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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 weergeven.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

Op 10, 11 en 12 maart 2020 is door Archeologie West-Friesland op het perceel Grote Oost 53 in 
de binnenstad van Hoorn een archeologische begeleiding uitgevoerd (afb. 1 & afb. 2).1 Directe 
aanleiding voor het onderzoek was de herinrichting van de tuin aan de noordzijde van het 
perceel. Onderhavig plangebied bleek met lood te zijn verontreinigd, waardoor sanering van 
de vervuilde grond noodzakelijk was. De afgraving van de bodem betekende een verstoring 
van het aanwezige bodemarchief, waardoor behoud in situ van de archeologische resten niet 
mogelijk was.

De eindverantwoordelijkheid van het archeologisch onderzoek was in handen van senior-
archeoloog Michiel Bartels. Het veldteam bestond uit projectleider en senior-archeoloog Sander 
Gerritsen, archeoloog Jasper Leek, veldmedewerker Etienne van Paridon, detectiespecialist 
Aad Weel, student-stagiair Jordy Jetses en vrijwillig medewerker Peter Oudheusden. De 
mechanische graafwerkzaamheden werden door GP Groot uitgevoerd.

Het onderzoek is door Jasper Leek uitgewerkt. De keramiek, de bouwkeramiek en het metaal 
zijn door KNA Specialist Materialen Wytze Stellingwerf beschreven. De vondstverwerking was 
in handen van KNA Specialist Conserveren Marlijn Kossen, Etienne van Paridon en Conny Pronk. 
Vrijwillig medewerker Hans van Poelje heeft de objecten gefotografeerd en bewerkt. Fleur 
Schinning was verantwoordelijk voor de opmaak van dit standaardrapport. Daarnaast hebben 

1 Conform protocol opgraven.

Afb. 2. De ligging van plangebied Grote Oost 53 (rode stippellijn) op een topografische kaart (bron: PDOK).
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diverse vrijwillig medewerkers geholpen bij het wassen en conserveren van de vondsten.

1.2 Voortraject

In het kader van de verkoop van Grote Oost 53 aan het Rijksvastgoedbedrijf, is in 2016 
door Hamaland Advies een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd binnen het 
plangebied. De ingrepen waren toen nog niet bekend. In het bureauonderzoek is een hoge 
archeologische verwachting voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geformuleerd.2 Onder 
een sub-recent ophogingspakket van ca. 0,75 m dik bleek een 18de-eeuwse ophoging met 
resten van bakstenen funderingen aanwezig te zijn. 

In 2020 werd op verzoek van gemeente Hoorn gekeken naar het aspect archeologie met 
betrekking tot de ontwikkeling van de tuin binnen onderhavig plangebied.3 Op het terrein komen 
parkeerplaatsen en groenvoorziening. Zoals uit het bureau- en verkennend booronderzoek 
bleek, gold voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Op basis van de verwachting werd geadviseerd om het terrein te 
onderzoeken in de vorm van een archeologische begeleiding van de saneringswerkzaamheden. 
Voor dit onderzoek is in maart 2020 een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.4

1.3 Leeswijzer

In dit standaardrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek (Archis-nummer 
4781693100, projectnummer 506) weergeven. Na dit inleidende hoofdstuk is de historische 
ontwikkeling uiteengezet (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 komen het doel en de gevolgde 
methoden aan bod. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het gravend onderzoek beschreven. 
In hoofdstuk 5 volgt de samenvoeging van de gegevens in de synthese & samenvatting waarna 
in hoofdstuk 6 de onderzoeksvragen uit het PvE worden beantwoord.

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

1.4 Dankwoord

Hierbij wil AWF speciale dank uiten naar meneer en mevrouw Deen. Verder gaat dank uit naar 
meneer Huitema van GP Groot B.V. voor een prettige samenwerking tussen de uitvoerende 
partijen.

