van de bouw van het pand (afb. 22).48 
Het gaat om veertien balken, waarvan de achterste 
in de achtergevel ligt. Alle balken zijn van eikenhout, met uitzondering van de balk tegen de 
voorgevel. Deze is van naaldhout en daarom vermoedelijk niet origineel. 

48 Deze balklaag is grotendeels gehandhaafd, maar wel naar beneden geplaatst.

Afb. 19 Geveltekeningen uit 1944 van Nieuwland 14 (rechts), 16 en 18. Collectie Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.

Afb. 20 Foto uit circa 1900 waarop de drie panden zichtbaar 
zijn. Collectie Westfries Archief.
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Oorspronkelijk was deze balklaag voorzien 
van muurstijlen, korbelen en sleutelstukken: 
de sporen van de pen-gatverbindingen waren 
op veel balken herkenbaar. Het ging dus 
oorspronkelijk om een dekbalkconstructie. Aan 
de zuidzijde zijn op twee plekken raveelbalken 
aanwezig, wat aangeeft dat hier haarden 
hebben gezeten (afb. 23 en 24). 

Afb. 21 Foto uit circa 1905 waarop de drie panden 
zichtbaar zijn. Collectie Schrickx. 

Afb. 22 De onderste balklaag, gezien richting de achtergevel.
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Twee balken zijn dendrochronologisch onderzocht en één van deze monsters kon worden 
gedateerd.49 De boom is gekapt in de herfst/winter van 1584 of de eerste maanden van 1585 

49 M7 en M9. 

Afb. 23 De westelijke raveelbalk. Links van de linkerbalk is een vierkant gat van een rookkanaal uit latere 
tijd zichtbaar.

Afb. 24 De oostelijke raveelbalk.
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en groeide in het zuiden van Noorwegen of het zuiden van Zweden.50

De kapconstructie bestaat uit eikenhouten krommers met daarop dekbalken, waarbij korbelen 
tussen de balken en krommers zijn toegepast (afb. 25). De krommers betreffen bomen/takken 
die op de kern, dus in de lengte, zijn doorgezaagd. Dit is een bekend fenomeen en werd 
‘ontdubbelen’ genoemd. De grote vraag naar krommers en het beperkte aanbod hiervan was 
hier de reden voor.51 Op de krommers zijn diverse handelsmerken zichtbaar, die ook duidelijk 
doorgezaagd waren (afb. 26). 

50 Van Daalen 2020, zie bijlage.
51 www.joostdevree.nl

Afb. 25 De kapconstructie met eiken krommers en dekbalken. De onderste balklaag is op deze foto al naar 
beneden verplaatst.

Afb. 26 Doorgezaagde handelsmerken op de eiken krommers in de kap.
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De dekbalken betreffen zowel eikenhout als 
naaldhout. De korbelen zijn met name van 
eikenhout, maar twee zijn van naaldhout en 
twee andere zijn vermoedelijk van essenhout. 
Op de onderdelen van de kapconstructie zijn 
telmerken aanwezig, die niet overal (goed) 
zichtbaar zijn (afb. 27). 

Afbeelding 28 geeft een overzicht van de gevonden telmerken. Hierin was een zekere 
systematiek aanwezig. Drie onderdelen van de kap konden worden gedateerd, namelijk een 
krommer, een eiken balk en een balk van naaldhout (afb. 29).52 Deze laatste balk blijkt van 
grenenhout te zijn, oftewel hout van de grove den. De krommer is gekapt in de herfst/winter 
van 1584 of de eerste maanden van 1585 en groeide in het westen van Duitsland. De eiken 
balk is gekapt tussen 1585 en 1605 en de grenen balk is gekapt in de herfst/winter van 1584 of 
de eerste maanden van 1585.53 Het hout van beide balken komt uit het zuiden van Noorwegen. 
Uit deze resultaten blijkt dat alle krommers, dekbalken en korbelen in de kap van de bouw van 
het pand dateren. Op basis van de dateringen kan worden geconcludeerd dat Nieuwland 14 
waarschijnlijk is gebouwd in 1585 of 1586. 

52 M2, M3, M5 en M6.
53 Van Daalen 2020, zie bijlage.

Afb. 27 Enkele telmerken in de kapconstructie.
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Afb. 28 Overzicht van de telmerken in de kap en de houtsoorten van de dekbalken. Aan de onderzijde de 
voorgevel van Nieuwland 14.
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Op de eerste verdieping was ter hoogte 
van de oostelijke raveelbalk een bouwspoor 
van het rookkanaal zichtbaar (afb. 30). De 
krommer op deze plek is in het verleden 
verwijderd. Ter hoogte van de westelijke 
raveelbalk was geen spoor van het 
rookkanaal zichtbaar. 

In de 17de eeuw zijn de muurstijlen, korbelen 
en sleutelstukken van de onderste balklaag 
verwijderd, waarna nieuwe sleutelstukken 
onder de balkkoppen zijn aangebracht en de 
balken in de zijgevels zijn gelegd. De meeste 
sleutelstukken hebben een hol-bol profiel 
(afb. 31), maar er zijn ook vijf sleutelstukken 
met een ander profiel (afb. 32). Mogelijk 
dateren deze laatste sleutelstukken uit 
latere tijd. Tevens is de huidige noordgevel in 
deze tijd gebouwd. Deze staat ten opzichte 
van de eerste zijgevel meer naar binnen, 
wat blijkt uit het feit dat de pengaten van 
de muurstijlen aan deze zijde grotendeels 
aan het zicht zijn onttrokken. In deze gevel 
bevinden zich bovenin twee dichtgezette 
ramen en vier houten stijlen (afb. 33). 
Mogelijk zijn deze stijlen een restant van 

Afb. 29 Uit een van de eiken krommers wordt een 
boormonster genomen voor dendrochronologisch 
onderzoek. 

Afb. 30 Rookkanaal zichtbaar in de kap ter hoogte van de oostelijke raveelbalk. De onderste balklaag is op 
deze foto al naar beneden verplaatst.
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een houten zijgevel, die dateerde van de bouw van het pand. De ramen zitten op een vreemde 
plek, omdat zij zich halverwege de onderste balklaag bevinden. De positie van de ramen wijst 
erop dat het voorhuis van Nieuwland 16, het buurpand, oorspronkelijk lager was. 

De bovenkant van de achtergevel dateert mogelijk van de bouw van het pand, maar kan ook 
in de 17de eeuw zijn toegevoegd (afb. 34). Hierin zijn diverse dichtgezette ramen herkenbaar. 
Vermoedelijk is Nieuwland 14 in de tweede helft van de 18de eeuw voorzien van een verhoogd 
voorhuis en nieuwe voorgevel. De kapconstructie aan de voorkant van het pand is hierbij 
verwijderd, waarna een nieuwe balklaag van geprofileerde balken van naaldhout is aangebracht 
(afb. 35). De voorgevel is zichtbaar op een foto van circa 1900 (zie afb. 20). 

Afb. 31 Sleutelstuk met hol-bolprofiel, onder een 
van de balken van de onderste balklaag.

Afb. 32 Sleutelstuk met een ander profiel.

Afb. 33 Noordgevel van Nieuwland 14, met daarin twee dichtgezette ramen en vier houten stijlen. Ervoor 
staat de lagere zijgevel van het afgebroken voorhuis van Nieuwland 16.
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Op het plafond van de begane grond was de aftekening van een gang langs de noordzijde van 
het pand zichtbaar (afb. 36). Dat in ieder geval vanaf de 18de eeuw de gang langs deze zijde 
van het huis lag, blijkt ook uit de positie van de deur in de 18de-eeuwse voorgevel.

Afb. 34 Bovenzijde van de achtergevel van Nieuwland 14. 

Afb. 35 Balklaag op de eerste verdieping van het verhoogde voorhuis.



35

Wijzingen uit de 19de en vroege 20ste eeuw betreffen onder meer de toevoeging van de dakkapel 
aan de voorzijde en de bouw van een nieuwe onderpui in 1901.54 De onderpui is zichtbaar op 
een foto uit circa 1905 en op geveltekeningen uit 1944 (afb. 21 en zie afb. 19). 

4.2 Nieuwland 16

Nieuwland 16 bestaat uit twee delen, namelijk een voorhuis en achterhuis. Het voorhuis is 
smaller dan het achterhuis, doordat hier een steeg langs het huis ligt. Het achterhuis dateert 
uit de 17de eeuw en is daarmee het oudste deel. Het bestaat uit een begane grond, een 
verdieping en een kap. Het voorhuis is bij de restauratie afgebroken en in dezelfde vorm 
teruggebouwd (afb. 37). 

De onderste balklaag van het achterhuis bestaat uit zeven eiken balken die opvallend strak 
zijn uitgevoerd (afb. 38). Zij waren oorspronkelijk voorzien van muurstijlen, korbelen en 
sleutelstukken. Slechts op één punt is deze constructie nog intact (afb. 39). 

54 Boezaard 1982, 258.

Afb. 36 Een gang zichtbaar in het plafond van 
Nieuwland 14 (noordzijde). 

Afb. 37 Het achterhuis van Nieuwland 16 na afbraak 
van het voorhuis.



36

Dit sleutelstuk heeft een hol-bol motief en kan daarmee in de tweede/derde kwart van de 17de 
eeuw worden gedateerd. De meeste andere sleutelstukken zijn in latere tijd aangebracht, na 
het verwijderen van de korbelen en muurstijlen. Bij twee balkkoppen is nog wel het originele 
sleutelstuk aanwezig, maar de korbelen en muurstijlen zijn hier in het verleden verwijderd 
(afb. 40). 

Afb. 38 De onderste balklaag van het achterhuis. 

Afb. 39 Origineel sleutelstuk, korbeel en (gedeeltelijke) muurstijl bij de onderste balklaag van het achterhuis.
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De achterste balk, gelegen in de achtergevel, is een geprofileerde puibalk (afb. 41). Op de 
puibalk sloten oorspronkelijk vier stijlen aan, die onderdelen waren van een grote raampartij. 
De puibalk zit op zijn oorspronkelijke locatie, wat betekent dat hetzelfde geldt voor de 
bestaande achtergevel. 

Afb. 40 Origineel sleutelstuk, het korbeel en de muurstijl zijn in het verleden verwijderd.

Afb. 41 De geprofileerde puibalk in de achtergevel.
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Afb. 42 De raveelbalk in het achterhuis.

Afb. 43 Rookkanaal zichtbaar in de noordelijke 
zijgevel van het achterhuis.

Afb. 44 Een gang zichtbaar in het plafond van het 
achterhuis (zuidzijde).
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Aan de noordzijde bevindt zich een raveelbalk, wat aangeeft dat hier oorspronkelijk een haard 
heeft gezeten (afb. 42). Direct ten westen hiervan zijn in de noordgevel ook sporen van een 
haardplaats zichtbaar (afb. 43). De haarden hebben na elkaar gefunctioneerd, waarbij de 
meest westelijke haard de jongste is. Aan de zuidzijde is in het plafond de aftekening van 
een gang zichtbaar (afb. 44). Ook in de puibalk is de positie van de gang herkenbaar, met 
aan de zuidzijde een deur in de achtergevel. Dit betekent dat de gang al bij de bouw van het 
achterhuis moet zijn aangebracht. 
In het plafond is tevens zichtbaar dat het achterhuis oorspronkelijk door een houten wand in 
twee ruimtes werd verdeeld, namelijk aan de westzijde van de raveelbalk. In deze zolderbalk 
waren inkepingen van stijlen van een wand aanwezig. Het is goed mogelijk dat dit al vanaf de 
bouw het geval was. Later is deze wand verwijderd en vervangen door een muur of wand die 
iets oostelijker stond. Op dat moment was de oudste haard niet meer in gebruik. Deze muur 
was in 2016 nog aanwezig.
Uit de eiken balken zijn drie boormonsters genomen, waaronder één uit de geprofileerde 
puibalk in de achtergevel.55 Doordat de laatst gegroeide ring niet aanwezig was, kan het 
kapjaar van het hout slechts bij benadering worden bepaald. In één geval is het hout gekapt 
ná 1559, bij een andere balk is het hout gekapt tussen 1629 en 1646 en bij de derde balk 
tussen 1622 en 1642. Dit betekent dat het hout is gekapt tussen 1629 en 1642. Het eikenhout 
is afkomstig uit het zuiden van Noorwegen.56

De beide zijgevels van het achterhuis zijn 
tot halverwege de eerste verdieping steens 
dik, hierboven zijn zij halfsteens uitgevoerd. 
De noordelijke zijgevel lijkt niet origineel 
van de bouw van het achterhuis te dateren; 
vermoedelijk is de muur gebouwd op het 
moment dat de muurstijlen en korbelen van 
de onderste balklaag zijn verwijderd en de 
balkkoppen in de zijgevel werden gelegd. 
Bij de zuidelijke zijgevel bestaat het steens 
dikke deel van de gevel uit twee halfsteens 
muren die tegen elkaar aan zijn gemetseld 
(afb. 45). Hier is dus geen volledig nieuwe 
gevel opgemetseld, maar is de bestaande 
muur ‘opgedikt’. 
Het metselwerk van de bovenzijde van de 
achtergevel dateert mogelijk uit de 17de 
eeuw. Mogelijk was deze gevel oorspronkelijk 
voorzien van een topgevel, maar dit is niet 
zeker. 

De balklaag van de eerste verdieping van 
het achterhuis was van grenenhout. Bij 
deze balklaag waren de muurstijlen en 

55 M10, M11, M14. 
56 Van Daalen 2020, zie bijlage.

Afb. 45 Dwarsdoorsnede van de noordelijke zijgevel 
van Nieuwland 14 (links) en de zuidelijke zijgevel 
van Nieuwland 16 (rechts). De laatste bestaat uit 
twee halfsteens gevels tegen elkaar aan.
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korbelen nog deels aanwezig (afb. 46 en 47). 
Sleutelstukken waren hier niet toegepast. 
Bij de houtconstructie van deze verdieping 
zijn telmerken gezien. De balken waren erg 
strak uitgevoerd, rechthoekig van vorm en 
globaal 35-40 bij 20 cm groot. De balklaag 
is bij de restauratie volledig verwijderd. Uit 
een van de balken is een plak gezaagd en dit 
is onderzocht.57 De boom blijkt te zijn gekapt 
tussen 1630 en 1633 en groeide in het zuiden 
van Noorwegen.58 

Uit de dateringen van het hout blijkt dat de 
houtconstructie van het achterhuis allemaal 
origineel is/was. Gesteld kan worden dat het 
achterhuis is gebouwd tussen 1630 en 1635. 
De kap van het achterhuis is vermoedelijk 
niet origineel van de bouwtijd, maar moet wel 
vóór de bouw van het nieuwe voorhuis in de 
18de eeuw tot stand zijn gekomen. De kap is 
bij de restauratie volledig verwijderd.

57 M17. 
58 Van Daalen 2020, zie bijlage.

Afb. 46 De tweede balklaag van het achterhuis met 
korbelen en muurstijlen, gezien vanaf de voorzijde.

Afb. 47 De tweede balklaag van het achterhuis met korbelen en muurstijlen, gezien vanaf de achterzijde. 
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Het voorhuis wordt door TPAHG in 
de 18de eeuw gedateerd, op basis 
van het uiterlijk van de voorgevel. 
Het bestond uit een begane grond 
met daarboven een borstwering 
met kap. De balklaag in het 
pand bestond uit geprofileerde 
balken van naaldhout. De gevel 
is zichtbaar op foto’s van rond 
1900 (zie afb. 20 en 21) en op een 
geveltekening uit 1915 (afb. 48).59 
De voordeur bevond zich aan de 
rechterkant. In 1915 is de onderpui 
gewijzigd, waarbij onder meer één 
groot winkelraam is aangebracht.60 
Later in de 20ste eeuw vonden meer 
wijzigingen plaats, waarbij onder 
meer de steeg langs het voorhuis 
is bebouwd en de winkelruit in de 
voorgevel is vervangen.61

Het voorhuis is bij de verbouwing 
afgebroken, op de zuidelijke 
zijgevel na. Deze gevel was 
halfsteens dik.

4.3 Nieuwland 18

Nieuwland 18 is in 1936 sterk verbouwd (afb. 49). Hierbij is onder meer de huidige voorgevel, 
kap en de tweede balklaag gemaakt. Door TPAHG is gesteld dat het pand mogelijk uit drie 
bouwfasen bestaat, waarbij het gebouw steeds is verlengd. In ieder geval in 1823 had het 
pand al zijn huidige lengte. 
De eerste balklaag bestond voor een groot deel uit oude eiken balken (afb. 50).62 De zes 
balken aan de voorzijde zijn op zeker moment gedraaid (afb. 51). Op basis van telmerken en 
aanwezige verf kan worden verondersteld dat zij wel op hun oude plek liggen. In de balken zijn 
pengaten van muurstijlen en korbelen aanwezig.
Hierachter bevinden zich vijf balken die niet zijn gedraaid. De balken zijn wel op verschillende 
manieren uitgevoerd. Van west naar oost:
• een balk met pengat voor een muurstijl
• een balk met pengat voor een muurstijl en korbeel (telmerk •••)
• een balk met sleutelstuk
• balk die uitkomt op de raveelbalk, aan zuidzijde geen pengat zichtbaar
• balk met pengat voor een muurstijl en korbeel
• een balk met sleutelstuk

59 TPAHG 2020, 27.
60 TPAHG 2020, 29.
61 TPAHG 2020, 31-32.
62 Aan de achterkant van het pand bevonden zich moderne stalen balken.

Afb. 48 Tekening van de bestaande plattegrond en voorgevel uit 
1915. Uit: TPAHG 2020.
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De sleutelstukken van beide balken zijn identiek uitgevoerd (afb. 52). De wisselende uitvoering 
van de balken wijst er mogelijk op dat een deel oorspronkelijk niet in het pand heeft gezeten. 
Ongeveer halverwege het pand was aan de noordzijde een raveelbalk aanwezig, wat aangeeft 
dat hier een haard heeft gezeten (afb. 53). 
Een van de balken met sleutelstuk is dendrochronologisch onderzocht: het hout is gekapt in de 
herfst/winter van 1607 of de eerste maanden van 1608. Het hout is afkomstig uit het zuiden 
van Noorwegen.63

Bij de verbouwing zijn vier oude balken behouden, de rest is verwijderd. Een van de balken 
met sleutelstuk is aangebracht in Nieuwland 14. Hetzelfde geldt voor een balk die in nummer 
14 is aangebracht als raveelbalk voor een trapgat. 

Tot 1936 had het pand een voorgevel die bekend is van enkele oude foto’s en een oude 
tekening (zie afb. 20 en 21).64 Deze gevel dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de 
eeuw. De toegang naar het pand bevond zich in deze tijd aan de rechterzijde, hierachter was 
een gang aanwezig. Het pand had in deze tijd een verhoogd voorhuis. 

63 M15, Van Daalen 2020, zie bijlage.
64 TPAHG 2020, 38.

Afb. 49 Plattegrond van Nieuwland 
18 uit 1936 met de toen bestaande 
situatie. Uit: TPAHG 2020.

Afb. 50 De balklaag, gezien richting de voorgevel.

Afb. 51 Een deel van de gedraaide balken aan de voorzijde van het 
pand.
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In de zuidelijke zijgevel was een bouwnaad zichtbaar op de plek waar het achterhuis van 
Nieuwland 16 begon (afb. 54). Het muurwerk ten westen van de bouwnaad, langs de steeg 
van nummer 16, is jonger dan het muurwerk aan de oostzijde. 

Afb. 52 Een van de sleutelstukken.

Afb. 53 De raveelbalk. Afb. 54 Bouwnaad in de zuidelijke zijgevel van 
Nieuwland 18, gezien vanaf perceel Nieuwland 16.
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5. Resultaten archeologisch onderzoek

Het inpandig uitgraven van de drie gebouwen is archeologisch begeleid. Hierbij staan sporen 
tevoorschijn gekomen die samenhangen met de bestaande panden, maar ook sporen van 
voorgangers. De eerste bebouwing is in principe van ná 1508, omdat in dat jaar het gebied 
onderdeel is geworden van de stad. Hieronder worden de sporen en vondsten per gebouw en 
per fase gepresenteerd.

5.1 Nieuwland 14

Uit het bouwhistorisch en dendrochronologisch onderzoek aan Nieuwland 14 blijkt dat het 
bestaande pand waarschijnlijk in 1585 of 1586 is gebouwd. Bij de archeologische begeleiding 
zijn sporen gevonden van twee voorgangers. Uit historische bronnen is bekend dat in ieder 
geval vanaf circa 1700 een bakkerij in het pand was gevestigd.
Over de ophoging voorafgaand aan de bouw van het eerste huis is geen informatie verkregen. 
De onderkant van de vloer van het oudste huis lag op minimaal -1,00 NAP. Het huidige maaiveld 
aan de voorkant van het pand ligt op -0,24 NAP, wat betekent dat vanaf de vroege 16de eeuw 
tot heden minimaal 76 cm is opgehoogd op het perceel. 

