
Geen wonder, dat het onder de
rijkere inwoners van de stad in de
zeventiende en achttiende eeuw
mode was, om in de zomers deze
kant op te gaan. Al was het maar
om de stank van de riolen te ont-
vluchten. Nadat de stad in 1598 de
Drieboomlaan had laten aanleg-
gen, tussen Koepoortsweg en Ho-
lenweg, werden percelen grond
verkocht om als (sier)tuinen in te
richten. Dat deden Hoornaars die
het zich konden veroorloven. Ze
lieten bij hun tuin een eenvoudig
huis bouwen, plus als het even kon
een theekoepel bij de sloot aan de
andere kant van de tuin. 
De funderingen van drie van deze
eenvoudige buitenhuizen zijn nu
gevonden. Een ervan was een hou-
ten gebouwtje met voorraad- en
waterkelders. In de achttiende
eeuw is hier een bakstenen huis
gebouwd, dat tot ver in de negen-
tiende eeuw bleef staan. Rond dit
huis is veel afval van bewoners
gevonden: kopjes, schoteltjes,
scherven van glazen en flessen en
scherven en kommen van Chinees
porselein, die als sierstukken in het
huis hebben gestaan. Ook is in een
afvalkuil vlak achter de buitenhui-
zen een kalfslederen boeksband
gevonden, die waarschijnlijk da-
teert uit 1550-1600. Andere opmer-
kelijke vondsten waren een deel
van de schaal van een zeer groot ei,
van bij voorbeeld een struisvogel,
en een zeventiende-eeuwse wand-
tegel waarop een nar prijkt met
een uil op een stok. Die figuur
verwijst waarschijnlijk naar Tijl
Uilenspiegel, die volgens middel-
eeuwse verhalen iedereen voor de
gek hield.
De vondsten zijn overgebracht
naar de depots van het samenwer-
kingsverband Archeologie West-
Friesland in Hoorn. ,,Elke vondst

draagt bij aan het beeld dat we nu
hebben van hoe de stad er toen
uitzag’’, vertelt Christiaan
Schrickx, die verantwoordelijk is
voor de opgraving aan de Drie-
boomlaan. ,,Er bestaan zo goed als
geen afbeeldingen van Hoorn in de
zeventiende eeuw. Een paar schil-
derijen. Hoe de stad er toen uitzag
weten we voor een deel door wat er
nog staat. Voor de rest baseren we
ons op een combinatie van bron-
nen, waarbij archeologie een grote
rol speelt.’’

Schetsmatig

Een kaart van Adriaen Doesjan uit
1794 is de enige waar het lanenge-
bied volledig op staat. Maar je kunt
niet op huisniveau zien wat er
stond. ,,We hebben sterk de indruk
dat de bebouwing op dergelijke
kaarten schetsmatig is weergege-
ven’’, zegt Schrickx.
Het was dan ook een buitenkans
dat woningcorporatie 38 eenge-
zinswoningen aan de Binneblijf-
straat, Merensstraat en Drieboom-
laan liet slopen om plaats te maken
voor nieuwbouw. Dergelijke grote
projecten in archeologisch waarde-
vol gebied doen zich niet vaak
meer voor. De gesloopte woningen,
uit de jaren twintig van de vorige
eeuw, waren niet gefundeerd op
heipalen. De bodem was niet ver-
stoord. Om gericht en snel te kun-
nen zoeken zijn sleuven gegraven.
,,We wisten dat de huizen aan de
kant van de Drieboomlaan stonden
en de theehuizen achterin.’’ 
Archeologie bij bouwprojecten, het
is altijd een kwestie van geven en
nemen, vertelt Schrickx: ,,We had-
den volgens afspraak zes dagen de
tijd om er te graven en daar hebben
we ons aan gehouden. Maar we
hadden er wel zestien dagen kun-
nen graven, er is veel meer gevon-
den dan verwacht.’’
Archeologen hebben later de sane-
ring van het terrein nog wel bege-
leid, wat ook nog wat vondsten
heeft opgeleverd. ,,Dat kost niet zo
veel tijd meer. Het gaat ons om het
beeld, het verhaal van de stad in de
zeventiende eeuw. Hoe zag het er
uit. Hoe leefden die mensen. Ar-
cheologie is de rechtstreekse ma-
nier om het verleden te ervaren.
Om te snappen hoe dat is geweest.
Dat heeft een meerwaarde, ook
voor de beleving van de stad nu.’’

Archeologen hebben in Hoorn de funderingen van
drie buitenhuizen uit de zeventiende eeuw
gevonden. Aan de Drieboomlaan, waarvan al door
eeuwenoude kaarten bekend was dat er tuinen met
buitenhuizen en theekoepels zijn geweest. 
Waarom wordt deze vondst als bijzonder gezien?
We vroegen het de projectleider, senior archeoloog
Christiaan Schrickx.

Weer een stuk
waar verleden

tastbaar wordt

Achter een van de buitenhuizen aan de Drieboomlaan lag een plaatsje van baksteen en na

Veel gevonden op
plek buitenhuizen
Drieboomlaan

De Drieboomlaan rond 1905, kijkend vanaf de Koepoortsweg.
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Hoorn Volgens een schrijver uit
de achttiende eeuw waren de wan-
delwegen vlak buiten de binnen-
stad van Hoorn, waaronder de
Drieboomlaan, Koepoortsweg,
Tweeboomlaan, Venenlaan en
Draafsingel, ’de schoonste en aan-
genaamste die ik ooit ergens heb
gezien’. 
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steen en natuursteen

Op een stadskaart uit 1794 (noorden onder) zijn de buitenhuizen, tuinen en theekoepels aan de Drieboomlaan goed te zien. De straat rechts met paard en wagen is
de Koepoortsweg. De rode cirkel geeft bij benadering het gebied aan waar nu is gezocht.

Leren boekband met gestempelde versiering, 16de eeuw Detail van de boekband.

Op een 17de eeuwse wandtegel staat een afbeelding van Tijl Uilenspiegel, een figuur die volgens de verhalen iedereen
voor de gek hield.
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