2 Van der Kuil, De Rouw & Rohling 2016.
3 De Groot, Bartels & Schrickx 2020.
4 Gerritsen & De Groot 2020.
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2 De onderzoekslocatie5

Het plangebied ligt tussen het Gerritsland en het Grote Oost. Het Grote Oost maakt samen met 
het Kleine Oost en het West onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk en is daarmee een van 
de oudste straten van de stad. Hoorn is ontstaan rondom de Roode Steen. De oudste resten 
van bebouwing dateren hier uit ca. 1275. In de 14de eeuw breidde de bebouwing zich vanaf 
de Roode Steen snel uit, vooral langs de straten het Grote Noord, het Grote Oost en het West. 
Vanaf de Roode Steen is het Grote Oost (toen nog de Oosterstraat) langzaam volgebouwd. 
Aanvankelijk waren dit houten huizen, later paste men brandveiliger materiaal toe als bakstenen 
en dakpannen. In 1420 werd de straat voor het eerst geplaveid met stenen. Daarvoor was de 
zeedijk nog onbestraat. Rond 1450 werden aan het Grote Oost twee kappellen gebouwd, die 
later werden opgenomen in het St. Maria Magdalenaklooster en de Oosterkerk.6

Het Gerritsland ontleent haar naam aan heer Gerrit van Heemskerk, een telg uit een adellijke 
familie die in de 14de eeuw in Hoorn woonde. Hij kwam om het leven in 1398 tijdens de oorlog 
van de graaf van Holland met Friesland. Chroniqueur Velius (eerste druk 1605) vermeldt dat 
hij in Hoorn een stuk open land met boomgaard bezat, waarop hij een huis liet neerzetten. 
Na zijn dood zou dit stuk land zijn bebouwd en het Gerritsland zijn geworden. Als het verhaal 
bij Velius klopt, is het Gerritsland als straat na 1398 ontstaan. Uit de schotboeken (soort 
belasting) uit de 15de eeuw blijkt dat het Gerritsland in die tijd bebouwing kende. Dit werd 
in 2016 tijdens een archeologische waarneming op het perceel Gerritsland 7 bevestigd, toen 
resten van een houten huis uit de eerste helft van de 15de eeuw en een bakstenen huis uit de 
tweede helft van de 15de eeuw werden aangetroffen.7

5 Deels overgenomen uit Schrickx 2018.
6 Groot 1982, 125.
7 Schrickx 2018.

Afb. 3. Uitsnede van de stadsplattegrond van Hoorn van de hand van de Nederlandse cartograaf Jacob van 
Deventer uit ca. 1560. Het plangebied is met een zwarte cirkel omkaderd (bij benadering).
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De oudste stadsplattegrond van Hoorn dateert uit ca. 1560 (afb. 3). Op deze kaart is zichtbaar 
dat door het Gerritsland in die tijd nog water stroomde. Ter hoogte van het plangebied zijn de 
straten al volledig volgebouwd. Op de kaart van Utenwael uit 1596 is de situatie in iets meer 
detail afgebeeld (afb. 4). Op de kaart van Blaeu uit 1649 is wederom een aaneengesloten rij 
panden ter hoogte van het plangebied afgebeeld (afb. 5). De waterloop in het Gerritsland is 
inmiddels overkluisd (1619). Op deze kaart is ook zichtbaar dat het Grote Oost toen nog ‘’t 
Oost’ werd genoemd. Op de kaart van Doesjan uit 1794 zijn langs de woonblokken aan het 
Gerritsland opvallende smalle steegjes aanwezig, die tot halverwege de woonblokken inlopen. 
Aan het einde van de stegen staat bebouwing weergeven (afb. 6). 

Op de eerste kadastrale minuutkaart uit 1823 (afb. 7) is zichtbaar dat het plangebied grotendeels 
samenvalt met het erf van perceel A473 (Grote Oost 53). Van de bovengenoemde stegen 
zijn nu nog slechts relicten over. Langs het Gerritsland is op dit perceel tevens bebouwing 
aanwezig. In de oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) uit 1832 staat vermeld dat het gehele 
perceel toen in het bezit was van Jan Iman van Wickevoort Crommelin (militiecommissaris). 
De oostzijde van het plangebied valt samen met de achterzijde van de bebouwing op percelen 
A453 en A454 langs het Gerritsland en het achtererf A471 langs het Grote Oost. Perceel A453 
was in eigendom van koopman Abraham Mozes du Mosch. Het huis en erf A454 was van 
arbeider Jan Rinse. Perceel A471 was in bezit van Jacob Snoek (rentenier). In 1849 werden de 
gebouwen op de percelen A453 en A454 gesloopt en vervangen door een pakhuis.