5.1.1 Het eerste huis (ca. 1510-ca. 1525)
Het eerste huis op het perceel was ongeveer 9 meter lang. Van dit huis zijn alleen sporen 
gevonden in de diepere sleuf in het midden van het pand, waardoor niet bekend is hoe breed 
het gebouw was. Het kan over de volledige breedte van het perceel zijn gebouwd (ongeveer 
5,5 meter), maar het kan ook smaller zijn geweest, doordat bijvoorbeeld een steeg langs het 
huis lag. Het huis was verdeeld in twee ruimtes, waarbij de voorste ruimte iets groter was dan 
de ruimte aan de achterkant. Over de positie van de haard is geen informatie verkregen. In de 
voorste ruimte lag vermoedelijk een houten vloer, in de achterste ruimte bevond zich een vloer 
van aangestampte mortel. Dit eerste huis lijkt maar relatief kort te hebben bestaan.

Fundering binnenwand en poeren (S84, S87, S88)
Fundering S87 is gezien over een lengte van ongeveer 2,2 meter in het midden van het 
pand. Het betrof een steens muur van vier lagen hoog met daarop een rollaag, oftewel een 
rij bakstenen op hun kant (afb. 56). Voor deze fundering waren rode bakstenen met formaat 
17,5x?x4,5 cm en vrij harde kalkmortel toegepast (bovenkant op -0,89 NAP, onderkant op 
-1,17 NAP). Gezien de afwerking met een rollaag moet op de fundering een houten binnenwand 
hebben gestaan. 
Tegen de westzijde van de fundering bevonden zich minimaal twee poeren (S84 en S88), op 
een onderlinge afstand van ongeveer 2 meter. Tussen de fundering en de poeren was een rij 
bakstenen op hun kant aangebracht, haaks op de rollaag. Fundering en poeren sloten keurig op 
elkaar aan, wat erop wijst dat zij gelijktijdig hebben gefunctioneerd. De poeren waren aan de 
bovenkant 30 bij 30 cm. Van poer S84 is de diepte bepaald: deze was zeven steenlagen hoog 
(bovenkant op -0,89 NAP). Naar onder toe waren enkele rommelige versnijdingen aanwezig 
van in totaal 5 cm breed. De poer was gemaakt van dezelfde bakstenen en mortel als fundering 
S87. Op deze versnijdingen is een scherf gevonden, namelijk een scherf van een roodbakkende 
bakpan met een blokvormige rand (r-bak-8).65 Dit type bakpan kwam in de eerste kwart van de 

65 V51. 
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16de eeuw al sporadisch voor, in de tweede kwart wordt dit type meer algemeen.66 
Het lijkt op het eerste gezicht aannemelijk dat de poeren stijlen van een houtskelet hebben 
gestaan. Dit is echter onwaarschijnlijk, aangezien het om een binnenwand gaat en de stijlen 
van het dragende houtskelet op de locatie van de zijgevels stonden. De houten binnenwand 
was weliswaar voorzien van (lichte) stijlen, maar zij stonden op de rollaag. Dit doet vermoeden 
dat de poeren geen stijlen hebben gedragen, maar de liggende balken van een houten vloer. 
Deze balken hebben in dat geval in de lengterichting van het pand gelegen, haaks daarop 
bevond zich de planken vloer.

Achtergevel (S89)
Op 9 meter uit de rooilijn bevond zich fundering S89, die anderhalf steens was. De fundering 
was minimaal vijf lagen hoog (bovenkant op -0,87 NAP). Het was grotendeels gemaakt van 
rode bakstenen met formaat 17,5-18x8,5-9x3,5-4 cm en vrij harde kalkmortel, dus dezelfde 
bakstenen en mortel als voor bovengenoemde fundering en poeren. De bovenste lagen waren 
echter van grotere bakstenen, namelijk rode bakstenen met formaat 22x11x5 cm. Mogelijk 
betreft het hier het zichtbare bovengrondse metselwerk van de achtergevel. 

Vloer van mortel (S85)
Tussen fundering S87 en achtergevel S89, dus in het achterste vertrek, lag een harde laag van 
mortel van minimaal 10 cm dik. Het gaat zeer waarschijnlijk om de vloer van het achterste 
vertrek. De bovenkant van de laag lag op -0,89 NAP, wat ook de bovenkant was van de rollaag 
van fundering S87. 

66 Duijn 2014, 26, vondstcomplex 1475-1525; Duijn & Schrickx 2012, 93, vondstcomplex uit circa 1544. 

Afb. 56 Fundering S87 met rollaag aan de bovenzijde en ernaast poer S84. 



47

Waterput? (S10)
Ten oosten van achtergevel S89, dus achter het huis, is een rond spoor waargenomen. Het spoor 
was ongeveer 80 cm in diameter en bestond uit grijze klei met een rand van vette lichtgrijze 
klei (bovenkant gedocumenteerd op -0,71 NAP). Door de beperkte ontgravingsdiepte kon het 
spoor niet verder worden onderzocht. Zeer waarschijnlijk gaat het om een waterput. De put 
lag precies in het midden van het achtererf, op ongeveer 2 meter achter het huis (gemeten 
vanuit midden put).
Een andere mogelijkheid is dat de veronderstelde waterput hoort bij het tweede huis op het 
perceel (zie onder). Dit huis lijkt namelijk op zeker moment te zijn ingekort en op dat moment 
lag de waterput achter dit huis. 

5.1.2 Het tweede huis (ca. 1525-ca. 1586)
Op zeker moment is het eerste huis afgebroken en is een nieuw huis gebouwd. Wanneer dit 
plaatsvond, valt niet goed te zeggen door het ontbreken van strak dateerbaar vondstmateriaal. 
Op basis van spaarzame gegevens kan de bouw in de eerste helft van de 16de eeuw worden 
geplaatst. Daarom wordt globaal het jaar 1525 aangehouden.
Het tweede huis was zeker over de hele breedte van het perceel gebouwd en ruim 13 meter 
lang. Het huis bestond uit drie kamers achter elkaar. Informatie over de positie van de haard 
ontbreekt en ook is niet duidelijk of sprake was van een gang langs één of meerdere kamers.

Vloer voorkamer (S1, S2)
In de voorste kamer zijn restanten van een plavuizen vloer gevonden. Deze lag op een dikke 
laag schelpgruis van ongeveer 20 cm dik. Het ging om een vloer van schuin gelegde rode 
geglazuurde plavuizen met formaat 13,2x13,2x2,8 cm. De bovenkant van de vloer lag op circa 
-0,65 NAP. 
Op een hoger niveau zijn de restanten van nog een schuin gelegde plavuizen vloer gevonden, 
maar dan van ongeglazuurde roodbakkende plavuizen met formaat 16/16,5x16/16,5x3,2 cm 
(S2, niet op tekening). De NAP-hoogte is niet vastgelegd. Vermoedelijk hoort ook deze vloer 
bij het tweede huis.

Fundering binnenwand (S3)
Op ongeveer 5,5 meter uit de rooilijn, op ongeveer dezelfde positie als de binnenmuur van het 
eerste huis, bevond zich een fundering van een binnenwand (bovenkant op -0,56 NAP, afb. 
58). Het ging om een rij bakstenen op hun kant, dus als een rollaag. Zij stonden echter los 
in de klei en waren dus niet op een muur gemetseld. Het spoor was gemaakt van rood/gele 
(appelbloesem) bakstenen met formaat 19,5x9x4,5 cm. Op de fundering heeft een houten 
binnenwand gestaan. 

Vloer middelste kamer (S6)
In de middelste kamer lag een vloer van plat gelegde bakstenen (bovenkant op -0,73 NAP, 
afb. 59). Het ging vooral om brokken van rode bakstenen, maar enkele waren ook heel. Zij 
hadden formaat 18x9x3,5 cm. Er is ook één gele baksteen gezien met formaat 17x9x4 cm. 
Gezien het formaat gaat het vermoedelijk om hergebruikte bakstenen van het eerste huis. 
De bakstenen lagen op een dun laagje schelpgruis van ongeveer 2 cm dik. Daaronder bevond 
zich een ophogingslaag van bruine organische klei met lichtgrijze kleivlekken van 18 cm dik. 
Hieronder lag mortelvloer S85 van het eerste huis. 
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Afb. 58 Rollaag S3.

Afb. 59 Bakstenen vloer S6 en S8, van elkaar gescheiden door plank S7.
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Op vloer S6 lag een pakket van ongeveer 50 cm dik, bestaande uit dunne lagen grijze klei, 
lichtgrijze klei en schelpgruis (afb. 60). De lagen zijn vermoedelijk gevormd tijdens de 
bestaansperiode van het tweede huis, wat betekent dat in meerdere fasen kleivloeren zijn 
aangebracht in de middelste kamer. Uit de bovenste kleilaag, direct onder de rommelige 
bovenlaag, is wat keramiek uit de eerste helft van de 16de eeuw verzameld.67

Houten binnenwand (S7)
De grens tussen de middelste kamer en achterste kamer werd gevormd door een plank die op 
zijn kant in de grond stond. Op deze plek heeft dus waarschijnlijk een houten wand gestaan. 
De plank bevond zich precies boven achtergevel S89 van het oudste huis, wat waarschijnlijk 
betekent dat de binnenwand was opgebouwd op de oudere fundering. De houtsoort en hoogte 
van de plank is niet bekend. 

Vloer achterkamer (S8)
Ten oosten van plank S7, in de achterste kamer, lag een restant van een bakstenen vloer (zie 
afb. 59). Deze bestond uit een mix van rode en gele bakstenen, wat erop wijst dat het om 
hergebruikt materiaal gaat.

Achtergevel (S27)
Op ongeveer 13 meter uit de rooilijn lag de fundering van de achtergevel van het pand. De 
onderkant van de fundering was twee steens breed, de bovenkant anderhalf steens (onderkant 
op -0,86 NAP, bovenkant op -0,29 NAP). Onder de onderste laag lag een dun laagje zand. Het 
spoor was gemaakt van rode en rood/gele (appelbloesem) bakstenen met formaat 19-20,5x9-
9,5x4,5 cm. De fundering is zowel aan de noord- als zuidzijde van het perceel gezien, zodat 

67 V10.

Afb. 60 Bodemopbouw boven vloer S6 (onderin zichtbaar). 
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zeker is dat het pand over de volledige breedte was gebouwd. Aan de noordzijde liep de 
fundering onder de huidige noordelijke zijgevel door. Op de noordzijde van het spoor is een 
groot fragment majolica uit de tweede helft van de 16de eeuw gevonden.68

Latere achtergevel (S9)
Het lijkt er sterk op dat het pand op zeker moment is ingekort. Achtergevel S27 is hierbij 
afgebroken, waarna een nieuwe achtergevel is gebouwd direct ten westen van de middelste 
kamer. De fundering van deze nieuwe gevel lag op plaveisel S8 en was ruim 60 cm breed. Het 
bestond uit brokken van rode en gele bakstenen (bovenzijde op -0,55 NAP). 

Plaveisel achter pand (S37, S38)
Ten westen van de zuidzijde van achtergevel S27 lag een plaveisel van bakstenen, dat netjes 
aansloot op de achtergevel S27 (afb. 61). Het betond uit een enkele laag plat gelegde rode 
bakstenen met formaat 17x8x3,5 cm (bovenkant op -0,32 tot -0,37 NAP). Het plaveisel lag 
op een dunne laag schelpgruis van 4 cm dik, daaronder bevond zich vette grijze klei. De 
verharding is over een lengte van ongeveer 2,5 meter blootgelegd. Hierna dook het plaveisel 
flink naar beneden, waarschijnlijk doordat hier de zware ovenconstructie uit latere tijd op 
stond (zie onder). Dit deel van het plaveisel is niet blootgelegd. 

Aan de noordzijde is slechts een klein stukje van het plaveisel teruggevonden, namelijk een 
rij bakstenen met enkele (brokken van) plavuizen (op -0,43 NAP). Een van de plavuizen was 
ongeglazuurd en 16x16 cm groot en 3 cm dik. Deze plavuis lag strak tegen fundering S27 aan. 
Na afbraak van achtergevel S27 en inkorting van het pand is het plaveisel waarschijnlijk 
verlengd naar de nieuwe achtergevel S9. Op de zuidzijde van fundering S27 lag namelijk een 

68 V15.

Afb. 61 Plaveisel S37 achter het tweede huis.
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plaveisel van diverse brokken bakstenen en een brok van een plavuis (3,5 cm dik), op dezelfde 
hoogte als plaveisel S37.

5.1.3 Het derde, bestaande huis (ca. 1586-heden)
Uit het dendrochronologisch onderzoek aan het houtskelet van het bestaande pand blijkt dat 
dit huis rond 1586 is gebouwd. Het is het derde huis op het perceel. Het pand is in de loop van 
de eeuwen diverse keren verbouwd.

Zuidelijke zijgevel (S22)
De zuidelijke zijgevel was grotendeels gestuct, waardoor bouwsporen niet of nauwelijks 
zichtbaar waren. Aan de westzijde is de fundering van de binnenzijde van de gevel bekeken. 
Deze bestond uit in totaal negen lagen rode bakstenen (19x9x4,5, kalkmortel). Aan de 
bovenzijde was sprake van één brede versnijding van 12 cm breed, daaronder waren diverse 
kleine versnijdingen aanwezig van in totaal 12 cm breed. De onderkant bevond zich op -0,67 
NAP. De fundering was op dezelfde manier uitgevoerd als de onderste lagen van de noordelijke 
zijgevel (zie onder). Voor deze noordelijke zijgevel is zeker dat hij niet van de bouw van 
het pand rond 1586 dateert, maar rond het midden van de 17de eeuw is opgetrokken. De 
gelijke wijze van uitvoeren doet vermoeden dat hetzelfde het geval is bij de zuidelijke zijgevel. 
Vermoedelijk waren de zijgevels bij de bouw rond 1586 nog uitgevoerd in hout en zijn zij rond 
het midden van de 17de eeuw vervangen door bakstenen zijgevels. 

Noordelijke zijgevel (S34, S35, S39)
Ook de noordelijke zijgevel was aan de binnenzijde gestuct, waardoor bouwsporen niet goed 
zichtbaar waren. Zoals in paragraaf 5.1 al is beargumenteerd, is deze zijgevel rond het midden 
van de 17de eeuw gebouwd, ter vervanging van een zijgevel die 20 tot 30 cm meer noordelijk 
stond. Ongeveer halverwege het pand is de gevel steens dik.69 Op ruim vier meter vanaf de 
voorgevel was een verspringing in het muurwerk aanwezig die samenhangt met het verhoogde 
voorhuis dat waarschijnlijk in de tweede helft van de 18de eeuw is gebouwd. Vermoedelijk is op 
dat moment een halfsteens muur tegen de binnenzijde van de zijgevel gebouwd, om de muur 
te versterken en op die manier de hogere opbouw mogelijk te maken. 
Het onderste deel van de fundering (S34) bestond uit drie lagen rode bakstenen met formaat 
19x9x4,5 cm en kalkmortel. De onderkant lag op -0,67 NAP. Dit deel was dus op dezelfde 
manier uitgevoerd als de fundering van de zuidelijke zijgevel. Hierop bevond zich een opbouw 
uit een latere fase, die aan de westzijde (S35) op een andere manier was uitgevoerd dan aan 
de oostzijde (S39). Fundering S39 aan de oostzijde was gemaakt van gele bakstenen met 
formaat 17,5x8x3,5 cm. 

Voorgevel (S5)
Al sinds de bouw van het eerste pand op het perceel staat de voorgevel op dezelfde plek. De 
fundering van de voorgevel bestaat uit elf lagen van rood/gele (appelbloesem) bakstenen 
met formaat 17x8,5x3,5 cm en zachte kalkmortel (onderkant op -1,09 NAP). Doordat alleen 
de binnenzijde van de fundering is blootgelegd, is de totale breedte niet bekend. Aan de 
binnenzijde was sprake van versnijdingen met een totale breedte van ongeveer 50 cm, wat 
betekent dat de onderkant van de totale fundering waarschijnlijk meer dan 1 meter breed is. 
De fundering bestond uit één bouwfase en dus niet uit meerdere funderingen uit verschillende 

69 Gezien in augustus 2020, nadat een doorgang tussen Nieuwland 14 en 16 was gemaakt. 
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fasen op elkaar. Het is waarschijnlijk dat de toegepaste bakstenen hergebruikt bouwmateriaal 
zijn, wat het lastig maakt om de fundering te dateren. Meest aannemelijk is dat de fundering 
dateert van de bouw van het bestaande pand rond 1586 of van een van de verbouwingsfasen 
van dit pand in de 17de of 18de eeuw.

Achtergevel (S36)
De onderste helft van de achtergevel was 
niet meer aanwezig, maar de fundering 
van deze gevel is wel teruggevonden. 
Deze fundering was aan de bovenzijde 
steens breed en gemaakt van rode en gele 
bakstenen en harde mortel. De onderzijde 
van de fundering is niet bekeken.

Vloer (S15, S33)
In de zuidwesthoek, dus in de voorste 
ruimte van het pand, lag een restant van 
een plavuizen vloer (S15, afb. 63). Het 
bestond uit geglazuurde rode plavuizen met 
formaat 12x12x2,5 tot 13x13x2,5 cm, de 
bovenkant lag op -0,35 NAP. De plavuizen 
dateren gezien hun formaat uit de late 16de 
of 17de eeuw.
Binnen de achterste helft van het pand is een 
stukje van een bakstenen vloer gevonden, 
gemaakt van hergebruikte rode bakstenen 
(S33, 17x8x3,5 cm, met mortelresten). De 
bovenzijde lag op -0,34 NAP. De datering 
van de vloer is onzeker, maar hij het hoort 
zeker bij het derde huis op het perceel. 

Kelder (S26)
Aan de noordzijde bevond zich een rechthoekige kelder van 1,80 meter lang en 1 meter breed. 
De halfsteens keldermuren waren gemaakt van gele bakstenen met formaat 19x8,5x4,5 cm 
en harde mortel (bovenkant -0,49 NAP). De diepte is niet bepaald. Gezien de vorm van de 
kelder en de harde mortel die is toegepast, gaat het waarschijnlijk om een regenwaterkelder. 
Aanwijzingen voor een tongewelf zijn niet gevonden en deze zal gezien de hoogte van het 
muurwerk ten opzichte van het loopniveau ook niet aanwezig zijn geweest. De kelder werd 
waarschijnlijk afgesloten met een houten deksel. Het spoor was opgevuld met grijze klei en 
brokken puin. Hieruit zijn drie roodbakkende scherven uit de periode 1575-1650 verzameld.70

Opvallend was dat de bestaande noordelijke zijgevel van het pand gedeeltelijk over de kelder 
was heen gebouwd. Dit betekent dat de kelder op zeker moment is dichtgestort en dat hierna 
pas de zijgevel is gebouwd. Dit klopt goed met de bouwhistorische gegevens: hieruit blijkt dat 
een oudere zijgevel meer noordelijk stond en dat de bestaande noordgevel in de 17de eeuw 
is gebouwd. Op dat moment zijn ook de muurstijlen en korbelen verwijderd en zijn nieuwe 

70 V49.

Afb. 63 Plavuizen vloer S15.
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sleutelstukken geplaatst, waarna de zolderbalken in de zijgevels zijn gelegd. Op basis van de 
vormgeving van de sleutelstukken kan deze verbouwing rond 1650 worden gedateerd.71

Kelder (S18, S19, S20, S21)
Ongeveer halverwege het pand bevond zich tegen de zuidelijke zijgevel een grote voorraadkelder 
van 2,3 bij 1,5 meter groot (afb. 64 en 65). Aan de noordzijde zat een kleine uitbouw, wat 
aangeeft dat hier de toegang tot de kelder heeft gezeten. Een bakstenen trap was niet 
aanwezig, wat betekent dat men de kelder kon betreden met een korte houten trap. De kelder 
had halfsteens muren, gemaakt van gele bakstenen met formaat 18x8,5x3,5 cm en harde 
mortel (bovenkant op -0,23 NAP). De binnenzijde van de keldermuren was aangesmeerd met 
mortel. Het westelijk deel was oorspronkelijk voorzien van een tongewelf van 1,5 meter lang 
en 70 cm breed; de aanzet hiervan was nog zichtbaar in de zuidelijke keldermuur. Hier heeft 
waarschijnlijk een binnenmuur op gestaan, aangezien in het verlengde funderingspalen zijn 
gevonden (S86, zie onder). De vloer bestond uit plavuizen (formaat 13,5x13,5 cm) die waren 
gemetseld op een laag baktenen. De vloer lag op -1,20, wat betekent dat de kelder ongeveer 
1 meter diep was. Op basis van de uitvoering van de kelder en de toegepaste bakstenen en 
mortel kan worden gesteld dat de kelder niet dateert van de bouw van het pand rond 1586, 
maar uit de 17de eeuw. Mogelijk is de kelder gebouwd bij de verbouwing van het pand rond het 
midden van de 17de eeuw.
Op zeker moment is een blok muurwerk binnen de toegang van de kelder gebouwd (S21), 
waarna in het verlengde hiervan een steens brede bakstenen boog is gemetseld naar de andere 
kant van de kelder (S20). Beide waren gemaakt van rode bakstenen en harde mortel. Op de 
boog zal een binnenmuur of houten wand hebben gestaan. De kelder kon op deze manier in 
functie blijven. In een latere fase is de kelder dichtgestort, waarna tegen de westzijde van 

71 TPAHG 2020, 13.

Afb. 64 Kelder S18, nog niet volledig blootgelegd.
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boog S20 een steens funderingsmuur is gebouwd (S19, rode bakstenen 18x9x4 cm). Deze 
muur liep waarschijnlijk niet door tot de bodem van de kelder, maar is op de vulling van de 
kelder opgebouwd. Het is aannemelijk dat op deze fundering ook een binnenmuur of -wand 
heeft gestaan, die heeft gefunctioneerd na het buiten gebruik stellen van S20/S21.

