
Hoorn � Het Westfries Museum,
Archeologie West-Friesland, de bi-
bliotheek en ook scholen worden bij
een nieuw project betrokken. 

Centraal staat de riooltunnel van
ruim vijf eeuwen oud, die in 2015 in
hartje Hoorn werd ontdekt toen in
de steeg ’t Glop een stuk van de be-
strating door hevige regenval was
weggezakt. Archeologen ontdekten
dat er een ondergrondse gang met
bakstenen overwelving was. Een ri-
ool, via welke eeuwenlang afval was
weggevoerd van de mensen die er-
boven leefden. Bij het leeghalen er-
van kwamen veel spullen weer te-
voorschijn. Als puzzelstukjes van de
levens die hier al die tijd zijn ge-
leefd.

St. Jans Gasthuis
Een aantal van die vondsten zijn nu
te zien in de wisselvitrine in de ar-
cheologiekelder van het Westfries
Museum. Onder meer spullen uit
het afval van het St Jans Gasthuis,
dat in 1563 bovenop het riool werd
gebouwd. Scherven van potten en
pannen, glazen flessen en tabakspij-
pen uit de zeventiende eeuw, bijzon-
dere tinnen lepels met ingeslagen
initialen van de gebruikers. 

Allemaal spullen die niet wegs-
poelden naar de zee en daarom eeu-
wen later konden worden gevon-
den. Er liggen ook metalen onder-
delen van militaire petten en zegel-

loodjes, uit het Militair Arsenaal dat
tussen 1860 en 1922 in het voormali-
ge gasthuis was gevestigd.

Verder ligt er een toiletpot uit
1880, 1890, die in de Schaperstraat in
Bovenkarspel is opgegraven. ,,Met
zwanenhals tegen de stank, dat was
toen een hele nieuwe uitvinding’’,

zegt archeoloog Christiaan
Schrickx. 

Voor die tijd deden mensen hun
behoefte in een houten hokje dat
buiten stond en loosde op een beer-
put of riool. Vanaf de vijftiende
eeuw werden ook kamer- of pispot-
ten gebruikt. Ook daar liggen voor-
beelden van in het museum. De ri-
oolbuizen van keramiek die onderin
de vitrine liggen, lijken moderner,
maar ook die waren er al rond 1550,
volgens Schrickx. Bij klooster
Nieuwlicht in Blokker is een heel
stelsel van deze buizen opgegraven.

Archeologie West-Friesland
werkt aan een educatiepakket rond-
om het boek Glop, dat beschikbaar
komt voor scholen. Onder meer zit-
ten daarin de tekeningen uit het
boek als grote posters, ander lesma-
teriaal. Ook een excursie naar het
Glop is bij het programma inbegre-
pen. Verder komt er een presentatie
en mini-expositie in de bibliotheek

over de vondsten uit de Hoornse
grond. Omdat sommige schilderijen
die in het boek zijn getekend ook in

werkelijkheid te zien zijn, in het
Westfries Museum, wil ook dit de
samenwerking zoeken met scholen. 

ARCHEOLOGIE N a prentenboek over riool onder ’t Glop nu ook expositie en onderwijspakket

Verleden komt tot leven
Deze zomer verscheen
Glop, een bijzonder pren-
tenboek, waarin Daan
Remmerts de Vries
(tekst) en Josje van Leeu-
wen (tekeningen) letter-
lijk en figuurlijk schetsen
hoe een klein stukje
Hoorn zich ontwikkelde,
op de plek waar de men-
sen 4500 jaar geleden
nog in een plaggenhut
woonden. Wat sindsdien
in de bodem is achterge-
bleven komt binnenkort
nog meer tot leven.
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De vitrine met rioolvondsten in het Westfries Museum, met centraal het boek Glop, dat ook verkrijgbaar is in de museumwinkel. FOTO JAAP VAN DER PIJLL

" "Zwanenhals
was in 1880,

1890 een hele
nieuwe

uitvinding

Hoorn in de zeventiende eeuw, met onder het huis nabij de Grote Kerk het riool.
TEKENING: JOSJE VAN LEEUWEN, UIT HET BOEK GLOP.