In de 17de en 18de eeuw woonden langs het Grote Oost de rijkste regentenfamilies van de stad. 
Uit deze periode dateert ook de huidige bebouwing aan het Grote Oost 53. Het pand aan het 
Grote Oost 53 is een rijksmonument (monumentnummer 22368). Oorspronkelijk waren dit 

Afb. 4. Uitsnede van de stadplattegrond van Hoorn van Utenwael uit 1596. Het plangebied is met een rode 
cirkel omkaderd.



13

twee aparte panden die later zijn samengevoegd achter één voorgevel. Van 1930 tot 2014 
heeft het gebouw dienst gedaan als zittingsplaats voor het Kantongerecht.

Afb. 5. Uitsnede van de stadsplattegrond van Hoorn van Blaeu uit 1649. Het plangebied is met een witte 
cirkel omkaderd.

Afb. 6. Uitsnede van de stadsplattegrond van Hoorn van Doesjan uit 1794. Het plangebied is met een 
zwarte cirkel omkaderd.
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Vooralsnog is niet achterhaald wie in de 17de eeuw de eigenaars van de twee panden (die later 
zijn samengevoegd tot één pand) waren. In 1733 was Willem Minnes de eigenaar van de twee 
huizen en een stal.8 Willem Minnes was een telg uit het bekende regentengeslacht Minnes en 
actief in het stadsbestuur van Hoorn. Hijs is in 1702 geboren als zoon van Nicolaes Willemsz 
Minnes en Maria Cornelia Zeeman. Hij trouwde in 1721 met Ida de Vries, die in 1732 overleed. 
De kinderen uit dit huwelijk overleden niet lang na de geboorte. Hij hertrouwde in 1735 met 
Maria van Hoolwerf met wie hij geen kinderen kreeg. Willem Minnes overleed in 1749 en zijn 
tweede vrouw overleed in 1786.

Later, in de 18de eeuw, waren dit Jacob van Binkhorst en Maria van Foreest en vervolgens 
(verkoop 1798) Margaretha Susanna Velius, de weduwe van Abraham Baartmans die in 
Rotterdam woonde.9 Het complex wordt dan omschreven als huis aan de noordzijde van het 
Grote Oost met erf, stalling en koetshuis aan het Gerritsland. In de 19de eeuw ging het pand 
en de stal meerdere malen over in andere handen, waarna in 1909 de stal aan het Gerritsland 
werd gesloopt.

8 Van der Thiel 2011.
9 WFA, ORA, inv.nr. 4556, fol. 288r. Verkoop door Jan Christiaan van de Blocquery, administreur van de 

boedel van Maria van Foreest.

Afb. 7. Uitsnede van het kadastrale minuutplan van Hoorn uit 1823. Het plangebied is met een zwarte 
stippellijn omkaderd.
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3 Doel en methode

3.1 Doel en onderzoekskader

Doel van het archeologisch onderzoek is het documenteren van gegevens en het bergen van 
vondstmateriaal om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor de kennisvorming 
van de historie van de stad Hoorn en de nabije omgeving.
Onderhavig archeologisch onderzoek moet niet op zichzelf worden bekeken, maar binnen 
een stedelijk, regionaal en nationaal onderzoekskader wordt geplaatst. Voor het plaatsen van 
opgraving binnen een landelijk onderzoekskader is de NOaA (Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie) van belang. De NOaA is vervaardigd door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, ondersteund door universiteiten en gemeentelijk archeologen. Het weerspiegelt de 
stand van zaken, lacunes en vragen die er leven binnen de archeologie. Een aantal thema’s uit 
deze onderzoeksagenda zijn relevant voor het plangebied:
• H13 Late Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en het historische landschap van Holoceen 

Noord-Nederland;
• H16 De Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd in West-Nederland; 
• H24 De stad in de Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd.