De vulling van de westzijde van de kelder 
bestond uit geel zand en brokken puin. Uit 
deze vulling zijn vijftien fragmenten van 
wandtegels verzameld.72 Het gaat met name 
om tegels uit de tweede helft van de 17de 
eeuw met kleine ossenkoppen in de hoeken. 
Centraal is een dier afgebeeld, vermoedelijk 
steeds een hond of kat (afb. 66). De 
tegels zijn slordig geschilderd. Hiernaast 
is ook een tegel aanwezig met afbeelding 
van een kinderspel en spinnenkoppen als 
hoekmotief, dit dateert uit de 18de eeuw. 
Op basis van deze vondst wordt het buiten 
gebruik stellen van de (westzijde van de) 
kelder in of na de 18de eeuw geplaatst. 

Funderingspalen (S4, S86)
Halverwege het pand zijn delen van rijen funderingspalen gevonden, wat betekent dat hier 
een bakstenen muur op heeft gestaan. De palen waren door bakstenen vloer S6 van het 

72 V12.

Afb. 65 Een deel van kelder S15 is uitgegraven.

Afb. 66 Een van de wandtegels uit kelder S18.
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tweede huis heen geslagen, wat betekent dat ze uit een latere fase moeten dateren. Palenrij 
S4 bestond uit kleine gekantrechte palen van ongeveer 8 bij 8 cm (bovenkant op -0,56 NAP). 
Van een van de palen is vastgesteld dat het om naaldhout ging, twee andere palen zijn van 
eikenhout.73 Van twee palen is de lengte bepaald, het bedroeg in beide gevallen 53 cm. In 
een van de eiken palen waren twee nagels aanwezig, wat het waarschijnlijk maakt dat het om 
hergebruikt hout gaat. De muur die op deze palenrij heeft gestaan, deed waarschijnlijk dienst 
als noordelijke begrenzing van de verwarmde kamer (binnenhaard). Ten noorden ervan zal een 
gang hebben gelopen.
Palen S86 waren rond, 5 tot 10 cm in diameter en van naaldhout (bovenkant -0,88 NAP). Deze 
palenrij lag in het verlengde van het tongewelf van kelder S18 (zie boven). Waarschijnlijk stond 
op deze locatie een dwarsmuur in het pand. Aangezien de kelder bij de bouw (waarschijnlijk 
midden 17de eeuw) is uitgevoerd met het tongewelf, moet de dwarsmuur van hiervoor dateren 
of gelijktijdig zijn. Andere palen zullen zijn gemist doordat zij tot een dieper niveau waren 
weggerot. 

Haard met aspotten en asput (S14, S16, S24, S25)
Langs de zuidelijke zijgevel waren twee haardplaatsen aanwezig, herkenbaar aan de 
raveelbalken in het houtskelet. Ter plaatse van de westelijke raveelbalk is in de bodem de 
kenmerkende fundering van een haard gevonden, bestaande uit een lichte ronding aan de 
muur die aan weerszijden werd begrensd door zogenaamde ‘wangen’ (S25). Dit zijn korte 
uitstekende muurtjes, haaks op de gevel. Het 
muurwerk hierop droeg de houten kap van 
de schouw. Gemeten vanaf de buitenzijde 
van de wangen was de haard 2 meter 
breed. Binnen de wangen lagen enkele 
brokken van plavuizen tegen de zijgevel 
aan op -0,25 NAP (straatniveau Nieuwland), 
wat als overblijfsel van de stookvloer kan 
worden beschouwd.
 
Binnen de wangen zijn een asput en twee 
ingegraven aspotten gevonden (afb. 67 
t/m 69). Waarschijnlijk zijn de put en 
aspotten na elkaar in gebruik geweest. 
Gezien de ouderdom van de aspotten is het 
aannemelijk dat deze haardplaats vanaf de 
bouw van het huis rond 1586 in gebruik 
was.
Asput S16 bestond uit een kleine vierkante 
put van ongeveer 20 bij 20 cm, gemaakt 
van ongeglazuurde plavuizen van 3 cm dik 
die op hun kant waren geplaatst (bovenkant 
-0,24 NAP). Het putje was gevuld met as.
Aspot S14 betrof een ingegraven 
roodbakkende pot waarvan de rand ontbrak. 

73 M1. 

Afb. 67 De haardplaats met wangen, erboven de 
westelijke raveelbalk.
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Het gaat om een pot met een bolle bodem 
en geen poten, die bovendien geen oren 
heeft en niet is geglazuurd (afb. 70).74 Dit 
betekent dat de pot specifiek is gemaakt om 
te fungeren als ingegraven aspot. De pot had 
een diameter van 30 cm en was meer dan 
25 cm hoog. De pot kan in de periode 1575-
1625 worden gedateerd. De pot was gevuld 
met as en houtskool. Hierin zijn ook twee 
scherven gevonden die in de periode 1575-
1650 dateren. Het wijst erop dat de pot in de 
eerste helft van de 17de eeuw buiten gebruik 
is gesteld. Opvallend is dat in de pot ook 
een kei is gevonden (14 cm lang) met vier 
duidelijk gepolijste vlakken (afb. 71). De functie van de steen is niet duidelijk.

74 V8.

Afb. 68 Aspot S24 binnen de wangen van de haard 
(S25). 

Afb. 69 Aspot S14 (rechts) en vierkante asput S16 
(links).

Afb. 70 Aspot S14.

Afb. 71 Een kei met gepolijste vlakken uit de aspot. Afb. 72 Aspot S24. 



59

Ook aspot S24 is specifiek gemaakt om als ingegraven aspot dienst te doen (afb. 72). De 
dikwandige roodbakkende pot (hoogte 35 cm, diameter 37,5 cm) heeft een dikke opstaande 
rand, bolle bodem, geen oren en is ongeglazuurd, op enkele strepen glazuur op de buitenzijde 
na.75 De pot was opgevuld met as en houtskool (bovenkant -0,45 NAP). De aspot kan in de 
periode 1575-1650 worden gedateerd. De drie putten lijken dus allemaal uit ongeveer dezelfde 
tijd te dateren. De haard zal ook na het buiten gebruik stellen van de putten zijn gebruikt, 
maar waarschijnlijk gebruikte men toen een aspot die op de vloer stond. 

Haard (S17)
Op zeker moment is bovengenoemde westelijke haardplaats buiten gebruik gesteld en is tussen 
deze haard (over een van de wangen van S25) en kelder S18 een nieuwe, meer moderne 
haard gemaakt. Vermoedelijk vond deze wijziging plaats in de 18de eeuw. In de bodem is op 
deze locatie een kleine fundering gevonden van 1 meter lang en maximaal 45 cm breed (afb. 
73, bovenkant op -0,17 NAP). In het plafond was ter hoogte van dit spoor een vierkant gat 
aanwezig, dat ongetwijfeld samenhangt met de haard die op deze plek heeft gestaan (zie afb. 
23). De fundering bestond uit een enkele laag bakstenen met daarop een laag plavuizen. Hierop 
waren restanten van nog twee lagen bakstenen (formaat 17x8,5x3,5 cm, harde kalkmortel) 
aanwezig, die waarschijnlijk in een latere fase zijn aangebracht. 

Haard (S29, S32)
Aan de oostzijde van het pand bevond zich een tweede raveelbalk. Deze is op een andere 
manier verbonden met de zolderbalken dan de westelijke raveelbalk, namelijk met pen-
gatverbindingen (zie afb. 24). Vermoedelijk zijn de oostelijke raveelbalk en haard niet gemaakt 
bij de bouw van het pand, maar in een latere fase. Het is goed mogelijk dat de haard is 

75 V9.

Afb. 73 Haardfundering S17.
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toegevoegd rond het midden van de 17de 
eeuw, toen ook andere wijzigingen aan het 
pand plaatsvonden. Bij de haard zijn vier 
fragmenten van gemarmerde wandtegels uit 
de tweede helft van de 17de eeuw gevonden 
(afb. 74).76

In de bodem is op deze plek een 
haardfundering gevonden, bestaande uit 
een lichte ronding in de muur met aan 
weerszijden wangen (S29). Uitgaande van 
de buitenzijde van de wangen was de haard 
2,20 meter breed. Bij deze haard zijn geen 
ingegraven aspotten of -putten gevonden.
Op zeker moment is binnen de haard een 
nieuwe, meer moderne haard gemaakt 
(S32). De fundering hiervan was ongeveer 
60 cm breed en gemaakt van gele bakstenen 
(18,5x9x4,5 cm) en kalkmortel. Erop lag een laag beroete plavuizen van 13x13 cm op -0,37 
NAP. Deze haard dateert mogelijk uit de 18de eeuw. Erbij is een scherf van een theekopje van 
Chinees porselein uit de 18de eeuw gevonden.77

Gang (S23, S28)
Langs de noordzijde van het pand lag in ieder geval vanaf de 18de eeuw een gang. Deze gang 
begon achter het voorhuis en bestond in ieder geval vanaf de 18de eeuw, maar mogelijk al 
vanaf de 17de eeuw. De positie van de gang was niet alleen archeologisch zichtbaar, maar ook 
in de schildering en afdrukken op het plafond (zie afb. 36).
Ongeveer halverwege het pand is fundering S23 gedocumenteerd over een lengte van ongeveer 
3 meter. Aan weerszijden liep de fundering echter door. De fundering was twee steens breed 
(30 cm) en twee steenlagen hoog (bovenkant op -0,23 NAP). Er was gebruik gemaakt van 
verschillende maten rode en gele bakstenen en veel harde kalkmortel. De fundering dateert 
waarschijnlijk uit de 18de of 19de eeuw. De gangmuur was op deze plek vermoedelijk een 
halfsteens bakstenen muur.
Aan de achterzijde van het pand is in het verlengde van S23 eveneens de fundering van 
een gangmuur gevonden over een lengte van ruim 4 meter (S28). Richting het westen liep 
het spoor verder door, maar dit deel is niet blootgelegd. De fundering was opvallend zwaar 
uitgevoerd: de onderkant was 64 cm breed, de bovenkant was steens. Vermoedelijk was de 
gangmuur op deze plek dikker uitgevoerd, omdat deze langs de ruimte met bakkersoven lag. 
Het fungeerde hierdoor tevens als brandmuur. In totaal was de fundering zeven steenlagen 
hoog (bovenkant op -0,16 NAP, onderkant op -0,41 NAP). De bovenste drie lagen waren 
gemetseld met kalkmortel, hieronder was de bakstenen gestapeld met zand. De toegepaste 
bakstenen waren rood/geel (appelbloesem), geel en rood van kleur met formaat 18,5x8,5x4 
cm. De fundering dateert vermoedelijk uit de 17de eeuw. Uit een kleilaag onder het spoor is wat 
keramiek uit de periode 1525-1575 verzameld.78

76 V18.
77 V19.
78 V20.

Afb. 74 Gemarmerde wandtegel, gevonden bij de 
oostelijke haard.
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Bakkersoven (S31)
In de zuidoosthoek van het pand is de fundering van een bakkersoven gevonden. Deze was 1,7 
bij 2,2 meter groot en vijf steenlagen hoog (bovenkant op -0,12 NAP). Er was gebruik gemaakt 
van rode bakstenen met formaat 18,5x9x? cm en harde mortel. Sommige bakstenen waren 
beroet. Tegen de noordzijde van de fundering lag een ongeglazuurde grijsbakkende plavuis 
(22,5x22,5x4 cm) op -0,17 NAP. Het doet vermoeden dat in de ruimte rond de oven een vloer 
van dit soort plavuizen heeft gelegen. Het is lastig om de ovenfundering te dateren, maar het 
meest aannemelijk lijkt een bouw in de 17de of 18de eeuw. 

Poeren houten vloer (S30)
In de achterste kamer van het pand zijn diverse kleine poeren gevonden. Waarschijnlijk hebben 
hier de balken van een houten vloer op gelegen. De vloer dateert waarschijnlijk van ná het 
opheffen van de bakkersoven op de plek van fundering S31, aangezien een van de poeren zich 
tussen de oven en zuidelijke zijgevel bevindt. Dit betekent dat de vloer over de fundering van 
de oven heen heeft gelopen. De vloerbalken lagen in noord-zuid richting. 
In totaal zijn zes poeren gevonden van ongeveer 20 bij 20 cm. Van twee poeren is de hoogte 
bepaald, zij waren 15 en 20 cm hoog (bovenkant op -0,23 tot -0,18 NAP). De sporen waren 
gemaakt van rode en paarsrode bakstenen (17x8x4 cm) en harde mortel. De poeren dateren 
waarschijnlijk uit de 19de of 20ste eeuw. Uit historische gegevens is bekend dat in 1862 een 
nieuwe oven in het pand is gebouwd, maar het is niet bekend waar die is gemaakt (zie paragraaf 
2.2.1). 

Regenwaterkelder (S90)
Achter het pand lag een regenwaterkelder van minimaal 162 cm lang en 90 cm breed. De 
betonnen fundering van de moderne achtergevel is over een deel van de kelder heen gebouwd, 
waardoor de precieze lengte niet kon worden vastgesteld. De wanden van de kelder waren 15 
cm dik, waarschijnlijk doordat een halfsteens muur met klamplaag was toegepast. De kelder is 
niet uitgegraven. De datering is onzeker: hij kan uit de 17de eeuw dateren, maar ook pas uit 
de 19de eeuw. In een bron uit 1744 is sprake van een regenwaterkelder naast het zaagselhok 
(zie paragraaf 2.2.1). Dat zou over de gevonden kelder kunnen gaan, maar ook over een 
exemplaar elders op het erf.

5.1.4 Metaalvondsten uit het pand
Bij het uitgraven van het pand zijn 36 objecten van metaal verzameld.79 Zij kunnen niet 
aan een specifieke context worden verbonden. Het gaat om opvallend veel munten, namelijk 
negentien stuks. Hiernaast zijn onder meer een gesp, heftbeschermer, ring en vingerhoed 
van messing aanwezig en een spinlood en keurlood met onduidelijke stempel. Het spinlood is 
conisch van vorm en dateert uit de 16de eeuw. 
Vijf munten zijn van zilver. Het gaat om twee bezemstuivers van Overijssel uit de periode 
1619-1666 en uit 1766 (afb. 75.1), een twee stuiverstuk van Gelderland uit 1646, een halve 
stuiver van Deventer uit circa 1629 (afb. 75.2) en een stuiver van Zutphen uit 1605 (afb. 
75.3). 
De koperen munten omvatten met name duiten, namelijk elf in totaal. Zij dateren uit de 17de 
en 18de eeuw en zijn afkomstig uit verschillende gebieden in Nederland. Een vroege duit uit 
Zeeland dateert uit de periode 1601-1637 en is en misslag: hij is dubbel geslagen, namelijk 

79 V4, V13, V17, V18, V53, V55.
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de voorzijde nogmaals op de keerzijde en andersom (afb. 75.4). Hiernaast zijn gevonden 
een duit van Friesland (1620), Batenburg (1618-1624, afb. 75.5), Stevensweert (1628-1632, 
afb. 75.6), Kampen (1660, afb. 75.7), Groninger Ommelanden (1681-1685), Holland (1702), 
Holland (1702-1780), West-Friesland (1765) en Utrecht (1784). Bijzonder is een koperen 1/6 
öre uit Zweden, geslagen onder koning Karel XII (afb. 75.8). In de munt is een keurig rond gat 
aanwezig, de reden hiervoor is niet bekend.

5.1.5 Deelconclusie
Op het perceel Nieuwland 14 hebben na elkaar drie huizen gestaan. Het eerste huis is 
waarschijnlijk snel na de aanleg van het Nieuwland in 1508 gebouwd. Het was een vrij klein 
huis van 9 meter lang en bestond uit twee vertrekken die van elkaar werd gescheiden door een 
houten wand (afb. 76). Aannemelijk is dat de gevels van het pand grotendeels of volledig in 
hout waren opgetrokken. Het voorste vertrek was waarschijnlijk voorzien van een houten vloer, 
in het achterste vertrek lag een dikke laag mortel als vloer. De breedte van het huis is onzeker 
en ook de positie van de haard is niet bekend. Achter het huis bevond zich een waterput. 

1
2

3 4

5
6

7

8

Afb. 75 Metaalvondsten van het perceel Nieuwland 14.
1: V17-M01, 2: V55-M01, 3: V13-M01, 4: V13-M04, 5: V13-M06, 6: V13-M05, 7: V13-M02, 8: V13-M03.
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Het is niet zeker wanneer het tweede huis is gebouwd, maar spaarzame gegevens wijzen erop 
dat dit al in de eerste helft van de 16de eeuw plaatsvond. Voorafgaand aan de nieuwbouw is 
het perceel ongeveer 20 cm opgehoogd. Het tweede huis was ongeveer 13 meter lang en over 
de volledige breedte van het perceel gebouwd (afb. 77). Het bestond uit drie vertrekken die 
van elkaar werden gescheiden door houten wanden. In de voorste ruimte lag een vloer van 
schuin gelegde plavuizen, in de kamers erachter bevonden zich bakstenen vloeren. Over de 
positie van de haard is geen informatie verkregen, maar het is aannemelijk dat deze in het 
middelste vertrek lag en dat deze dus fungeerde als binnenhaard. Langs de zijkant van (een 
deel van) het huis lag wellicht een gang, dit is niet met zekerheid te zeggen. Achter het huis 
lag een bakstenen plaatsje. Het huis lijkt op zeker moment te zijn ingekort, waarbij een nieuwe 
achtergevel is gebouwd. 
Ook het tweede huis heeft maar relatief kort bestaan, want rond 1586 is het derde huis gebouwd 
(afb. 78). Dit pand bestaat tegenwoordig nog steeds en door middel van dendrochronologisch 
onderzoek aan het houtskelet kon het bouwjaar nauwkeurig worden vastgesteld. Het pand is 
in de loop van de tijd diverse malen verbouwd. Voor de reconstructie hiervan zijn zowel de 
archeologische als bouwhistorische gegevens van belang. 

Afb. 76 Reconstructie van de plattegrond van het 
eerste huis op perceel Nieuwland 14. Schaal 1:100.

Afb. 77 Reconstructie van de plattegrond van 
het tweede huis op perceel Nieuwland 14. Schaal 
1:100.



64

Het pand had bij de bouw waarschijnlijk houten zijgevels. Of de voor- en achtergevel wel in 
baksteen waren opgetrokken, valt niet met zekerheid te zeggen. De bestaande bakstenen 
achtergevel kan uit de bouwtijd zijn, maar ook in de 17de eeuw zijn toegevoegd. Het pand was 
voorzien van een hoge begane grond met dragend houtskelet van muurstijlen, dekbalken, 
sleutelstukken en korbelen, met daarop een kap en borstwering. 

Afb. 79 Reconstructie van de plattegrond van het 
derde huis op perceel Nieuwland 14 in de periode 
1650-1750. Schaal 1:100.

Afb. 78 Reconstructie van de plattegrond van het 
derde huis op perceel Nieuwland 14 in de periode 
1586-1650. Schaal 1:100.
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In de voorste ruimte in het huis lag een plavuizen vloer. Hierachter bevond zich de verwarmde 
binnenhaard, met tegen de zuidelijke zijgevel een haard. Bij de haard zijn een asput en twee 
ingegraven aspotten gevonden. De indeling van de rest van het huis is onbekend. Slechts kan 
worden gezegd dat tegen de noordelijke zijgevel een kleine regenwaterkelder lag. 

Rond het midden van de 17de eeuw vond een 
verbouwing plaats (afb. 79). Hierbij zijn in 
de eerste plaats nieuwe zijgevels in baksteen 
opgetrokken. De noordelijke zijgevel is hierbij 
ten opzichte van de voorgang 20 tot 30 cm 
meer naar binnen geplaatst. Tevens zijn 
de muurstijlen, korbelen en sleutelstukken 
van het houtskelet verwijderd, waarna 
nieuwe sleutelstukken zijn aangebracht. De 
zolderbalken werden voortaan gedragen door 
de zijgevels. Tegen de zuidelijke zijgevel 
is een tweede haard gemaakt. Tussen 
beide haarden in bouwde men een grote 
voorraadkelder, die toegankelijk was via een 
kort houten trapje. Een deel van de kelder 
was voorzien van een tongewelf, zodat hier 
een binnenmuur overheen gebouwd kon 
worden. Achter het pand is op zeker moment 
een regenwaterkelder gebouwd, maar het is 
niet zeker of dit in de 17de eeuw is gedaan, 
of later. 
Uit historische bronnen is bekend dat in 
ieder geval vanaf circa 1700 een bakkerij in 
het pand was gevestigd met de naam Roode 
Roos. Het is niet bekend wanneer de bakkerij 
precies is opgericht. Deze functie behield het 
gebouw tot aan het einde van de 20ste eeuw. 

In de tweede helft van de 18de eeuw zijn 
opnieuw flinke wijzigingen aangebracht (afb. 
80). Aan de voorzijde is de kap afgebroken, 
waarna een verhoogd voorhuis is gebouwd. 
De noordelijke zijgevel is hiertoe wat breder 
gemaakt door er aan de binnenzijde een 
halfsteens muur tegenaan te metselen. 
Op de eerste verdieping kwam ter plaatse 
van het voorhuis een nieuwe balklaag 
van grenen balken. Tevens is een nieuwe 
bakstenen voorgevel opgetrokken, waarvan 
de bovenzijde in 2020 nog intact was. De 
voordeur bevond zich aan de noordzijde van 
de gevel. De indeling van het huis bestond in 

Afb. 80 Reconstructie van de plattegrond van het 
derde huis op perceel Nieuwland 14 in de periode 
1750-1862. Schaal 1:100.
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deze tijd uit een voorhuis over de volledige breedte, met daarachter twee kamers en daarlangs 
een gang. Beide kamers waren voorzien van een haard, die zich op dezelfde plek bevonden 
als de oude haarden. De haarden zijn waarschijnlijk in de 18de eeuw gemoderniseerd. In 
het achterste vertrek bevond zich de bakkersoven. In dit vertrek lag mogelijk een vloer 
van grijsbakkende plavuizen. In de 18de of 19de eeuw is de voorraadkelder aan de zuidzijde 
dichtgestort. Hierna is een nieuwe binnenmuur gebouwd over de kelder heen. 
Uit de oudste kadastrale kaart uit 1823 blijkt dat achter het pand aanbouwen aanwezig waren. 
Later in de 19de eeuw zijn deze aanbouwen vervangen door een kleinere aanbouw.
Op zeker moment is de bakkersoven opgeheven en is in het achterste vertrek een houten vloer 
aangebracht. Mogelijk is dit gedaan in 1862, want uit historische gegevens blijkt dat op dat 
moment een nieuwe oven wordt gebouwd. In 1901 is de onderpui van het pand vernieuwd. 
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5.2 Nieuwland 16

Dit pand bestaat uit een achterhuis over de volledige breedte van het perceel en daarvoor een 
smaller voorhuis met daarlangs een steeg. Uit het dendrochronologisch onderzoek aan het 
houtskelet van het achterhuis blijkt dat dit bouwdeel tussen 1630 en 1635 is gebouwd. Bij de 
archeologische begeleiding zijn sporen gevonden vanaf de tweede helft van de 16de eeuw. Uit 
historische bronnen is bekend dat in de 18de eeuw een wijnkoperij in het pand was gevestigd. 
Ook in latere tijd lijkt het in gebruik te zijn geweest als winkel. 
Het perceel is enigszins trapeziumvormig: aan de wegzijde is het ongeveer 7 meter breed en 
aan de achterzijde ongeveer 6 meter. 

5.2.1 Fase 1 (ca. 1560-ca. 1630)
In deze periode stond op het perceel een huis van ongeveer 14 meter lang en 4,5 meter breed. 
Langs de volledige noordzijde van het pand bevond zich een steeg van ruim 1 meter breed. 
Voorafgaand aan de bouw van het huis is het perceel opgehoogd. Aangezien de oudste sporen 
uit de periode rond 1560 dateren, is het goed mogelijk dat op een dieper niveau sporen van 
een ouder huis aanwezig zijn. Het Nieuwland is immers al bebouwd vanaf 1508. 

Ophoging (S77)
Op het perceel lag een ophogingslaag van ruim 20 cm dik die is opgebracht voorafgaand 
aan de bouw van het huis uit fase 1. Deze laag bestond uit vette grijze klei met daarin 
baksteenbrokken, mortelbrokken en huisafval, namelijk houtskool, mosselschelpen, scherven 
keramiek, bot en plekken met as (S77). De laag lag aan de straatzijde wat hoger (bovenzijde 
-0,55 NAP) dan aan de achterkant van het pand (bovenzijde -0,82 NAP), het liep dus enigszins 
af naar achteren. 

Afb. 81 Overzicht van het sporenvlak op perceel Nieuwland 16, gezien richting de straat. 
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Uit de laag zijn 101 scherven keramiek verzameld, die in de derde kwart van de 16de eeuw 
kunnen worden gedateerd.80 Het zwaartepunt ligt rond 1550-1560. De keramiek bestaat 
met name uit roodbakkend aardewerk, aangevuld met een kleine hoeveelheid steengoed 
met oppervlaktebehandeling, enkele scherven witbakkend aardewerk en een stuk Hafner-
aardewerk uit Duitsland (afb. 83). 

Onder ophogingslaag S77 bevond zich 
een ophogingslaag van lichtgrijs kleiig 
zand (opgebrachte natuurlijke bodem) 
en bruingrijze kleivlekken. Deze laag was 
minimaal 20 cm dik, de onderkant is niet 
gezien. 

Fundering (S57)
Van de fundering van het huis uit deze fase 
is slechts een deel van de achtergevel en 
noordelijke zijgevel gevonden. Zij vormden 
één geheel en waren gemaakt van rood/
gele bakstenen (appelbloesem) met formaat 
19x9-9,5x4 cm en kalkmortel (afb. 84). De 
fundering was nog zeven lagen hoog en had 
drie versnijdingen. De bovenkant van de 
muur was steens breed (bovenkant op -0,51 
NAP). 

80 V38, V42, V43, V44.

Afb. 83 Fragment van Hafner-aardewerk uit de ophogingslaag. 

Afb. 84 Fundering S57 gezien richting het zuiden.
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Afb. 85                Nieuwland 16: fase 2 (ca. 1630-1750)
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Plaatsje achter het huis (S58, S59)
Ten oosten van achtergevel S57 zijn enkele restanten van een bakstenen plaatsje met goot 
gevonden. Dit bestond uit hard gebakken gele klinkers die plat waren neergelegd (formaat 
18/18,5x8/8,5x3,5 cm). Het plaatsje heeft enigszins bol gelegen: in het midden van het perceel 
lag het op -0,39 NAP, aan de zuidkant op -0,51 NAP. De klinkers lagen op een laag zand, in het 
midden van het perceel was deze laag 20 cm dik. Tegen de fundering van de achtergevel S57 
bevond zich een restant van een goot (S59, op -0,56 NAP). 

5.2.2 Fase 2 (ca. 1630-ca. 1750)
Uit het dendrochronologisch onderzoek blijkt dat het achterhuis tussen 1630 en 1635 is 
opgetrokken. Het achterhuis is over de volledige breedte van het perceel gebouwd. Vermoedelijk 
is ook het voorhuis in deze tijd nieuw gebouwd. Dit voorhuis was zeer waarschijnlijk lager 
dan het voorhuis dat in de 18de eeuw is gebouwd (zie onder), namelijk slechts een begane 
grond met een kap. In de noordelijke zijgevel van Nieuwland 14 (opgetrokken rond 1650) zijn 
namelijk twee ramen aanwezig die alleen kunnen hebben gefunctioneerd bij een lager voorhuis 
van Nieuwland 16. Opvallend is dat men er in de 17de eeuw voor heeft gekozen om voor het 
voorhuis de breedte van het 16de-eeuwse pand aan te houden, met ten noorden ervan een 
steeg. Na de ingrijpende vernieuwingen was het pand ongeveer 17 meter lang. 

Gevels achterhuis (S70, S80, S82)
Van drie gevels van het achterhuis is de fundering bestudeerd. De westelijke fundering, aan de 
zijde van het voorhuis, was niet meer aanwezig.
De noordelijke zijgevel was grotendeels steens dik, maar het bovenste deel (vanaf halverwege 
de eerste verdieping) was halfsteens. Het opgaand muurwerk was gemaakt van rode bakstenen 
met formaat 18x8,5x3,5 cm en kalkmortel. Het is de vraag of deze gevel van de bouw van het 
achterhuis dateert. De zuidelijke zijgevel is namelijk bij de bouw halfsteens uitgevoerd en later 
verdikt door er nog een halfsteens muur tegenaan te metselen (zie onder). Mogelijk is op dat 
moment de noordelijke zijgevel volledig nieuw opgetrokken. Bij de fundering (S82) was sprake 
van minimaal één versnijding. De onderkant van de fundering is niet opgezocht. 
Aan de noordzijde van het achterhuis bevond zich in het houtskelet een raveelbalk, wat 
betekent dat hier bij de bouw een haard zat (zie afb. 42). In de zijgevel waren geen sporen 
zichtbaar van een haardplaats en ook in de bodem zijn hier geen sporen van gevonden. Hierbij 
moet worden aangemerkt dat slechts ondiep is ontgraven. 

Van de achtergevel is alleen de bovenzijde van de fundering bekeken (S70). De moderne 
achtergevel stond direct ten oosten hiervan. De fundering was steens breed en gemaakt 
van rood/gele bakstenen (appelbloesem) met formaat 19x9x4,5 cm en harde kalkmortel 
(bovenkant op -0,33 NAP). Het zijn dezelfde bakstenen als waren toegepast in het huis dat 
rond 1560 op het perceel is gebouwd. Dit wijst erop dat de bakstenen bij de bouw van het 
achterhuis zijn hergebruikt. 
Van de oorspronkelijke zuidelijke zijgevel was de fundering en het opgaand muurwerk niet 
zichtbaar. Wel is duidelijk dat de zijgevel aanvankelijk halfsteens dik was. Hier is op zeker 
moment aan de noordzijde een halfsteens muur, gemaakt van brokken van rode bakstenen, 
tegenaan gemetseld. Dit was tijdens de verbouwing ook zichtbaar in een dwarsdoorsnede van 
het muurwerk (zie afb. 45). Onder de nieuwe halfsteens muur is een aparte fundering geplaatst 
(S80), die ook was gemaakt van brokken rode bakstenen. Het is niet zeker wanneer de zijgevel 
op deze manier is verdikt. Vermoedelijk is dit gedaan op het moment dat de korbelen en 
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muurstijlen van de onderste balklaag zijn verwijderd en de koppen van de zolderbalken in de 
zijgevels zijn gelegd. 

Schelpgruis, plavuizen op kant en uitbraakspoor (S78, S91)
In het achterhuis bevond zich een rij plavuizen op hun kant over een lengte van ongeveer 
90 cm (S91). Het ging om rode plavuizen met formaat 15,5x15,5x2,5 cm. De bovenkant lag 
op -0,55 NAP en dit zal ongeveer het vloerniveau in dit deel van het achterhuis zijn geweest. 
Ten zuiden van de rand lag een laag schelpgruis van 16 cm dik. Hier heeft waarschijnlijk een 
plavuizen vloer op gelegen. In het verlengde van de plavuizenrij bevond zich een uitbraakspoor 
(S78). Op deze plek heeft dus waarschijnlijk een muur of houten wand gestaan. Op de plek van 
de rij plavuizen op hun kant heeft vermoedelijk een deurdoorgang gezeten. 

Twee munten zijn specifiek uit de schelpgruislaag afkomstig.81 Het gaat om een zilveren halve 
stuiver uit Deventer uit circa 1629 (afb. 86, V37-M01) en een halve duit (penning) van Elburg 
uit de periode 1619-1621 (afb. 87, V32-M01). De datering van de munten wijst erop dat 
het schelpgruis bij de bouw van het achterhuis is aangebracht. De munt uit Elburg is een 
zeldzame verschijning.82 Op de voorzijde van de munt staat .1.6. MONETA ECCLES: ELBORG 
.1.S., waarbij 16 1S staat voor 16 munten in een stuiver. Op de keerzijde staat een stadspoort 
met torens afgebeeld, met binnen de poort een liggende leeuw (op deze munt niet zichtbaar). 
In Elburg zijn gedurende een korte periode tussen 1619 en 1621 munten ter waarde van een 
halve stuiver door de kerkmeesters geslagen. De kerkmeesters verkregen hiertoe in 1619 
toestemming van het stadsbestuur en de opbrengst was bestemd voor herstelwerkzaamheden 
aan de kerk. Er zijn meerdere hoofdtypen en varianten daarbinnen bekend, wat inhoudt dat 
een groot aantal munten is geslagen. De muntslag leidde al snel tot klachten en in 1620 
gebood de Staten-Generaal aan de Staten van Gelderland de muntslag te doen stoppen. De 
muntslag ging nog enige tijd verder en kwam in 1621 ten einde. De muntjes uit Elburg waren 
geen gangbaar betaalmiddel in Hoorn en voor zover bekend is dit de eerste keer dat een munt 
uit Elburg tijdens een archeologisch onderzoek in Hoorn is gevonden.

Funderingen binnen achterhuis (S61, S62, S65)
Parallel aan de noordelijke zijgevel lag een kort stukje muurwerk (S62). Het bevond zich tussen 
de westgevel van het achterhuis (geen spoor van gevonden) en kelder S56. Fundering S62 was 
steens breed, zes lagen hoog (bovenkant op -0,51 NAP) en gemaakt van rode bakstenen met 

81 V32, V37.
82 Tekst door C.P. Schrickx.

Afb. 86 Zilveren halve stuiver uit Deventer uit circa 
1629.

Afb. 87 Halve duit (penning) van Elburg uit de 
periode 1619-1621.
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formaat 17x8,5x4 cm). Dezelfde bakstenen waren toegepast in funderingen van het voorhuis 
(zie onder). De functie van de binnenmuur is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk gaat 
het om een muur van een klein portaal achter de toegangsdeur. Aan de het einde van de 
steeg langs het voorhuis, dus in de westgevel van het achterhuis, moet een toegang hebben 
gezeten. Hier is namelijk een natuurstenen dorpel van een deur gevonden. De dorpel lag 
schuin, hij is waarschijnlijk verstoord bij de sloop van het pand. De dorpel was van hardsteen, 
89 cm lang en 18 bij 10 cm.83

Tegen de westzijde van kelder S56 lag een stukje fundering van slechts één steenlaag, bestaande 
uit rood/gele bakstenen (appelbloesem) met formaat 18x8,5x3,5 cm (S65). Mogelijk hangt dit 
samen met het portaal, net als fundering S62.
Parallel aan de zuidgevel van het achterhuis bevond zich een fundering. De bovenzijde van de 
fundering was halfsteens breed, wat het waarschijnlijk maakt dat hier een houten wand op 
heeft gestaan. Het vormde de begrenzing van een gang die al bij de bouw van het achterhuis 
is gemaakt. De fundering was drie lagen hoog en gemaakt van rode bakstenen met formaat 
17x7,5x3 tot 18x8,5x35 cm en kalkmortel (bovenkant op -0,49 NAP). De fundering was 
gebouwd op de schelpgruislaag ten zuiden van S91. 

Kelder (S56)
Tegen de noordgevel van het achterhuis bevond zich een grote voorraadkelder van 2,5 bij 
1,8 meter (afb. 88). Aan de zuidzijde bevond zich een kleine uitbouw, wat aangeeft dat hier 
de toegang was. Er zal hier een korte houten trap in hebben gestaan. De keldermuren waren 
halfsteens met een klamplaag aan de buitenzijde. Voor de bouw zijn gele bakstenen met 
formaat 17x8,5x4 cm en trasmortel toegepast (bovenkant op -0,39 NAP). Aan de binnenzijde 
was het muurwerk aangesmeerd met mortel. Over de oostelijke helft van de kelder heeft een 

83 V59.

Afb. 88 Kelder S56.
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tongewelf gelegen, de aanzet hiervan was zichtbaar in de noordzijde van de kelder. Boven de 
kelder waren op de noordgevel de afdrukken van een rand wandtegels zichtbaar. Waarschijnlijk 
gaat het om een plint langs de onderkant van een vloer en geeft de tegelrij dus de hoogte 
van het vloerniveau in dit deel van het achterhuis aan. De onderkant van de wandtegels zat 
op -0,07 NAP. In het zuidelijk deel van het achterhuis lag het vloerniveau ongeveer 50 cm 
lager (zie boven). Vermoedelijk was boven de kelder sprake van één of meer bedstedes en/of 
kasten, waarvan het vloerniveau dus hoger lag dan in de rest van het achterhuis.  
De kelder was opgevuld met bruin zand, puin (brokken van bakstenen en plavuizen) en 
mortelbrokken. Uit de bovenkant van de vulling zijn vier fragmenten van wandtegels uit de 
18de eeuw verzameld.84 De kelder is niet uitgegraven. Het is onzeker wanneer de kelder buiten 
gebruik is gesteld, mogelijk was dit pas in de 19de of 20ste eeuw het geval.

Funderingen gevels voorhuis (S63, S64, S81)
Gelijktijdig met de bouw van het achterhuis lijkt ook het voorhuis nieuw te zijn gebouwd. 
Hierbij zijn nieuwe funderingen gemaakt. De gevels stonden op dezelfde plek als het geval was 
bij het huis dat rond 1560 op het perceel is gebouwd. De zuidgevel lijkt in de 18de eeuw nieuw 
te zijn opgetrokken en wordt in de volgende paragraaf besproken.
De fundering van de voorgevel was aan de onderzijde twee steens breed (35 cm) en gemaakt 
van kleine rode bakstenen met formaat 17x8/8,5x3,5 cm en kalkmortel (S81). De onderkant 
lag op -0,92 NAP, er was geen hout aanwezig onder de fundering. 
De fundering van de noordelijke zijgevel was nog acht steenlagen hoog (S63, afb. 89). 
De bovenzijde bevond zich op -0,51 NAP en was anderhalf steens breed. Hieronder waren 
drie versnijdingen aanwezig, de onderkant van de fundering was ongeveer 80 cm breed. 
De fundering was net als die van de voorgevel gemaakt van kleine rode baksteen (formaat 

84 V30.

Afb. 89 Rechts fundering S63 van het voorhuis. 
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17x8x4 cm) en kalkmortel. Haaks onder de bakstenen fundering zijn twee korte eiken balken 
gevonden. Zij waren 82 en 88 cm lang en ongeveer 20 bij 15 cm dik. In beide gevallen gaat 
om een stuk hergebruikt hout: in de ene balk waren een pengat en toognagel aanwezig, in de 
andere drie ronde gaten. Het ging om zeer snel gegroeid hout met weinig jaarringen, waardoor 
het niet geschikt was voor dendrochronologisch onderzoek. 

Aan de oostzijde was aan de binnenzijde van 
de fundering een wang aanwezig, oftewel de 
zijkant van een haard (afb. 90). De andere 
wang heeft ten oosten hiervan gezeten, maar 
is verdwenen bij de bouw van put S55. Ter 
plaatse van de haard is een aspot gevonden, 
namelijk de bodem van een roodbakkende 
grape uit de periode 1575-1650 (S64, 
afb. 91). De pot was opgevuld met klei en 
houtskool. Ernaast was een plek met as en 
houtskool aanwezig. De datering van de 
aspot wijst erop dat fundering S63 van het 
voorhuis ergens in de eerste helft van de 17de 
eeuw is gemaakt. Aangezien het achterhuis 
in de periode 1630-1635 is gebouwd, is het 
aannemelijk dat het voorhuis en achterhuis gelijktijdig nieuw zijn opgetrokken.

Fundering gang voorhuis (S66, S67)
In het voorhuis lag een fundering waarop een gangmuur en een muur tussen twee kamers 
heeft gestaan (afb. 92). De fundering was anderhalf steens breed, nog één steenlaag hoog en 

Afb. 90 Fundering S63 met links een wang van de haard, in het midden aspot S64. Rechts put S55. 