3.2 Onderzoeksopdracht

In het PvE is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, die als leidraad bij het archeologisch 
onderzoek en de uitwerking ervan hebben gefungeerd. In dit standaardrapport wordt getracht 
antwoord op deze vragen te geven. De vraagstelling uit het PvE is in thema’s en per periode 
uitgesplitst.

Middeleeuwen 12de en 13de eeuw
1. Zijn ontginningssloten aanwezig en waren deze oost-west georiënteerd? 
2. Is op basis van vondstmateriaal te zeggen wanneer deze sloten in gebruik waren? 
3. Wat is de breedte van de oorspronkelijke ontginningspercelen? 
4. Zijn deze oorspronkelijke percelen in deze periode opgesplitst en hoe is dit proces verlopen? 
5. Waarvoor werd het gebied gebruikt? 
6. Is een natuurlijke (rest)veenlaag aanwezig en wat verklaart de aan- of afwezigheid? 

Middeleeuwen 14de en 15de eeuw
7. Waarvoor werd het gebied gebruikt in deze periode? 
8. Zijn er aanwijzingen dat de percelen waren bebouwd in deze periode? Zo ja vanaf wanneer? 
9. Hoe waren de erven ingericht en zijn hier veranderingen in aan te wijzen? 
10. Zijn er duidelijke verschillen tussen het Gerritsland en het Grote Oost wat betreft inrichting 

en gebruik? 
11. Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten binnen het plangebied? 

Nieuwe Tijd
12. Hoe waren de erven aan het Gerritsland ingericht? Waren hier waterputten, waterkelders 

en/of beerputten aanwezig? 
13. Zijn er resten van huizen aanwezig? Wat was de constructie en indeling van de huizen? 
14. Hoe waren de huizen gefundeerd? Is gebruik gemaakt van nieuw hout of van hergebruikt 
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(scheeps)hout? 
15. Hoe was de afvalvoorziening? Hadden de huizen beerputten of juist niet? Zijn riolen / goten 

naar de overkluizing van de gracht aan het Gerritsland aanwezig? 
16. Waren in het gebied steegjes aanwezig waaraan ook weer woningen stonden? Valt dit te 

reconstrueren? 
17. Geven de vondsten informatie omtrent beroepen die door de bewoners werden uitgeoefend? 
18. Zijn een of meerdere panden in verband te brengen met de stallen die hier lagen en die bij 

de regentenhuizen aan de Grote Oost behoorden? Hoe zagen deze eruit? 

3.3 Methoden 

3.3.1 Algemeen
Voorafgaand aan het gravend onderzoek is 
door een archeoloog van AWF een viertal 
grondslagpunten met RD-coördinaten en NAP-
hoogten uitgezet. Aan de hand van deze punten 
zijn twee lokale meetsystemen uitgezet en alle 
sporen ingemeten.10 Alle analoge tekeningen 
zijn op schaal 1:20 vastgelegd.

Het vondstmateriaal is met de hand, en voor zover mogelijk, per spoor verzameld (afb. 8 & afb. 
9). De vlakken en de stortgrond zijn met een metaaldetector afgezocht. Bij de uitwerking zijn 

10 Sokkia GPS & GeoMax Robotic Total Station.

Afb. 8. Vondsten worden uit uit een 19de-eeuwse 
puinkuil verzameld.

Afb. 9. Uit de puinkuil kwamen wandtegels met 
diverse Bijbelse verzen erop. 
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de keramiek- en glasvondsten volgens het Deventersysteem versie 2018 gedetermineerd.11 
Doel van dit systeem is het eenduidig beschrijven van keramiek en glas in heel Nederland, 
waardoor het makkelijker wordt om vondsten en vondstcomplexen met elkaar te vergelijken.

Het gravend onderzoek en de uitwerking ervan zijn verricht volgens de KNA versie 4.1 en het 
Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.

Na afloop van het veldwerk is een evaluatierapport opgesteld op basis waarvan de uitwerking 
is gebaseerd.12 Dit evaluatierapport is goedgekeurd op: 12-05-2021.