Afb. 91 Aspot S64: de bodem van een roodbakkende 
grape.
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gemaakt van rode bakstenen met formaat 17-18,5x7,5-8,5x3,5 cm en kalkmortel (bovenkant 
op -0,48 NAP). Onder de fundering was een dunne laag schelpgruis aanwezig en ook ten 
zuiden ervan lag schelpgruis. Het spoor lijkt hiermee op fundering S61 in het achterhuis, 
waarop een houten wand als afscheiding van een wand heeft gestaan: de funderingen zijn 
gemaakt van hetzelfde type baksteen en staan beide op schelpgruis. Fundering S66 is echter 
breder uitgevoerd, wat erop wijst dat hier een bakstenen muur op heeft gestaan en geen 
houten wand. De oriëntatie van beide sporen was ook enigszins afwijkend. Dit komt doordat 
het voorhuis een trapeziumvorm heeft en S66 parallel is gebouwd aan de noordelijke zijgevel 
van het voorhuis. De fundering bleef tot in de 20ste eeuw in gebruik, blijkens een tekening uit 
1915 (zie afb. 48). 
Naast de fundering lag een plavuis van natuursteen (leisteenachtig) van 30 bij 30 cm en 2 cm 
dik (S67, bovenkant op -0,50 NAP). Het is onzeker of in de verwarmde kamer in het voorhuis 
een vloer lag van dit soort plavuizen.

5.2.3 Fase 3 (ca. 1750-heden)
In de 18de eeuw is het voorhuis gewijzigd. Vermoedelijk is sprake van volledige nieuwbouw, 
waarbij deels op de oude 17de-eeuwse funderingen is gebouwd. In ieder geval de voorgevel 
en zuidelijke zijgevel zijn nieuw opgetrokken en ook de inpandige balklaag is vernieuwd. Het 
nieuwe voorhuis was waarschijnlijk hoger dan de voorganger en bestond nu uit een begane 
grond met hoge borstwering en een kap. 
In het achterhuis zijn op zeker moment de korbelen en sleutelstukken van de onderste balklaag 
verwijderd. Mogelijk is dit gelijktijdig gedaan met de nieuwbouw van het voorhuis, maar dit is 
niet zeker. In de 18de of 19de eeuw is verder de haardplaats in het achterhuis verplaatst.

Afb. 92 Fundering S66.
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Zuidgevel voorhuis (S79)
De zuidelijke zijgevel van het voorhuis was halfsteens dik en is bij de verbouwing van 2020 
behouden (S79). Deze gevel is gemaakt van gele bakstenen (?x10x4 cm) en harde kalkmortel. 
In een deel van de gevel was onderin een schuine rollaag aanwezig over een lengte van 
ongeveer 80 cm. De functie hiervan is niet duidelijk. De halfsteens gevel dateert vermoedelijk 
uit de 18de eeuw. De fundering onder de gevel is waarschijnlijk steens breed en gemaakt 
van rode bakstenen (18,5x9x4 cm). Dit is een afwijkend steenformaat van de rest van de 
funderingen van het voorhuis. Vermoedelijk is deze fundering net als de halfsteens gevel nieuw 
gemaakt in de 18de eeuw. 

Funderingen binnen voorhuis (S68, S69)
In het voorhuis zijn enkele funderingen van binnenmuren gevonden die waarschijnlijk bij de 
nieuwbouw/verbouw in de 18de eeuw of later zijn gemaakt. 
Fundering S68 was tegen fundering S66 aangebouwd. Het was twee lagen hoog, steens breed 
en gemaakt van rode bakstenen (22x10,5 cm) en zeer harde mortel (bovenkant op -0,48 
NAP). Op deze plek heeft waarschijnlijk een deurdoorgang gezeten. 
Haaks hierop bevond zich fundering S69, die ook tegen S66 aan was gebouwd. Het spoor lijkt 
erop te wijzen dat de gangmuur op zeker moment is verlengd tot aan de voorgevel. Op de 
tekening uit 1915 is dit echter niet het geval (zie afb. 48). Mogelijk is de gang doorgetrokken 
in de 18de eeuw bij de nieuwbouw/verbouw van het voorhuis en is dit later weer verwijderd. 
Het spoor was tweeëneenhalf steens breed, bestond uit één laag en was gemaakt van rode 
bakstenen (17-18x8,5x3,5 cm) en gele bakstenen (19x9x4 cm) en kalkmortel (bovenkant op 
-0,49 NAP). Het spoor was gebouwd op een laagje zand. 

Waterkelder (S76)
Aan de oostzijde van de steeg bevond zich een regenwaterkelder van circa 1,5 bij 1 meter 
groot (afb. 94). Het tongewelf van de kelder was nog volledig intact, maar dit is bij de 
graafwerkzaamheden weggebroken. De vierkante toegang tot de kelder bevond zich in de 
zuidwesthoek. De halfsteens muren waren zoals gebruikelijk gemaakt van gele bakstenen 
en trasmortel. De kelder was opgevuld met zand, klei en puin. Er komen geen vondsten uit. 
Vermoedelijk was de kelder tot in de 20ste eeuw in gebruik. Het is lastig te zeggen wanneer 
de regenwaterkelder is gebouwd: dit kan al in 17de eeuw zijn geweest (bij de bouw van het 
achterhuis), maar ook in de 18de of 19de eeuw.

Put in voorhuis (S55)
In de noordoosthoek van het voorhuis, tegen de noordelijke zijgevel, bevond zich een vrij 
moderne put van ongeveer 50 bij 50 cm. Het had halfsteens muren van gele bakstenen en 
harde mortel, die aan de binnenzijde waren aangesmeerd (bovenkant op -0,49 NAP). Het 
spoor had een bodem op ongeveer 30 cm diepte. De put is gemaakt naast de haard van het 
voorhuis. Het was opgevuld met bruin zand, brokken puin en mortel. De enige vondsten eruit 
zijn twee stukken daktegel, die waarschijnlijk uit de 16de eeuw dateren.85 De functie is niet 
helemaal duidelijk. Het is aannemelijk dat de put in de 19de of 20ste eeuw is gemaakt. 

Haardplaats in achterhuis
In de noordgevel van het achterhuis was een haardpartij aanwezig in de vorm van een inkeping 

85 V29.
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in de zijgevel met schuine zijden van 88 cm breed (zie afb. 43). Deze haardpartij bevond zich 
direct ten oosten van de raveelbalk, wat betekent dat het niet om de originele haard uit de 17de 
eeuw gaat. In latere tijd is de inkeping in de gevel versmald naar 65 cm.

Put in achterhuis (S60)
In het achterhuis lag ter plaatse van de gang aan de zuidzijde een put uit de 20ste eeuw. Het 
bestond uit drie compartimenten en was gemaakt van moderne kalksteen. Ten westen ervan 
lagen brokken van een gresbuis. De put zal samenhangen met vuilwaterafvoer vanuit een wc 
of keuken.

5.2.4 Metaalvondsten uit het pand
Uit het pand komen 24 metaalvondsten die niet aan een specifieke context kunnen worden 
verbonden.86 Het gaat net als bij Nieuwland 14 om relatief veel munten, namelijk elf stuks. 
Hiernaast zijn twee rekenpenningen en een muntgewicht gevonden. De rekenpenningen, het 
muntgewicht en drie munten dateren uit de 16de eeuw. Vermoedelijk zijn zij afkomstig uit de 
ophogingslaag op het perceel die rond 1560 is opgeworpen en waaruit ook veel keramiek is 
verzameld (S77, zie paragraaf 5.2.1). De messing rekenpenning is gemaakt in Antwerpen 
in de eerste helft van de 16de eeuw en was bestemd voor het wegen van een ‘écu au soleil’ 
(afb. 95.1). De voorzijde toont een gekroond wapenschild met daarin een zon, de keerzijde 
de hand van Antwerpen, twee puntcirkels en de rijksappel. Een van de rekenpenningen is een 
zogenaamde Venuspenning en kan niet nader gedateerd worden dan 16de eeuw (afb. 95.2). 
De penning is incompleet. De andere rekenpenning is gemaakt in Neurenberg en toont op de 
voorzijde een man achter een rekentafel en op de keerzijde het alfabet en de letters HS (afb. 
95.3). Mogelijk staat dit voor maker Hans Schultes. De penning dateert mogelijk uit de jaren 

86 V28, V40, V41, V47, V48, V50.

Afb. 94 Regenwaterkelder S76.
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1533-1584, maar dit is niet zeker.
Twee van de drie munten uit de 16de eeuw is van zilver. Het gaat om een halve reaal, geslagen in 
Maastricht onder Karel V in de periode 1524-1556 (afb. 95.4), en een muter (achtste stuiver), 
geslagen in Nijmegen onder Karel V in de periode 1520-1530 (afb. 95.5). De derde munt is 
van koper en betreft een Hollandse penning, geslagen onder Filips II in de periode 1561-1576 
(afb. 95.6). Uit de 17de eeuw dateren drie koperen duiten, namelijk een duit van Zeeland uit de 
periode 1601-1670, een duit van Utrecht uit 1667 en een duit van Groningen en Ommelanden 
uit 1674 (afb. 95.7). Vijf munten dateren uit de late 19de of 20ste eeuw, waaronder een zinken 
oorlogsmunt. Noemenswaardig zijn verder drie loden musketkogels.

5.2.5 Deelconclusie
De oudste sporen van bebouwing die zijn aangetroffen op dit perceel dateren uit de periode 
rond 1560. In die tijd is een huis gebouwd van ongeveer 14 meter lang en 4,5 meter breed (afb. 
96). Vermoedelijk had dit huis een trapeziumvorm, doordat het perceel aan de voorkant breder 
is dan aan de achterkant. Aanwijzingen voor de locatie van de haard of een binnenindeling zijn 
niet gevonden. Langs de volledige noordzijde van het pand lag een steeg. Voorafgaand aan de 
bouw van het huis is het perceel opgehoogd. Mogelijk zijn op een dieper niveau sporen van 
oudere bebouwing aanwezig.

Tussen 1630 en 1635 is het nog bestaande achterhuis op het perceel gemaakt (afb. 97). 
Dit bouwdeel van ruim 8 meter lang is over de volledige breedte van het perceel gebouwd. 
Vermoedelijk is ook het voorhuis in deze tijd volledig nieuw opgetrokken. Opvallend is dat men 

1

2

3 4

5 6 7

Afb. 95 Metaalvondsten van het perceel Nieuwland 16. Schaal 1:1.
1: V50-M01, 2: V48-M01, 3: V28-M01, 4: V28-M02, 5: V28-M03, 6: V41-M01, 7: V47-M01.
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er toen voor heeft gekozen om voor het 
voorhuis de breedte van het 16de-eeuwse 
pand aan te houden, met ten noorden ervan 
een steeg. Hierdoor is de nog bestaande 
situatie van een smal voorhuis en breed 
achterhuis ontstaan. Mogelijk hangt dit 
ermee samen dat in het pand twee woningen 
aanwezig waren en dat een aparte toegang 
tot het achterhuis vanuit de steeg daarom 
wenselijk was. Het voorhuis bestond 
waarschijnlijk uit slechts een begane grond 
met kap, het achterhuis was voorzien van 
een verdieping en dus een stuk hoger. Langs 
de zuidzijde van het achterhuis en een 
groot deel van het voorhuis is inpandig een 
gang afgescheiden. Of er een doorloop was 
tussen beide gangen is niet zeker. In zowel 
het voorhuis als het achterhuis bevond zich 
een haard. In het achterhuis was verder 
een grote voorraadkelder aanwezig, met 
erboven een verhoogde (houten) vloer. Hier 
bevonden zich vermoedelijk één of meer 
bedsteden en/of kasten. In een smalle 
ruimte ten zuiden ervan lag een plavuizen 
vloer. Dit deel van het achterhuis werd van de 
ten oosten ervan gelegen verwarmde ruimte 
afgescheiden door een houten wand. Het 
achterhuis was toegankelijk vanuit de steeg 
langs het voorhuis en er zijn aanwijzingen 
voor een klein toegangsportaal achter deze 
deur. De onderkant van de achtergevel 
van het achterhuis is bij de bouw in 1630-
1635 voorzien van een grote raampartij 
met geprofileerde puibalk. Aan de zuidzijde 
van de achtergevel, aan het einde van de 
inpandige gang, bevond zich een deur. In de 
steeg langs het voorhuis is mogelijk een regenwaterkelder gemaakt, maar die kan ook pas in 
de 18de of 19de eeuw zijn toegevoegd.

Afb. 96 Reconstructie van de plattegrond van het 
huis op perceel Nieuwland 16 in de periode 1560-
1630. Schaal 1:100.
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In de 18de eeuw is het voorhuis 
grootschalig verbouwd of mogelijk 
zelfs volledig nieuw gebouwd (afb. 
98). In ieder geval de voor- en 
zuidgevel zijn nieuw opgetrokken 
en de inpandige balklaag is 
vervangen. Het nieuwe voorhuis 
was waarschijnlijk hoger dan de 
voorganger en bestond nu uit een 
begane grond met hoge borstwering 
en een kap. Het lijkt erop dat 
de gang binnen het voorhuis is 
doorgetrokken tot aan de voorgevel. 
In latere tijd is dit nieuwe deel van 
de gang echter weer verwijderd, 
aangezien het op een tekening uit 
1915 niet aanwezig is. 
Ook in het achterhuis vonden 
wijzigingen plaats, hoewel de 
datering hiervan niet zeker is. De 
wijzigingen kunnen gelijktijdig 
met de herbouw van het voorhuis 
zijn uitgevoerd, maar ook later. 
In het achterhuis zijn de korbelen 
en sleutelstukken van de onderste 
balklaag vrijwel allemaal verwijderd, 
waarna de zolderbalken in de 
zijgevels zijn gelegd. De noordelijke 
zijgevel lijkt hierbij opnieuw te 
zijn opgetrokken, de zuidelijke 
zijgevel is ‘opgedikt’ door tegen 
de oude halfsteens muur nog een 
halfsteens muur te metselen. In het 
achterhuis is verder de oude haard 
buiten gebruik gesteld, waarna 
direct ten oosten ervan een nieuwe 
haard is gemaakt. De 17de-eeuwse 
voorraadkelder is op zeker moment 
dichtgestort. Op de tekening uit 1915 zijn op deze plek waarschijnlijk bedstedes getekend. Uit 
historische bronnen is bekend dat in de 18de eeuw een wijnkoperij in het pand was gevestigd. 
Ook in latere tijd lijkt het in gebruik te zijn geweest als winkel. Blijkens de kadastrale kaart 
van 1823 stond achter het huis in deze periode een aanbouw, waarschijnlijk in gebruik als 
zomerkeuken.

Afb. 97 Reconstructie van de plattegrond van het huis op 
perceel Nieuwland 16 in de periode 1630-1750. Schaal 1:100.
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Afb. 98 Reconstructie van de 
plattegrond van het huis op perceel 
Nieuwland 16 in de periode 1750-
1900. Schaal 1:100.
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5.3 Nieuwland 18

Nieuwland 18 is een pand van ruim 18 meter lang. In 1936 vonden grote wijzigingen plaats 
aan het gebouw, waarbij onder meer de voorgevel, kap en balklaag van de verdieping zijn 
gewijzigd. De onderste balklaag bestaat uit een serie oude eiken balken. Een deel hiervan is 
gedraaid, van een ander deel is onzeker of zij van oorsprong bij dit pand horen. Eén balk met 
sleutelstuk uit het middelste deel van het pand is gedateerd en dateert uit 1607/1608. 
Uit de archeologische en bouwhistorische gegevens blijkt dat het pand oorspronkelijk korter 
was, namelijk circa 14 meter. Het was daarmee even lang als de 16de-eeuwse panden op de 
naastgelegen percelen 16 en 14. 
De beide zijgevels van het pand bestaan uit muurwerk uit verschillende fasen. Dit geldt voor 
zowel de funderingen als het opgaande muurwerk. Bouwsporen in het opgaande muurwerk 
waren niet overal goed zichtbaar, doordat hier deels een moderne afwerkingslaag op aanwezig 
was.
Over de ophogingslagen onder het pand is weinig informatie verzameld. Aan de voorzijde is 
vanaf circa -0,80 NAP een ophoging van grijze klei aanwezig, hierop ligt de oudste vloer van 
het pand. Ervan uitgaande dat het onderzochte pand uit de vroege 17de eeuw dateert, kunnen 
hieronder nog goed oudere bewoningssporen aanwezig zijn. Het maaiveld aan de voorzijde van 
het pand ligt op -0,44 NAP.

Een rijkversierde wijnkan            C.P. Schrickx

Een van de meest 
bijzondere scherven van het 
onderzoek is de tuit van een 
rijkversierde wijnkan, die is 
gemaakt in de Duitse plaats 
Siegburg rond 1590 (afb. 
99.1).87 In het Duits wordt 
dit type kan een Tüllenkanne 
of Schnabelkanne genoemd. 
De tuit is ter plaatse van de 
aanhechting aan de buik 
versierd met een fraaie 
maskeron van een bebaarde 
man. Uit museale collecties 
zijn enkele kannen met 
identieke tuit bekend 
waardoor we ons een beeld 
van dit fraaie voorwerp 
kunnen vormen. Een van 
deze is voorzien van een 
stempel met jaartal 1591 en 
wordt toegeschreven aan de 

87 V56-C01. Dit is een losse vondst van perceel Nieuwland 18.

Afb. 99.1 Tuit van een wijnkan van steengoed uit Siegburg.
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meesterpottenbakker Christian 
Knütgen.88 Op de buik van deze kan 
bevindt zich een fries met dieren en 
fabeldieren, zoals de chimaera en 
eenhoorn. De kan is voorzien van een 
tinnen deksel, wat bij een dergelijk 
pronkstuk zeker gebruikelijk zal zijn 
geweest. Als bodemvondst is deze 
tuitkan een zeldzaamheid. Uit Hoorn en 
de regio zijn geen vondsten bekend. Wel 
is enkele jaren geleden een deel van zo’n 
kan met fries met dieren en fabeldieren 
in een laag met haardas en veel afval 
in Enkhuizen opgegraven.89 Mogelijk 
betreft het hier een tuitkan. De vondsten 
uit Hoorn en Enkhuizen geven aan dat 
rijkversierde Siegburger kannen in deze 
Hollandse steden op de markt kwamen. 
Naar we mogen aannemen waren deze 
eind 16de eeuw een luxeproduct, waarbij wel moet worden opgemerkt dat de rijkste 
personen tinnen en zilveren wijnkannen op tafel hadden staan. Dat de tuitkan als 

88 Reineking-Von Beck 1971, cat.nr. 222; Unger 2013, 102-103.
89 Schrickx & Duijn 2016, 385 en 518.

Afb. 99.3 Stilleven van Floris van Dijck uit circa 1615. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Afb 99.2 Een complete wijnkan uit Siegburg. 
Collectie Metropolitan Museum of Art.
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luxeproduct en pronkstuk werd beschouwd blijkt ook uit het feit dat deze soms voorkomt 
op stillevens samen met andere luxevoorwerpen. Meest bekend is een stilleven van 
de Haarlemse schilder Floris van Dijck, gemaakt rond 1615 en te zien in de Eregalerij 
in het Rijksmuseum in Amsterdam (afb. 99.3). Op dit schilderij zien we een tafel met 
damasten tafellaken met daarop onder andere een tinnen schaal met meerdere kazen, 
twee Chinese porseleinen borden met druiven en olijven, een Chinees porseleinen kom 
met fruit, een roemer met wijn en rechts een Siegburger tuitkan met tinnen deksel. 
Mogelijk heeft de tuitkan van het Nieuwland generaties overleefd en is deze in later tijd, 
toen die al lang geen luxestatus meer had, weggegooid. 

5.3.1 Fase 1 (circa 1610?-1750)
De oudste sporen die zijn aangetroffen dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw. Een van 
de balken in het midden van het pand is gekapt in 1607/1608. Het is niet zeker of alle eiken 
balken in het pand uit dezelfde tijd dateren, doordat sprake is van een enigszins rommelig 
geheel. Door TPAHG worden de zes balken aan de voorkant van het pand in de 16de eeuw 
geplaatst, maar de reden hiervoor is niet duidelijk.90 Zij wijken weliswaar af van de balken in 
het midden van het pand, maar de reden hiervoor kan zijn dat zij zich in een andere ruimte 
bevonden, namelijk het voorhuis. Het is goed mogelijk dat alle eiken balken uit de vroege 
17de eeuw dateren. Onder de meeste balken waren oorspronkelijk muurstijlen en korbelen 
aanwezig. In de 17de eeuw zijn de zijgevels nieuw opgetrokken in baksteen, mogelijk naar 
aanleiding van een brand. Het is aannemelijk dat het pand in de periode hiervoor was voorzien 
van houten (zij)gevels. Het gebouw was in de 17de eeuw ongeveer 14 meter lang. 

Zijgevels (S49, S52, S53, S72, S73, S74)
In een groot deel van het pand bestond het onderste zichtbare deel van de fundering van 
beide zijgevels uit een muur van rode bakstenen met daarop een dikke pleisterlaag (S49, S73, 
afb. 101).91 De fundering met pleister was zichtbaar tot minimaal 12,5 meter en maximaal 14 
meter vanaf de voorgevel.92 Bij de noordgevel zat de bovenkant van dit stucwerk op -0,31 NAP 
en het liep zeker door tot -0,84 NAP.93 Bij de zuidgevel bevond de bovenkant zich op -0,46 
NAP, het achterliggende muurwerk was hier rode bakstenen met formaat 18x9x4 cm, wat wijst 
op een datering in de 17de eeuw. Opvallend was dat op het stucwerk zwarte aanslag aanwezig 
was. Dit kan erop wijzen dat het pand op zeker moment is verbrand. Op ongeveer 5 meter uit 
de voorgevel was in de fundering van de noordelijke zijgevel een licht hol gedeelte aanwezig 
over een lengte van ongeveer 1,3 meter. Dit kan wijzen op een haardplaats op deze locatie in 
de vroegste fase van het pand. 

Op fundering S49 is in de 17de eeuw de nog bestaande noordelijke zijgevel S53 gebouwd. 
Onderdeel van deze muur waren twee poeren waarop (nu verdwenen) muurstijlen van 
het houtskelet hebben gestaan (S52). De muur en poeren waren gemaakt van rood/gele 
(appelbloesem) bakstenen met formaat 18x8x4,5 cm. Muur S53 liep door tot ongeveer 13,5 
meter uit de voorgevel. Op deze plek was geen duidelijke bouwnaad zichtbaar, maar er was 

90 TPAHG 2020, 35.
91 De onderkant van de fundering is niet opgezocht.
92 Dit was het geval bij de noordelijke zijgevel. Doordat kelder S41/S42 tegen de zijgevel was gebouwd, was 

de fundering hier niet goed zichtbaar. 
93 De onderkant van het pleisterwerk is niet gezien.
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wel sprake van een knik in de gevel en afwijkend metselwerk. 
Tegen de noordelijke zijgevel is tussen binnenmuur S51 en schoorsteenfundering S50 een 
serie tegels uit de eerste helft van de 17de eeuw gevonden.94 Waarschijnlijk waren zij in deze 
ruimte toegepast als plint langs de onderkant van de muur. In paragraaf 6.2 wordt dieper 
ingegaan op deze tegels.

In de zuidelijke zijgevel waren meer bouwfasen zichtbaar, hier zijn delen van de gevel in 
verschillende perioden vernieuwd. De bovengenoemde fundering met pleisterlaag (S73) 
was tot ongeveer 8,5 meter uit de voorgevel aanwezig. Hierop bevonden zich enkele lagen 
muurwerk die ook uit de 17de eeuw dateren (S72, bovenkant op -0,34 NAP) en waren gemaakt 
van rode en rood/gele (appelbloesem) bakstenen met formaat 18,5x7,5x4 cm. Het opgaande 
muurwerk hierboven was een steens muur die ruwweg in de periode rond 1900 is opgetrokken. 
De oostelijke begrenzing van deze relatief moderne muur lag precies ter hoogte van het begin 
van het achterhuis van Nieuwland 14 (zie afb. 54). Men heeft de zijgevel van nummer 18 dus 
vervangen langs de steeg van nummer 16, maar verder niet.
Ten westen van bovengenoemde bouwnaad was zowel de fundering als het opgaande 
muurwerk afwijkend. Beide dateren waarschijnlijk uit de 17de eeuw. De fundering (S74) was 
gemaakt van rode bakstenen met formaat 17x8x3,5 cm. Het opgaande muurwerk hierboven 
bestond uit afwisselend lagen gele en rode bakstenen. Aan de buitenzijde (zuidzijde) was de 
muur voorzien van uitgebouwde stukjes muur, die tegen de zijgevel van het achterhuis van 
Nieuwland 16 steunden. Dit wijst erop dat dit deel van de zijgevel van nummer 18 is gebouwd 
na de bouw van het achterhuis van nummer 16, tussen 1630 en 1635. Dit deel van de zijgevel 
liep door tot ongeveer 13,5 meter uit de voorgevel, hierna was weer een bouwnaad aanwezig. 

94 V25.

Afb. 101 Een stukje van gestucte fundering S49 (onderin, wit en zwart) in de noordelijke zijgevel. Links 
schoorsteenfundering S50.
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Het muurwerk ten oosten hiervan is bij de verlenging van het pand gebouwd (zie onder). 

Oudste achtergevel (S92)
Op ongeveer 14 meter uit de voorgevel heeft de oudste achtergevel van het pand gelegen. Op 
de plek van deze achtergevel is in latere tijd een grote kelder gebouwd (S41/S42) en eveneens 
een riool (S71), waardoor de fundering van de gevel slechts over een klein stukje ten zuiden 
van de kelder is gezien.95 Dat op deze plek zeker sprake moet zijn van een achtergevel blijkt ook 
uit andere gegevens. In beide zijgevels is bijvoorbeeld op deze plek een bouwnaad aanwezig. 
Ook stopt de balklaag met oude eiken balken op dit punt. Ten oosten hiervan bevonden zich 
moderne stalen balken, maar aan dichtgezette gaten in de zijgevels was zichtbaar dat hier 
oorspronkelijk wel houten balken hebben gezeten. Deze balken zaten echter lager dan de oude 
eiken balken aan de voorkant en in het midden van het pand. 

Haard (S50)
Tegen de noordelijke zijgevel is in de 17de eeuw een schoorsteenfundering gebouwd (S50, afb. 
102). Op precies deze locatie was ook de raveelbalk in het houtskelet aanwezig, wat aangeeft dat 
al vanaf de bouw van de balklaag op deze plek een haard aanwezig was. De schoorsteenfundering 
was koud tegen de zijgevel (die niet van de bouw van het pand dateert, zie boven) aangebouwd. 
Mogelijk was op een dieper niveau een oudere schoorsteenfundering aanwezig (die onderdeel 
was van fundering S49), maar zo diep is niet gegraven. Schoorsteenfundering S50 was 2,3 
meter lang, 30 cm breed, 38 cm hoog en gebouwd van rode bakstenen (formaat 18,5x9x4,5 
cm) en kalkmortel (onderkant op -0,56 NAP).

In een kelder (S48, zie onder) is een serie wandtegels uit de periode 1675-1700 gevonden die 

95 Dit is alleen vastgelegd op foto.

Afb. 102 Schoorsteenfundering S50. 
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afkomstig zijn van de schouw van een haardplaats. Waarschijnlijk zijn deze tegels afkomstig 
van de hier besproken haard. Dit maakt het aannemelijk dat schoorsteenfundering S50 uit de 
laatste kwart van de 17de eeuw dateert. Op de plattegrond uit 1936 is geen haard getekend op 
deze locatie (zie afb. 49).

Binnenmuur (S51)
Op ongeveer 6,5 meter uit de voorgevel waren restanten van een binnenmuur aanwezig, 
namelijk tegen de noordelijke zijgevel en tegen kelder S13. Op deze plek heeft tot in de 20ste 
eeuw een muur gestaan, blijkens de plattegrond van het pand uit 1936 (zie afb. 49). Ten 
westen van de binnenmuur lag het voorhuis. Het plafond van deze ruimte bestond uit zes eiken 
balken met daarop een planken vloer, dit geheel was ooit groen van kleur. De binnenmuur 
bevond zich ter plaatse van de zesde balk. Waarschijnlijk was al vanaf de bouw van het pand 
een binnenmuur op deze locatie aanwezig. 
Het restant van de binnenmuur tegen de noordgevel aan was drie steenlagen hoog, anderhalf 
steens breed en gemaakt van rode bakstenen met formaat 18x9x,5 cm en kalkmortel. 

Vloer voorhuis (S83)
Ter plaatse van het voorhuis is een klein stukje van een vloer gedocumenteerd (afb. 103). Het 
gaat om een deel van een plavuizen vloer met schuin gelegde plavuizen (rode geglazuurde 
plavuizen, 13x13x3 cm) op -0,76 NAP. De plavuizen lagen op een vlijlaag van zand en erop 
lag een laag schelpgruis. Ten westen ervan was op hetzelfde niveau een meer rommelig stuk 
plaveisel aanwezig van brokken van rode bakstenen en één plavuis (13x13x3 cm). Bij het 
ontgraven van het pand zijn ook losse plavuizen gevonden van dit formaat. Het gaat hier 
waarschijnlijk om de oudste vloer in het pand. Ongeveer in het midden van het voorhuis is een 
stukje van de bodemopbouw gedocumenteerd. Hier waren kleilagen aanwezig tot ongeveer 55 
cm onder het maaiveld (afb. 104). Daarop lag een dun laagje zand, de bovengenoemde vlijlaag 

Afb. 103 Stukjes vloer S83.
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van de plavuizen vloer, en daarop een laag 
schelpgruis. Dit schelpgruis is waarschijnlijk 
de vlijlaag van een tweede plavuizen vloer, 
waarvan geen restanten zijn gevonden. 
Boven het schelpgruis lag een dik pakket 
fijn geel zand.
 
Kelder (S13)
Ongeveer midden in het pand bevond zich 
een voorraadkelder uit de 17de eeuw (afb. 
105). De kelder mat ongeveer 2 bij 2,2 meter. 
De muren waren steens uitgevoerd, in rode 
en rood/gele (appelbloesem) bakstenen met 
formaat 18x8,5x4 cm en veel kalkmortel 
(bovenkant op -0,14 NAP). De keldermuren 
waren aan de binnenzijde aangesmeerd 
met mortel. In de zuidwesthoek van de 
kelder was één bakstenen trede aanwezig 
met aan de bovenzijde een rollaag van gele 
bakstenen. De kelder was dus voorzien van 
een bakstenen trap. Binnen de kelder lag 
een vloer van rode geglazuurde plavuizen 
met formaat 11,5x11,5 cm op -0,68 NAP. 
Zij lagen los op een laag zand van 10 cm 
dik. Hieronder bevond zich een grijze kleilaag met mortelbrokken daarin. 

Afb. 104 Stukje bodemopbouw in het voorhuis.

Afb. 105 Kelder S13, nog niet helemaal blootgelegd.
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De kelder was opgevuld met zand en brokken puin. Uit de vulling komt één scherf van 
een roodbakkende kop uit de periode 1675-1750, een fragment van een klein formaat 
kandelabertegel uit de eerste helft van de 17de eeuw (zie paragraaf 6.2, V26-BK02) en twee 
trapeziumvormige bakstenen (afb. 106).96 Mogelijk zijn deze bakstenen afkomstig uit een 
haardplaats in het pand. Mogelijk is de kelder in de eerste helft van de 18de eeuw dichtgestort, 
maar dit kan ook later zijn gedaan. 

96 V6, V26.

Afb. 106 Trapeziumvormige bakstenen uit kelder S13.

Afb. 107 Kelder S48.
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Kelder voor vloeistof (S48)
Tegen de voorgevel is een rechthoekige kelder gevonden van 1 bij 1,8 meter groot (afb. 107). 
Op het eerste gezicht gaat het om een regenwaterkelder, aangezien de halfsteens wanden zijn 
gemaakt van gele bakstenen (17x7,5x3,5 cm) en trasmortel. Er is ook een bodem aanwezig 
van dezelfde bakstenen op -1,07 NAP, wat betekent dat de kelder nog maximaal 57 cm diep is. 
Afwijkend is dat de kelder in drie compartimenten was verdeeld, want bij regenwaterkelders 
is dit nooit het geval. Ook liggen regenwaterkelders normaal gesproken buiten het pand. 
Vermoedelijk had de kelder een hele specifieke functie en mogelijk hing dit samen met een 
beroep dat in het pand werd uitgeoefend. Gezien de bouw met trasmortel is het waarschijnlijk 
dat in de kelder één of meer vloeistoffen werden bewaard. 
De wanden van het noordelijke compartiment deden tot de verbouwing dienst als fundering 
van de meterkast van het pand. Het middelste compartiment was opgevuld met zand, in het 
zuidelijke compartiment bevond zich zand, mortel en puin. In laatstgenoemde vak is een 
serie wandtegels gevonden. Een groot deel hiervan is afkomstig van een schouw en dateert 
uit de laatste kwart van de 17de eeuw. Hiernaast zijn wandtegels uit de periode 1750-1850 
gevonden. De wandtegels worden besproken in paragraaf 6.1. Overige vondsten uit de kelder 
zijn een tabakspijp uit de periode 1730-1760 en enkele fragmenten Chinees porselein en 
faience uit de 18de eeuw.97 Dit doet vermoeden dat de kelder in de tweede helft van de 18de 
eeuw is dichtgestort, hoewel een latere datering in de 19de eeuw ook goed mogelijk is. Uit de 
bovenkant van de vulling komen tevens vijf buisjes van 8 cm lang van geblazen glas (afb. 
108). Het is niet helemaal zeker of de buisjes bij de vulling van de kelder horen. 

Regenwaterkelder (S40)
Aan de achterzijde van het pand is inpandig een regenwaterkelder gevonden (afb. 109). 
Dit is afwijkend, want normaal gesproken liggen dit soort kelders buiten een pand. Dit doet 
vermoeden dat de regenwaterkelder is gebouwd vóór de verlenging van het pand (zie onder). 
De kelder had een uitpandige maat van ongeveer 2 bij 1,35 meter en was gemaakt van gele 

97 V23. 

Afb. 108 Glazen buisjes.
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bakstenen en trasmortel. Het was voorzien van een tongewelf, de vierkante toegang bevond 
zich aan de zuidzijde. Deze toegang was dichtgestort met zand, maar in een groot deel van de 
kelder was nog water aanwezig. Meestal liggen regenwaterkelders direct tegen de gevel van 
een pand aan, omdat dit makkelijker was gezien de toevoer van het regenwater van het dak. 
Deze kelder ligt echter een stuk achter het gebouw. Dit doet vermoeden dat achter het huis 
een aanbouw aanwezig was en dat hier de kelder tegenaan is gebouwd. 
Uit de kelder komen geen vondsten en het is niet zeker wanneer de kelder buiten gebruik is 
gesteld. Waarschijnlijk was ook na het verlengen van het pand de regenwaterkelder nog in 
gebruik. Door schoorsteenfundering S45 (zie onder) was namelijk een loden buis aanwezig die 
waarschijnlijk dienst deed als watertoevoer voor de kelder. 
Op het tongewelf was een grote klomp mortel aanwezig. Dit is vrij recent en hangt zeer 
waarschijnlijk niet samen met de kelder.

5.3.2 Fase 2 (circa 1750-heden)
Op zeker moment is het pand aan de achterzijde verlengd tot de huidige lengte (ruim 18 
meter). Het is niet zeker wanneer dit is gedaan, maar op basis van de oudste kadastrale 
kaart kan worden gezegd dat dit in ieder geval vóór 1823 plaatsvond. Het meest 
aannemelijk lijkt dat de verlenging in de 18de eeuw plaatsvond. In deze periode vonden 
meer wijzigingen plaats, waaronder de bouw van een nieuwe voorgevel. Deze gevel wordt 
door TPAHG gedateerd in de tweede helft van de 18de eeuw. Het is echter niet uit te sluiten 
dat de verlenging al eerder plaatsvond, bijvoorbeeld aan het einde van de 17de eeuw.  
Het nieuwe achterste deel van het pand was oorspronkelijk voorzien van houten balken. Zij 
zijn in de 20ste eeuw verwijderd, waarna de gaten voor de balkkoppen in de zijgevels zijn 
dichtgemetseld. Op basis hiervan kan worden gezegd dat de balklaag aan de achterzijde wat 
lager zat dan de andere (eiken) balken van onderste balklaag. 

Afb. 109 Regenwaterkelder S40.
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Binnen het pand is op zeker moment opgehoogd met een pakket zand van ongeveer 50 cm 
dik. Deze ophoging vond waarschijnlijk plaats voorafgaand of gelijktijdig met de verlenging 
van het gebouw.  

Zijgevels achterkant en haard (S45, S46, 
S47, S75)
De noordelijke zijgevel was voorzien van 
een brede fundering, gemaakt van diverse 
soorten rode en rood/gele bakstenen (S47). 
Dit wijst op de toepassing van hergebruikt 
bouwmateriaal. Van het opgaande muurwerk 
is het baksteenformaat niet bepaald. Op de 
fundering was een schoorsteenfundering 
gebouwd van 1,3 meter breed, bestaande 
uit vijf lagen rode bakstenen (?x11x4,5 
cm) en veel kalkmortel (S45). In het 
muurwerk boven deze fundering was een 
donker spoor van het rookkanaal zichtbaar, 
evenals diverse dichtgezette gaten die ook 
samenhangen met dit kanaal (afb. 111). 
Naast de schoorsteenfundering was een 
kleine poer aanwezig, vermoedelijk hangt 
dit ook samen met de haard (S46). De poer 
bestond uit twee lagen baksteen (18x8,5x4,5 
cm). Op de plattegrond uit 1936 is op deze 
locatie nog een haard aanwezig.
Bij de zuidelijke zijgevel was sprake van een 
brede fundering met twee versnijdingen, 
gemaakt van rode (18,5-19x8,5-9x4 cm) 
en gele (18x?x3,5 cm) bakstenen (S75). Het opgaande muurwerk hierboven was van rode 
bakstenen. 

Voorgevel (S12)
Van de fundering van de voorgevel is alleen de binnenzijde (oostzijde) gezien, waardoor de 
totale breedte niet bekend is. De fundering was gemaakt van diverse rode en gele bakstenen, 
wat het waarschijnlijk maakt dat het om hergebruikt bouwmateriaal gaat. Er was sprake van 
drie versnijdingen, de onderkant lag op -0,93 NAP. 

Fundering gangmuur voorkant (S93)
Aan de voorzijde van het pand was een stuk van de fundering van de gangmuur aanwezig. Deze 
gangmuur bestond nog in 1936, blijkens de plattegrond uit dat jaar. Het is aannemelijk dat de 
gang in ieder geval in de 18de eeuw bestond, aangezien op dat moment een nieuwe voorgevel 
met voordeur aan de zuidzijde is gemaakt. Mogelijk bestond de gang aan de voorzijde van het 
pand in de periode hiervoor ook al, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. De fundering was 
twee steens breed en nog maximaal twee lagen hoog (bovenkant op -0,62 NAP). De toegepaste 
bakstenen (rood, 19,5x9,5x4 cm, kalkmortel) dateren uit de 16de eeuw, wat betekent dat het 
om hergebruikt bouwmateriaal gaat.

Afb. 111 Schoorsteenfundering S45 met erboven een 
spoor van een rookkanaal op de noordelijke zijgevel.
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Fundering gangmuur achterkant (S44)
Aan de achterzijde van het pand is eveneens een deel van de fundering van een gangmuur 
gevonden (afb. 112). Het dateert zeker van ná de verlenging van het pand. De fundering was 
anderhalf steens breed en nog vijf lagen hoog (bovenkant op +0,05 NAP). Voor de bouw is 
gebruik gemaakt van rood/gele (appelbloesem) bakstenen (18,5x9x4 cm) en harde kalkmortel. 
De muur lag relatief hoog, wat betekent dat de inpandige zandophoging heeft plaatsgevonden 
voorafgaand of gelijktijdig met het verlengen van het pand. 

Kelder (S41/S42)
Ter plaatse van de oudste achtergevel van het gebouw is een langwerpige kelder gevonden 
(afb. 113). Waarschijnlijk is deze gebouwd op het moment dat het pand is verlengd. De kelder 
was 1,3 meter breed, 4,3 meter lang en enigszins trapeziumvormig. Op de plattegrond uit 1936 
bevindt zich op deze plek een smalle tussenruimte (als ‘alkoof’ aangeduid op de tekening) met 
een trap, waarschijnlijk de toegang naar de kelder. De langwerpige smalle vorm van de kelder 
doet vermoeden dat hier boven bedstedes waren getimmerd. 
De keldermuren waren halfsteens en gemaakt van rode baktenen (19x9x4 cm) en harde 
kalkmortel. Inwendig waren deze muren aangesmeerd met mortel. Binnen de kelder lag een 
vloer van ongeglazuurde grijsbakkende plavuizen (23x23x3,5 cm), zogenaamde blauwbakken 
(bovenkant op -0,57 NAP). De kelder was nog maximaal 47 cm diep. De kelder was 
waarschijnlijk tot in de 20ste eeuw in gebruik, aangezien de toegangstrap bij de verbouwing 
van 1936 behouden bleef. 

Fundering (S43)
Binnen de achterste ruimte is een stuk van een fundering gevonden die de ruimte in tweeën 
deelde. De steens fundering was gemaakt van rode en gele bakstenen en trasmortel (bovenkant 
-0,32 NAP), wat aangeeft dat het spoor waarschijnlijk uit de 19de of 20ste eeuw dateert. Op de 

Afb. 112 Fundering S44.
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plattegrond uit 1936 is geen muur op deze plek aangegeven. 