3.3.2 Werkwijze
Voorafgaand aan het onderzoek was een deel van de oostzijde (werkput 1) reeds afgegraven. 
Op de plaats waar bestrating kwam te liggen, werd de bodem tot een diepte van 0,3 m beneden 
maaiveld afgegraven. Ter plaatse van de groenvoorziening werd de bodem tot een diepte van 
1 m beneden maaiveld afgegraven (afb. 10). Gezien de aard van de graafwerkzaamheden was 
van te voren geen werkputtenplan vastgesteld. Deze werd dan ook naar inzicht, efficiëntie en 
samenspraak met de uitvoerder ingevuld (afb. 11). 

Het onverstoorde terrein werd laagsgewijs tot op de gewenste saneringsdiepte verdiept. De 
totale omvang van de werkputten bedroeg 331 m2. Werkput 1 werd aan de oostzijde van het 
terrein aangelegd en was ca. 15 m bij 10 m. Werkput 2 was een sleuf van 14 m bij 2,2 m 
en grensde aan de westzijde van werkput 1. Werkput 3 werd L-vormig tegen de achtergevel 
van het pand Grote Oost 53 aangelegd. Werkput 4 kwam ten westen van werkput 2 en ten 

11 www.deventersysteem.nl.
12 Leek 2021.

Afb. 10. Bij aanvang was een deel van het terrein al tot een meter beneden maaiveld afgegraven. 
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noorden van werkput 3 te liggen. Tot slot werd aan de westzijde van het terrein werkput 5 
als een sleuf van 25 m bij 2 m in NZ-richting aangelegd. Tijdens het onderzoek is één profiel 
gedocumenteerd, namelijk het zuidprofiel van werkput 1.

Afb. 11. De werkputten (rode stippellijn) binnen het plangebied (blauwe kader).
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4 Resultaten archeologisch onderzoek

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het archeologisch onderzoek beschreven. Hierbij 
komen achtereenvolgens aan bod: de fasering van de sporen en de percelering binnen het 
plangebied, de algemene bodemopbouw, de mate van verstoring en de beschrijving van 
de sporen en vondsten per fase. Indien mogelijk wordt de materiële cultuur per context 
beschreven. Losse vondsten worden in een aparte paragraaf behandeld.

4.1.1 Percelering en fasering
De archeologische resten zijn gedurende het onderzoek en de uitwerking ervan verdeeld in 
vier percelen, namelijk percelen A473 & A471 (Grote Oost 53), A453 (Gerritsland 10) en A454 
(Gerritsland 12). De percelen zijn op basis van de historische contouren, zoals weergeven op 
het kadastrale minuutplan uit 1823, ingedeeld en gefaseerd (afb. 12). Daarbij beslaat werkput 
1 grofweg de percelen A453 (Gerritsland 10), A454 (Gerritsland 12) en A471 (Grote Oost 55). 
De rest van de werkputten lag binnen perceel A473 (Grote Oost 53).

De archeologische sporen kunnen in drie fasen worden ingedeeld. Fase 1 omvat alle sporen 
die tussen 1575 en 1650 dateren. Het gaat hierbij om resten van meerdere huizen gelegen 
aan het Gerritsland op de percelen A473, A453 en A454. Hiervan zijn delen van funderingen 
en plavuizenvloeren teruggevonden. In fase 2 (1650-1750) vonden binnen het plangebied 
enkele verbouwingen plaats. Het pand op perceel A473 werd ingekort, terwijl het pand op 
A454 deels werd uitgebouwd. In fase 3 (1750-1849) werd op perceel A473 van een stal/

Afb. 12. De plangebied op de moderne topografie (zwarte lijn). De rode stippellijnen omkaderen de 
percelen, zoals weergeven op het kadastrale minuutplan uit 1823.
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koetshuis op perceel A473 gebouwd. Deze bevond zich parallel aan het Gerritsland en is door 
Klaas Melchertzoon de Jong in 1909 afgebroken. Omstreeks 1893 werden de van oorsprong 
laat 16de- 17de-eeuwse huizen aan het Gerritsland op de percelen A453 en A454 gesloopt en 
vervangen door een pakhuis. Het pakhuis werd vervolgens in 1849 afgebroken en vervangen 
door een rij aaneengesloten arbeiderswoningen.