Riool (S71)
Langs de zuidelijke zijgevel, ter plaatse van 
de gang, bevond zich een gemetseld riool 
die aan de bovenkant werd afgesloten door 
plavuizen van grijs natuursteen (22x22 
tot 28x28 cm, afb. 115). De muren waren 
halfsteens en gemaakt van diverse soorten 
rode en gele bakstenen. De bodem bestond 
uit een plank van naaldhout. Inwendig was 
het riool 22 cm diep en 14 cm breed. Het 
liep af in de richting van de straat: aan de 
oostzijde lag de bovenkant op -0,43 NAP, 
aan de westzijde op -0,90 NAP.

Afb. 113 Kelder S41/S42.

Afb. 115 Riool S71.Afb. 114 VOC-duit van Holland uit 1755.
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Het riool was opgevuld met ontlasting, wat aangeeft dat het om de afvoer van een wc gaat. Deze 
wc stond vermoedelijk achter het pand, want op de plattegrond van 1936 is geen inpandige wc 
aangegeven. Het riool dateert waarschijnlijk uit de 18de of 19de eeuw. Naast de onderkant van 
het riool is een koperen VOC-duit van Holland uit 1755 gevonden (afb. 114).98 Mogelijk dateert 
dit de aanleg van het riool, maar de munt kan ook uit de inpandige ophogingslaag komen.  In 
1869 is sprake van een bestaand riool bij dit pand (zie paragraaf 2.2.3). Naast het riool lag een 
gietijzeren rioolbuis uit de 20ste eeuw. 

5.3.3 Metaalvondsten uit het pand
Uit het pand komen vijftien metaalvondsten zonder specifieke context.99 Het gaat om negen 
koperen munten, een muntgewicht, rekenpenning, vingerhoed, zegellood en knoop. Het 
zegellood is mogelijk afkomstig van de zak van een meelfabriek. Het muntgewicht dateert uit 
de periode 1525-1600 en is gemaakt in Antwerpen (afb. 116.1). Het was bestemd voor het 
wegen van een Bourgondische gulden. De voorzijde toont Sint Andreas met een kruis en de 
letters SA, op de keerzijde bevindt zich de hand van Antwerpen met vermoedelijk de letters 
B en F. Het is mogelijk gemaakt door Bernaert Foncq. De rekenpenning dateert uit de periode 
1727-1730 (afb. 116.2). Het toont een buste van tsaar Peter II van Rusland en op de keerzijde 
het wapen van Rusland. 
De oudste munt is een Hollandse penning uit de periode 1561-1576, geslagen onder Filips II 
(afb. 116.3). Uit de 17de en 18de eeuw dateren duiten van Overijssel (1628), West-Friesland 
(1723) en Utrecht (1740). De overige munten zijn uit de 20ste eeuw. 

98 V46-M01.
99 V27, V36.

1

2

3

Afb. 116 Metaalvondsten van het perceel Nieuwland 18. Schaal 2:1.
1: V27-M01, 2: V27-M02, 3: V27-M03.
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5.3.4 Deelconclusie
Alle sporen die zijn aangetroffen bij de 
archeologische begeleiding hangen samen 
met het nog bestaande pand. Het is niet 
zeker wanneer dit pand is gebouwd, maar 
vermoedelijk was dit aan het begin van de 
17de eeuw. Op dat moment was het korter 
dan het huidige gebouw, namelijk ongeveer 
14 meter (afb. 117). Het was hiermee 
vrijwel even lang als de 16de-eeuwse 
panden op buurpercelen Nieuwland 14 en 
16. In de vroegste fase had het gebouw 
vermoedelijk houten zijgevels. Later in de 
17de eeuw, waarschijnlijk na 1630/1635, 
zijn zij vervangen door bakstenen gevels, 
mogelijk naar aanleiding van een brand. 
Het gebouw was verdeeld in twee ruimtes, 
namelijk een voorhuis en daarachter een 
kamer met haard, de binnenhaard. In beide 
ruimtes bevonden zich ten tijde van het 
onderzoek nog oude eiken balken, hoewel 
dit een rommelig geheel betrof. De balken 
in het voorhuis zijn in het verleden ontdaan 
van hun muurstijlen, sleutelstukken en 
korbelen en bovendien gedraaid. De 
balken in de binnenhaard vormden een 
onsamenhangend geheel en ook hier zijn 
muurstijlen en korbelen verdwenen. Een van 
de balken in de binnenhaard is gedateerd 
in 1607/1608, maar het is niet duidelijk in 
hoeverre dit iets zegt over de datering van 
de rest van de balken. 
Voor de vroegste fase, toen het gebouw 
waarschijnlijk nog houten zijgevels had, 
zijn er aanwijzingen voor een haard in 
het voorhuis. Langs de binnenhaard lag 
waarschijnlijk een gang. Vanuit deze gang 
had men toegang tot een voorraadkelder 
met stenen trap die binnen de verwarmde 
kamer lag. Mogelijk was ook een gang aanwezig langs het voorhuis, maar dit is niet zeker. In 
het voorhuis lag in de vroegste fase een vloer van schuin gelegde plavuizen. Hier is op zeker 
moment, vermoedelijk in de 17de eeuw, een kelder gemaakt met drie compartimenten voor 
de opslag van vloeistoffen. Mogelijk hangt dit samen met een beroep dat in het pand werd 
uitgeoefend. De haard van de verwarmde kamer is waarschijnlijk in de laatste kwart van de 
17de eeuw voorzien van wandtegels met bijbelscenes. 
Een stukje achter het pand bevond zich waarschijnlijk een regenwaterkelder, mogelijk stond 
deze tegen een aanbouw (zomerkeuken) aan.

Afb. 117 Reconstructie van de plattegrond van het 
huis op perceel Nieuwland 18 in de periode 1610-
1750. Schaal 1:100.
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Op zeker moment, in ieder geval vóór 1823, 
is het pand verlengd aan de achterzijde (afb. 
118). Het lijkt het meest aannemelijk dat dit 
in de 18de eeuw is gedaan, maar een datering 
aan het einde van de 17de eeuw is niet uit 
te sluiten. Vermoedelijk is op hetzelfde 
moment inpandig opgehoogd met zand. Een 
samenhang met de bouw van onder meer 
een nieuwe voorgevel in de tweede helft van 
de 18de eeuw is waarschijnlijk.
Door de vergroting werd een kamer met 
haard aan het pand toegevoegd. In deze 
ruimte lag ook de regenwaterkelder en die 
bleef waarschijnlijk in gebruik. Een tijd lang 
werd de ruimte door een tussenmuur in 
tweeën gedeeld. Voor de middelste kamer 
is onzeker of de haard nog lang in gebruik 
bleef. In de tweede helft van de 18de eeuw 
of in de 19de eeuw zijn de wandtegels van 
de schouw van deze haard verwijderd en 
in 1936 was op deze plek geen haard meer 
aanwezig. De oude voorraadkelder in de 
middelste kamer is in de 18de of 19de eeuw 
dichtgestort. Op de plek van de achtergevel 
is een nieuwe kelder gebouwd, mogelijk 
met bedstedes daarboven. In de 18de of 
19de eeuw is een gemetseld riool aangelegd 
op de plek van de gang aan de zijkant van 
het huis. Blijkens de kadastrale kaart van 
1823 stond achter het huis in deze periode 
een aanbouw, waarschijnlijk in gebruik als 
zomerkeuken. 

In 1936 vonden grote wijzigingen plaats 
aan het gebouw, waarbij onder meer de 
voorgevel, kap en balklaag van de verdieping 
zijn vernieuwd. 

Afb. 118 Reconstructie van de plattegrond van 
het huis op perceel Nieuwland 18 in de periode 
1610-1900. Schaal 1:100.
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6. Wandtegels (C.P. Schrickx)

6.1 Een schouw met Bijbelse tegels

6.1.1 Een stort met tegels
In de bakstenen kelder (S48) geheel voorin het pand Nieuwland 18 is een afvalstort van 
wandtegels gevonden. Alle fragmenten zijn meegenomen.100 De tegels zijn afkomstig van een 
laat 17de-eeuwse schouw. Voor het onderzoek naar de productie en toepassing van wandtegels 
is deze vondst van belang en daarom wordt hieraan in dit rapport uitgebreid aandacht besteed.

De wandtegels zijn in te delen in drie groepen. De eerste groep betreft tegels (129x129x9 
mm) met mangaankleurige beschildering van Bijbelse voorstellingen binnen een cirkel met 
ossenkoppen in de hoeken. Van 51 tegels is de voorstelling achterhaald; daarnaast zijn 
fragmenten van minimaal nog zeven tegels aanwezig. Zoals we hieronder zullen zien, dateren 
deze tegels uit de periode 1675-1700. 
De tweede groep omvat minimaal zestien wandtegels met een mangaankleurig decor van 
zogenoemde dubbele strikken (128x128x8 mm, afb. 119).101 Deze tegels dateren ruwweg 
tussen 1750 en 1850. 
De derde groep betreft ‘witjes’, dus tegels zonder beschildering (130x130x8 mm), waarvan er 
minimaal vier aanwezig zijn. In de kelder waren meer fragmenten van witjes aanwezig, maar 
niet alles is meegenomen.

6.1.2 Tegels met Bijbelse voorstellingen
Bijbeltegels werden volgens Pluis gemaakt vanaf circa 1640. De oudste tegels, die meestal 
worden toegeschreven aan Haarlem of Amsterdam, zijn zeldzaam. Grootschalige productie 
vond vooral in de 18de eeuw plaats; kennelijk genoten de tegels toen een grote populariteit. 
Pluis heeft voor zijn standaardwerk over bijbeltegels zo’n 7300 tegels geïnventariseerd. 102 
Tegels met een bijbelse voorstelling binnen een cirkel met ossenkoppen in de hoeken uit de 
17de eeuw vormen hierbinnen een vrij kleine groep met 366 tegels.103 Hij schrijft tegels op basis 
van stilistische kenmerken en overgeleverde modelboeken toe aan productie in Rotterdam, 
Amsterdam, Delft, Utrecht, Harlingen, Makkum en Bolsward.
Op basis van de voorstellingen kunnen we de tegels van het Nieuwland toeschrijven aan 
productie in Rotterdam. Vergelijkbare tegels worden door Pluis geplaatst in de periode 1650-

100 Hoogstwaarschijnlijk is bij het machinaal uitgraven van het pand een klein deel van deze stortlaag ongezien 
verwijderd.

101 Pluis type A.01.12.09.
102 Pluis 1994, 15.
103 Pluis 1994, 16.

Afb. 119 Wandtegels met een mangaankleurig decor van dubbele strikken (128x128x8 mm), ca 1750-1850. 
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1700. Een datering in 1650 lijkt erg vroeg voor dit type tegel. Archeologische vondsten van 
mangaankleurige Bijbelse tegels uit afvalstorten uit het derde kwart van de 17de eeuw zijn uit 
deze omgeving onbekend.
Een zeer interessante bron voor het onderzoek naar tegels is een boedelbeschrijving van een 
Hoornse handelaar in tegels, stenen, dakpannen en ander bouwmateriaal uit 1677.104 Theunis 
Adriaensz en Pieter Hermansz, beide steenkoper van beroep, inventariseerden en taxeerden 
in opdracht van notaris Willem Kat de nagelaten inventaris. Een belangrijk onderdeel vormden 
wandtegels. Deze staan nauwkeurig uitgesplitst naar decors en bovendien staat de prijs per 
100 stuks aangegeven. We leren daardoor de namen kennen die in die tijd voor de verschillende 
decors werden gehanteerd. In totaal omvatte de inventaris meer dan 26.000 tegels uit - naar 
we mogen aannemen - verschillende productieplaatsen zoals Harlingen, Utrecht, Amsterdam 
en Rotterdam.

De duurste tegels kostten 6 gulden en 14 stuivers per 100 stuks. Deze prijs gold voor tegels 
met ‘storij op nommers’ of ‘storij steentjes’, waarvan er 740 op voorraad lagen. Dezelfde prijs 
hadden ‘dubbelde herders’ met of zonder hoeken (in de tekst ‘hoepen’ genoemd); daarvan 
waren 889 exemplaren aanwezig. Het al of niet aanwezig zijn van een hoekmotief maakte 
kennelijk voor de prijs niet uit. Ook voor ‘see strantjes’ gold deze prijs; er lagen 635 van deze 
tegels op voorraad. Tot slot kostten ook ‘roode geculeurde ruijters te peert’ het genoemde 
bedrag van 6 gulden en 14 stuivers per 100 stuks. Waarschijnlijk was de beschildering 

104 WFA, ONA, inv.nr. 2204.

Afb. 120 Betegeling van een schouw met Rotterdamse Bijbeltegels in de Kerkenraadskamer van de 
Westerkerk in Enkhuizen, ca 1750 (bron: https://westerkerkenkhuizen.nl/kerkenraadskamer).
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mangaankleurig, zoals we dat nu aanduiden, en er waren 44 stuks aanwezig. Voor tegels die 
worden aangeduid als ‘storie’ maar dan zonder hoeken gold een iets lagere prijs van 5 gulden 
per 100 stuks. De meeste tegels kostten 2 tot 3 gulden per 100 stuks, wat inhoudt dat de 
bovengenoemde tegels 2 tot 3 maal zo duur waren.
Uit deze historische bron uit 1677 kunnen we met zekerheid afleiden dat toen reeds tegels met 
Bijbelse voorstellingen (‘stories’) in Hoorn werden verkocht.

Uit Hoorn en omgeving zijn 
geen originele betegelingen 
met Bijbelse voorstellingen 
uit de 17de eeuw bekend. 
Sowieso is het aantal 17de-
eeuwse tegels op hun 
originele plek zeer schaars. 
Tegels waren aan mode 
onderhevig en betegelde 
schouwen zijn dan ook 
vrijwel altijd in de 18de of 
19de eeuw vervangen door 
nieuwe exemplaren. Bij 
de modernisering van de 
interieurs in de 20ste eeuw 
zijn de meeste betegelde 
schouwen verdwenen.
Een fraai voorbeeld van een 
18de-eeuwse toepassing 
van mangaankleurige 
Bijbeltegels is te vinden in de 
kerkenraadskamer van de 
Westerkerk in Enkhuizen.105 
Ze zijn toegepast als twee 
banen van vier tegels breed 
en 16 tegels hoog in een 
schouw (afb. 120). In totaal 
betreft het dus 128 tegels. 
Ze zijn in willekeurige 
volgorde geplaatst.
Als archeologische vondsten 
kennen we Bijbelse tegels 
vooral uit de 18de eeuw. 
Ze zijn vaak zeer vlot 
geschilderd en kunnen 
meestal aan Friese productie 
worden toegeschreven. 
Incidenteel worden 17de-

105 https://westerkerkenkhuizen.nl/kerkenraadskamer.

Afb. 121 De betegeling van de schouw kan worden gereconstrueerd 
doordat veel tegels nog met mortel aan elkaar vastzitten. 
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eeuwse Bijbelse tegels opgegraven. Een voorbeeld is een tegelstort in een stolpboerderij 
in Lambertschaag.106 Onder de tegelvondsten bevinden zich minimaal negentien tegels met 
Bijbelse voorstellingen. Deze zijn in blauw geschilderd en hebben spinnenkoppen in de hoeken. 
Ze dateren uit de tweede helft van de 17de eeuw (mogelijk uit het bouwjaar van de stolp in 
1661/1662) en kunnen net als de tegels van het Nieuwland aan productie in Rotterdam worden 
toegeschreven. De voorstellingen zijn deels identiek. 

6.1.3 Beschrijving van de tegels
De Bijbelse tegels van het Nieuwland zijn 
voorzien van voorstellingen uit het Oude 
Testament en het Nieuwe Testament (afb. 
121). De tegels van het OT zijn op de 
achterzijde voorzien van de letter D en 
een cijfer (afb. 122); de tegels van het 
NT zijn op de achterzijde voorzien van de 
letter G (of C?) en een cijfer (afb. 123). 
Soms is in lichte kleur een letter en cijfer in 
spiegelbeeld aanwezig, wat komt doordat de 
tegels toen de verf nog nat was tegen elkaar 
aan hebben gestaan. Bij meerdere tegels is het cijfer niet te zien door een dikke laag mortel.
Een letter en een nummer op de achterzijde komt vooral voor op tegels uit Rotterdam en 
Amsterdam.107 Bij de Rotterdamse tegels staat boven een letter (meestal een van de eerste 
letters uit het alfabet) en onder een cijfer. De betekenis van de letters is volgens Pluis 
onduidelijk. Hoogstwaarschijnlijk slaat de hierboven in 1677 vermelde aanduiding ‘storij op 
nommers’ op dit type aan de achterzijde genummerde Bijbeltegel.
De wandtegels zijn met een vrij harde mortel in de schouw gezet, waardoor veel fragmenten 
nog aan elkaar vast zitten. Hierdoor is het mogelijk de betegeling grotendeels te reconstrueren 
(afb. 124 en 125). De schouw had aan weerszijden van de stookplaats twee verticale banen 
van vier tegels breed en dertien tegels hoog. Aan de ene kant van de haard zaten de tegels van 
het Oude testament en aan de andere kant van de haard de tegels van het Nieuwe Testament. 
In de reconstructie zijn de nummers zoals die op de achterzijde van de tegels staan vermeld 
(groen is zeker en zwart is onzeker). Verder zijn met rode lijn de tegels die naast of boven 
elkaar zitten omkaderd.

106 Duijn & Schrickx 2019, 82-85. 
107 Pluis 1994, 34.

Afb. 122 Op de achterzijde van de tegels staat een letter (C of  D) en cijfer waardoor de tegelzetter ze op 
volgorde in de schouw kon plaatsen.

Afb. 123 Op de achterzijde van de tegels staat een 
letter (G of C) en cijfer.
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Afb. 124 Reconstructie van de schouw. Aan de linkerkant tegels met voorstellingen uit het Oude 
Testament en aan de rechterkant tegels met voorstellingen uit het Nieuwe Testament.
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Hieronder volgt een lijst van alle aanwezige tegels waarvan de voorstelling is achterhaald. De 
locatie van een aantal tegels in de schouw is onzeker.

Oude Testament

Nr Voorstelling Pluis code Achterzijde 
tegel

1 Adam en Eva in het Paradijs O7 D1
2 De verdrijving uit het Paradijs O8 D2
3 Het offer van Kain en Abel O11 D3
4 Kain slaat Abel dood O14 D4
5 De dieren gaan in de ark van Noach O17 (D5)
6 De zondvloed O18 D6
7 Noachs dankoffer O20 (D7)
8 De torenbouw van Babel O23 D8
9 Lot ontkomt aan de verwoesting van Sodom en Gomorra O33 (D9?)
10 Abraham en Isaak O40 D12
11 De wegzending van Hagar ? O38? (D10?)
12 Abrahams offer O41 (D13)
13 Hagar in de woestijn met Ismael O39 D11

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

D47

D1 D2 D3 D4

D5 D6 D7 D8

D9 D12 D13 D10

D11 D14 D15

D17 D18 D19 D21

D25

D30

D39

D36

D44

? ?

D2? ?

? ?

?

? ? ?

? G6 G7

? G12

? ?

G27 ?

? ?

G34

?

G45 G4?

Afb. 125 Reconstructie van de schouw met de coderingen (letter en cijfer) die op de achterzijde van de 
wandtegels staat.
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14 Rebekka laat Eliezer drinken O44 D14
15 Jakobs droom O52 (D15?)
17 Jozef wordt verkocht O64 D17
18 Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden O68 D18
19 Jozef verklaart dromen in de gevangenis O70 D19
20 Mozes door de dochter van de farao gevonden O83 D21?
25 De kwakkels uit de hemel O98 ?
27 Het manna uit de hemel O99 D25
28 Mozes slaat water uit de rots O100 ?
30 De verspieders O115 D2..
31 De koperen slang O116 D30?
32 Simson verscheurt een leeuw O144 ?
33 Delila laat Simsons haar afscheren O150 ?
34 David en Goliat O174 ?
35 David houwt Goliat het hoofd af O175 D36
37 Saul werpt de speer naar David O179 D39?
39 Absaloms dood O199 D41
44 Elia door de raven gevoed O216 D44
46 De berinnen verscheuren de kinderen van Betel O232 ?
47 Sanheribs leger door een engel verslagen O244 D47

 
Nieuwe Testament

Nr Voorstelling Pluis code Achterzijde 
tegel

1 De Annunciatie N6 G?
2 De visitatie N7 G?
3 De verkondiging aan de herders ? N12? ?
5 De wijzen op weg naar Bethlehem N16 G?
6 De besnijdenis van Jezus N14 G6
7 De voorstelling in de tempel N18 G7
9 De 12-jarige Jezus in de tempel N25 ?
12 Jezus en de Samaritaanse vrouw N36 G12
13 Johannes de Doper zendt zijn discipelen naar Jezus ? N41? ?
14 De onthoofding van Johannes de Doper? N45?
27 Jezus roept Zacheus uit de boom N64 G27
28 De strikvraag over de belastingpenning N65 ?
29 Het Laatste Oordeel N70 ?
30 De rijke man en de arme Lazarus N110 ?
34 Jezus verdrijft de handelaren uit de tempel N162 G34
38 De verloochening van Petrus N178 ?
45 De kruisdraging N191 G45
46 Een engel deelt de vrouwen mee dat Jezus is opgestaan N204 G48
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De tegels zijn op volgorde van nummer in de schouw geplaatst. Bij de tegels van het OT, die 
dus aangeduid zijn met de letter D, loopt de nummering van 1 tot in ieder geval 47. De tegel 
met nummer 47 heeft als voorstelling ‘Sanheribs leger door een engel verslagen’.108 Dit zal 
zeker niet de laatste tegel in de reeks zijn geweest. De reeks zal uit 52 of 56 tegels (dertien 
of veertien rijen) hebben bestaan. Een enkele maal vergiste de tegelzetter zich en zit er een 
fout in de volgorde. 
Bij de tegels van het NT ontbreken veel exemplaren waardoor de reconstructie van deze 
betegeling incompleet is en ook de nummering onduidelijk. Het lijkt erop dat ook hier de 
nummering loopt van 1 tot en met 52 of mogelijk 56.
Uit deze reconstructie kunnen we afleiden dat de tegels gemaakt zijn om op deze wijze toe te 
passen. Het had ook gekund dat een selectie van tegels uit een grotere serie genomen was; 
in dat geval hadden veel nummers ontbroken. Het betreft als het ware een bouwpakket voor 
een schouw. 

In totaal bevatte de schouw dus 104 of 112 Bijbeltegels, die volgens de opgave uit 1677 
omgerekend dus 7 gulden (of 7 gulden en 10 stuivers) kostten. Daar kwamen de tegels voor 
achter de haard nog bij, en natuurlijk het arbeidsloon voor het zetten. Een geschoolde arbeider 
verdiende in die tijd ongeveer een gulden per dag, en het loon ging grotendeels of geheel op 
aan eerste levensbehoeften. In een fraai betegelde schouw zat dus toch heel wat spaargeld.

Verder valt nog op te merken dat midden in de linkerbaan met tegels een gat aanwezig is, 
bestemd voor een ijzeren of koperen knop. 

Mogelijk is (een deel) van de betegeling achter de haardplaats, tussen de twee verticale baan 
met Bijbelse tegels, in de late 18de eeuw van nieuwe tegels voorzien. Deze tegels waren het 
meest kwetsbaar vanwege de nabijheid van het haardvuur. De schouw zal ergens in de 19de 
eeuw zijn verwijderd.

Rechthoekige schouwboezems met twee verticale banen van vier of vijf tegels breed en 
twaalf of dertien tegels hoog noemt Pluis noemt een schouwtype uit het oosten van het land 
(Achterhoekse/Twentse schouw).109 In de 17de eeuw was dit een algemeen type schouw in 
heel Nederland. Vanaf de 18de eeuw ontstaan regionale verschillen. Kennelijk is het oude type 
schouw in het oosten langer blijven voortbestaan. 

6.2 Hoornse wandtegels 

Onder de tegelvondsten van opgravingen in Hoorn bevinden zich veel tegels die tussen 1615 
en circa 1650 in Hoorn zijn vervaardigd. In die periode was een plateelbakkerij actief aan 
de straat die nu de Gedempte Turfhaven heet. De productie van tegels moet zeer groot zijn 
geweest. Vanuit de archeologie wordt gepoogd de Hoornse tegelproductie in beeld te brengen. 
Dat is niet eenvoudig. In de eerste plaats zijn er nauwelijks tegels uit die tijd die zich nog 
op hun originele plek bevinden waardoor vanuit de bouwhistorie het beeld zeer incompleet 
is. In de tweede plaats zijn ook tegels uit andere productieplaatsen in Hoorn toegepast. De 
tegelbakkerij aan de (Gedempte) Turfhaven had weliswaar een monopolie op de productie in 

108 Pluis type O244.
109 Pluis 1994, 78.
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Hoorn, maar niet op de handel. Steenkopers kochten ook tegels uit andere plaatsen in. In de 
derde plaats zijn uiteraard ook tegels vóór 1615 en na circa 1650 toegepast en die komen zeker 
uit andere productieplaatsen dan Hoorn. Tegels zijn vaak niet precies te dateren waardoor niet 
kan worden gezegd of ze stammen uit de periode van de Hoornse productie of juist niet. Ten 
vierde worden tegels al heel lang verzameld waardoor Hoornse tegels verspreid zijn geraakt 
over talloze collecties in heel Nederland en ook daar buiten. De vindplaats is meestal niet meer 
bekend. De Hoornse tegels in al die collecties traceren is bijna ondoenlijk. Om al deze redenen 
zijn archeologische vondsten van tegels in Hoorn van groot belang om de Hoornse productie 
in beeld te krijgen.
Bij de archeologische begeleiding in de panden aan het Nieuwland zijn diverse tegels uit 
de eerste helft van de 17de eeuw gevonden. De plateelbakkerij zat letterlijk om de hoek en 
aannemelijk is dan ook dat zich onder de vondsten veel Hoornse tegels bevinden.

Kandelabertegels
Een interessante groep onder de tegelvondsten wordt 
gevormd door zogenoemde kandelabertegels: tegels 
met aan weerszijden van de centrale voorstelling een 
baluster en lelies in de hoeken. Tegels met deze rand- 
en hoekmotieven zijn zeker in Hoorn gemaakt: er zijn 
tegels bekend die als productieafval kunnen worden 
beschouwd, dit type tegel bestaat als geschulpte 
nistegel – een typisch Hoorns fenomeen – en er 
bestaan enkele tegels met als centrale voorstelling 
het Hoornse wapen met de eenhoorn als wapendrager. 
Twee kandelabertegels zijn grotendeels compleet 
teruggevonden. Op de eerste tegel staat een hond 
met gekrulde staart en een halsband met bel om de 
nek, op een grondje waaruit planten ontspruiten (afb. 
126).110 Op de tweede tegel staat een schaap op een 
grondje (afb. 127).111 Beide voorstellingen kennen 
we ook van andere tegels (in andere uitvoering) die 
als Hoorns worden beschouwd. Opvallend stilistisch 
detail bij deze tegels zijn de twee stippen op de 
dierlichamen, iets wat we ook van andere Hoornse 
diertegels kennen.

Naast de ‘normale’ kandelabertegels (circa 130-135 
mm) zijn er ook twee afwijkende kandelabertegels 
gevonden (afb. 128).112 Deze tegels hebben een 
klein formaat van 117 mm (en dikte van 15 mm) 
en zijn niet beschilderd met een bloempot, dier- of 
mensfiguur, zoals bij de meeste kandelabertegels. Op 
beide tegels staat een vaas op een grondje. Bij een 
van beide tegels zien we stengels met door middel 

110 25-BK01.
111 25-BK02.
112 06-BK01, 26-BK02.

Afb. 126 Een wandtegel met een hond 
tussen balusters en met lelies in de hoeken 
(kandelabertegel), gemaakt in de Hoornse 
plateelbakkerij tussen 1615-1650. 

Afb. 127 Een wandtegel met een schaap 
tussen balusters en met lelies in de hoeken 
(kandelabertegel), gemaakt in de Hoornse 
plateelbakkerij tussen 1615-1650. 
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van stippen weergegeven pluimen en 
bloemen uit de vaas komen. De voorstelling 
doet denken aan een vereenvoudigd 
weergegeven kandelabertegel waarvan we 
veel voorbeelden uit Hoorn kennen. Hierop 
staat een bloemvaas met maskeron met 
stengels met bloemen. 
Tegels van klein formaat worden vaker 
in Hoorn gevonden en het formaat is 
waarschijnlijk aangepast aan plavuizen van 
dit formaat die in de eerste helft van de 
17de eeuw voorkomen. Waarschijnlijk waren 
deze tegels bedoeld om in combinatie met 
die plavuizen toe te passen, bijvoorbeeld 
afwisselend met plavuizen tegen een plint 
of bij een schouw. Het aantal voorstellingen op deze kleine tegels is zeer beperkt. Het meest 
komen tegels met bloempot in kwadraat en uitgespaarde hoeken voor, een type tegel dat ook 
onder het normale formaat zeer veel voorkomt in Hoorn.113 Kandelabertegels als klein formaat 
zijn zeer zeldzaam. 

Randtegel
Een op het eerste gezicht onooglijk fragment van een 
wandtegel is toch bijzonder om hier te vermelden 
(afb. 129).114 Het betreft een deel van een randtegel 
(breedte 64 mm en dikte 14 mm), dat wil zeggen 
dat de tegel rechthoekig in plaats van vierkant is, 
uit de eerste helft van de 17de eeuw. Randtegels 
komen in die periode zo nu en dan voor. De tegel 
is veelkleurig beschilderd met een druiventros en 
een granaatappel, met langs de rand de helft van 
een rozet. De voorstelling is asymmetrisch, wat 
bij randtegels uit deze tijd ongebruikelijk is. In 
het standaardwerk over Nederlandse tegels van 
Pluis ontbreekt dit type randtegel. De voorstelling 
sluit aan bij wandtegels van ‘gewoon’ formaat met 
beschildering met granaatappel (Pluis type A.01.05.74) en druiventros (Pluis type A.01.05.76). 
Beide tegels horen tot de ornamenttegels met diagonaal decor en ook op de randtegel zijn 
de druiventros en de granaatappel diagonaal geplaatst. Verder hebben beide randtegels 
langs de randen halve rozetten. De tegels waren bedoeld om gecombineerd in een vlak te 
plaatsen, meestal als twee banen aan weerszijden van de haardplaats, waarbij het patroon 
met rozetten dus doorloopt over meerdere tegels. De halve rozet op de randtegel toont aan 
dat ook deze tegel bedoeld was als onderdeel van een tegelvlak waarbij het patroon met 
rozetten dus doorloopt op de randtegel. Dit is bij de bekende randtegels – voor zover bekend 
- nooit het geval. We hebben dus met een zeldzame tegel te maken. Van beide genoemde 

113 Schrickx & Stellingwerf 2020, 105-107.
114 24-BK01.

Afb. 128 Twee wandtegels met vaas tussen balusters 
en met lelies in de hoeken (kandelabertegel), 
gemaakt in de Hoornse plateelbakkerij tussen 1615-
1650. Deze twee tegels hebben een klein formaat 
(117x117x15 mm). 

Afb. 129 Randtegel met decor met 
druiventros en granaatappel, waarschijnlijk 
gemaakt in de Hoornse plateelbakkerij 
tussen 1615-1650.
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‘gewone’ tegels met druiventros en granaatappel wordt verondersteld dat deze bij de Hoornse 
plateelbakkerij, die actief was tussen 1615 en circa 1650, zijn gemaakt.115 Dat wil overigens 
zeker niet zeggen dat ze uitsluitend in Hoorn zijn vervaardigd want tegels met identiek decor 
behoorden vaak in verschillende plaatsen tot de productie en dat is bij deze tegels zeker ook 
het geval. Aannemelijk is dat de randtegel ook een Hoorns product is, die kennelijk kleinschalig 
is vervaardigd aangezien we geen andere vondsten kennen.

Bloemen en vogels
In pand Nieuwland 18 is in de eerste helft van de 
17de eeuw een serie tegels met vogels en bloemen 
toegepast, waarschijnlijk langs de plint, waarvan 
slechts fragmenten zijn teruggevonden. Alle tegels 
hebben ossenkoppen in de hoeken. De voorstellingen 
zijn helaas slechts deels te achterhalen. Op een van 
de tegels staat een vogel met het kopje gebogen naar 
de poot, op een grondje (afb. 130).116 De voorstelling 
is nagenoeg identiek aan die op een tegel, gevonden 
aan de Gravenstraat in Hoorn.117 Daar staat de 
voorstelling binnen een cirkel met meanders in de 
hoeken en die tegel vertoont defecten (B-keus). Op 
een tweede tegel staat een vogel met lange dikke 
poten, waarschijnlijk een struisvogel, op een grondje 
(afb. 131).118 Op een van de bloemtegels staat 
vermoedelijk een kievitsbloem.

Overig
Eén tegel is beschilderd met een schutter met musket 
over de schouder en furket (fourquet) in de hand (afb. 
132).119 Tegels met schutters waren geliefd in de 17de 
eeuw en ze komen vaak voor met lelies in de hoeken. 
We kennen uit Hoorn een fragment van een tegel met 
identieke voorstelling, maar in andere uitvoering, 

115 Schrickx 2016.
116 25-BK03.
117 Project 56.
118 25-BK04.
119 16-BK01.

Afb. 130 Fragmenten van wandtegels met bloem en ossenkoppen in de hoeken, waarschijnlijk gemaakt in 
de Hoornse plateelbakkerij tussen 1615-1650.

Afb. 131 Fragmenten van wandtegels 
met vogel en ossenkoppen in de hoeken, 
waarschijnlijk gemaakt in de Hoornse 
plateelbakkerij tussen 1615-1650.

Afb. 132 Wandtegel met schutter en lelies 
in de hoeken, waarschijnlijk gemaakt in 
de Hoornse plateelbakkerij tussen 1615-
1650.
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namelijk als poorttegel.120 Dit vormt een aanwijzing voor Hoornse productie van deze tegel.

120 Project 107.
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7. Synthese en samenvatting

In januari en april 2020 is door Archeologie West-Friesland in opdracht van Jobeko Vastgoed bv 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de percelen Nieuwland 14, 16 en 18 in Hoorn, naar 
aanleiding van de verbouwing en restauratie van de panden. Het onderzoek vond inpandig 
plaats in de vorm van een archeologische begeleiding. De archeologische gegevens zijn 
gecombineerd met historische data, de gegevens uit het bouwhistorisch onderzoek van TPAHG 
en dendrochronologische dateringen van de houtskeletten. De geformuleerde onderzoeksvragen 
zijn terug te vinden in paragraaf 3.1, de gevolgde methode van het onderzoek is beschreven 
in paragraaf 3.2.

Hoewel binnen de panden slechts beperkt is ontgraven, is een groot aantal sporen tevoorschijn 
gekomen. Voor alle drie percelen geldt dat in de loop van de eeuwen het nodige is verbouwd 
en nieuw gebouwd. Door de combinatie van de archeologische, bouwhistorische en 
dendrochronologische gegevens is het mogelijk om de ontwikkeling op de percelen tot in detail 
te reconstrueren. In de deelconclusies in hoofdstuk 4 is deze ontwikkeling aan de hand van 
plattegronden uiteengezet. De oudste sporen dateren uit de vroege 16de eeuw, wat overeen 
komt met de historisch bekende aanleg van het Nieuwland in 1508.

Op het perceel Nieuwland 14 zijn sporen gevonden van in totaal drie huizen die na elkaar 
hebben bestaan. Het eerste pand is waarschijnlijk snel na de aanleg van het Nieuwland in 1508 
gebouwd en was slechts 9 meter lang. Het tweede huis is later in de 16de eeuw gebouwd en 
was ongeveer 13 meter lang. Rond 1586 is het derde, nog bestaande pand opgetrokken. In 

Afb. 133 Situatie van de percelen Nieuwland 14, 16 en 18 in oktober 2021, na afronding van de verbouwing 
en restauratie. Jobeko Vastgoed bv won in dit jaar de monumentenprijs van Vereniging Oud Hoorn voor 
de renovatie van de drie panden.
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de eeuwen hierna vonden diverse verbouwingen plaats, waarbij de plattegrond en het uiterlijk 
van het gebouw wijzigde. Uit historische bronnen is bekend dat in ieder geval vanaf circa 1700 
een bakkerij in het pand was gevestigd met de naam Roode Roos. Deze functie behield het 
gebouw tot aan het einde van de 20ste eeuw. 

De oudste sporen van bewoning op het perceel Nieuwland 16 dateren uit de periode rond 1560, 
wat betekent dat op een dieper niveau mogelijk oudere sporen van bebouwing aanwezig zijn. 
Rond 1560 is op dit perceel een huis gebouwd van ongeveer 14 meter lang, met erlangs een 
steeg. Tussen 1630 en 1635 is het nog bestaande achterhuis over de volledige breedte van het 
perceel gebouwd en vermoedelijk is ook het voorhuis in deze tijd volledig nieuw opgetrokken. 
Dit voorhuis behield de geringe breedte van de 16de-eeuwse voorganger, dus met een steeg 
erlangs. In de 18de eeuw vond opnieuw nieuwbouw of een grote verbouwing van het voorhuis 
plaats. 

Voor het perceel Nieuwland 18 lijken de oudste sporen pas uit het begin van de 17de eeuw te 
dateren. In deze tijd is waarschijnlijk het nog bestaande pand gebouwd, dat op dat moment 
echter korter was, namelijk ongeveer 14 meter. Het pand is in latere tijd verlengd aan de 
achterzijde. In 1936 vond een grote verbouwing plaats, waarbij onder meer de voorgevel, kap 
en balklaag van de verdieping zijn vernieuwd.
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8. Beantwoording onderzoeksvragen

1. Wat vertellen de aangetroffen sporen en structuren over de indeling van de bestaande 
huizen?
In alle drie panden zijn veel sporen aangetroffen die informatie geven over voormalige 
indelingen van de huizen. Deze gegevens zijn gecombineerd met bouwhistorische gegevens. 
Voor alle drie panden is een gedetailleerde reconstructie gemaakt, hiervoor wordt verwezen 
naar de deelconclusies van hoofdstuk 4.

2. Wat vertellen de aangetroffen sporen en structuren over de datering van de huizen? Klopt 
dit met de bouwhistorische resultaten? Zijn verbouwingsfasen vast te stellen?
De archeologische sporen kunnen vaak slechts globaal worden gedateerd. Voor precieze 
dateringen van de bestaande panden zijn vooral de dendrochronologische dateringen van 
belang. De archeologische sporen sluiten goed aan bij de bouwhistorische gegevens. Voor alle 
drie panden zijn verschillende verbouwingen vastgesteld, hiervoor wordt verwezen naar de 
deelconclusies van hoofdstuk 4.

3. Wat vertellen de aangetroffen sporen en structuren over gebruiksfunctie van de huizen door 
de tijd heen?
In Nieuwland 14 is de fundering van een bakkersoven gevonden. Uit historische bronnen is 
bekend dat in ieder geval vanaf circa 1700 een bakkerij in dit pand was gevestigd en het 
gebouw behield deze functie tot het einde van de 20ste eeuw. 
In Nieuwland 18 is aan de voorzijde een afwijkende kelder gevonden voor vloeistoffen die 
samen lijkt te hangen met een specifiek beroep dat in het gebouw werd uitgeoefend. Wat dit 
is, valt echter niet te zeggen. Voor Nieuwland 16 en 18 geldt dat het voorhuis eeuwenlang 
dienst zal hebben gedaan als winkel, maar dit is archeologisch moeilijk vast te stellen. Uit de 
historische gegevens blijken deze functies wel. 

4. Zijn sporen en structuren aanwezig van oudere bebouwing en wat vertellen die over datering, 
indeling en functie?
Op het perceel Nieuwland 14 zijn sporen van twee oudere huizen uit de 16de eeuw gevonden. 
Het eerste huis was ongeveer 9 meter lang en bestond uit twee vertrekken. Het is waarschijnlijk 
kort na de aanleg van het Nieuwland in 1508 gebouwd. Later in de 16de eeuw is dit huis 
vervangen door een nieuw pand van 13 meter lang, dat uit drie vertrekken bestond. Er zijn 
geen aanwijzingen voor specifieke functies van deze panden, behalve woonhuis. 
Ter plaatse van Nieuwland 16 zijn resten gevonden van een smal woonhuis van ongeveer 14 
meter lang, met langs de volledige noordzijde een steeg. Over de indeling zijn geen gegevens 
verzameld. Dit huis is rond 1560 gebouwd en in de 17de eeuw vervangen door de huidige 
bebouwing. Achter het huis lag een plaatsje van klinkers en een goot. 

5. Wat kan op basis van vondstmateriaal worden gezegd over het consumptiepatroon en de 
welstand van de bewoners van het plangebied door de tijd heen? 
Tijdens het onderzoek is weinig vondstmateriaal gevonden, waardoor het lastig is om uitspraken 
te doen. Enkele zaken vallen op. In Nieuwland 18 is een stort gevonden van wandtegels van 
een schouw uit de late 17de eeuw. Het gaat om fraai beschilderde tegels met bijbelscenes die 
relatief duur waren in aankoop. In Nieuwland 14 zijn opvallend veel munten gevonden uit 
de 17de en 18de eeuw gevonden. In ieder geval vanaf circa 1700 was het pand in gebruik als 
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bakkerij. Mogelijk zijn een deel van de munten door klanten verloren. 

6. Geven de vondsten informatie omtrent beroepen die door de bewoners van het plangebied 
werden uitgeoefend?
Nee, dergelijke vondsten zijn niet gevonden. 
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