4.1.2 Bodemopbouw en mate van verstoring
Tijdens de archeologische begeleiding kon op één locatie het profiel nader worden bestudeerd. 
Het ging om het zuidprofiel van werkput 1. Het profiel lag grofweg halverwege tussen het 
Gerritsland en Grote Oost. Gezien de geringe diepte van de graafwerkzaamheden kon slechts 
ruim 1 m van de bodemopbouw over een lengte van ruim 9 m worden onderzocht. Hierbij 
werden middeleeuwse ophogingslagen niet bereikt.

De onderste laag bestond over de gehele lengte van het 
profiel uit een pakket lichtbruin zand met grijze vlekken, 
schelpgruis, baksteenpuin en fragmenten dakpan. Uit deze 
laag kwam een messing vingerhoed met ronde handgeputte 
kuiltjes, die samen met de fragmenten dakpan op een 
oorsprong vanaf de 16de eeuw duiden (afb. 13).13 De top van 
deze laag was bruiner van kleur en bevatte veel wortelgaten. 
Deze zijn te verklaren, doordat het erf tussen de bebouwing 
langs het Gerritsland en Grote Oost eeuwenlang als tuin in 
gebruik is geweest. De bovenste laag bestond uit een 0,6 
m dik pakket donkerbruin tot bijna zwart humeus zand met 
veel mortel, schelpgruis en baksteenpuin.

13 V4.-M01; Langedijk & Boon 1999, 61-67.

Afb. 13. 16de-eeuwse vingerhoed 
van messing (V4-M01).

Afb. 14. 18de-eeuwse waterput met natuurstenen dekplaat.



21

In de westhoek was het profiel voor een groot deel door een 18de-eeuwse waterput doorgraven.14 
Voor de aanleg van deze put is eerst een trechtervormige insteek gegraven. De basis van de 
waterput was rond van vorm en bestond uit gele bakstenen van 18*8*4 cm (afb. 14). Hierop 
zat een vierkanten opzetstuk van dezelfde bakstenen, afgedekt met een gefrijnde hardstenen 
dekplaat van 68*64*8 cm. Aan de westkant van de dekplaat zat een gat van ca. 8 cm met 
daaromheen vier ijzeren borgpennen. Hiermee kon een gietijzeren zwengelpomp aan de 
dekplaat worden bevestigd. De waterput hoorde van oorsprong bij perceel A471 aan het Grote 
Oost. In de 19de of vroege 20ste eeuw is aan de westzijde van de waterput een loden leiding 
toegevoegd, die richting het noorden naar perceel A471 (Grote Oost 55) liep. Waarschijnlijk 
heeft de put tot halverwege de jaren 40 van de vorige eeuw dienst gedaan, totdat vrijwel 
alle huizen werden voorzien van inwendige waterleidingen, waarna het mogelijk als sierstuk 
behouden bleef.

4.2 Fase 1: Nieuwe Tijd (1575 - 1650)

De sporen en vondsten uit fase 1 behoorden tot de oudste sporen aangetroffen tijdens 
de archeologische begeleiding. De oudste sporen bestaan uit bakstenen funderingen en 
plavuizenvloeren van twee huizen aan het Gerritsland.

4.2.1 Perceel A473
4.2.1.1 Huis 1
Funderingen (S22, S34 & S42)
Verdeeld over werkputten 2 en 4 kwamen delen van de oost-, zuid- en westgevel tevoorschijn 
(afb. 15). De westmuur (S42) was uit een uniforme partij rode bakstenen van 25*12,5/13*4,5 

14 S4.

Afb. 15. Westmuur (S42) van huis 1 met in het midden een inkortmuur uit de 17de of vroeg 18de eeuw (S43).
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cm met kalkmortel opgebouwd. Van de muur resteerden nog minimaal vier baksteenlagen. De 
muur ging nog dieper de bodem in, maar kon omwille van de aard van de bodemwerkzaamheden 
niet verder worden onderzocht. De muur is over een lengte van 6,3 m teruggevonden, had een 
anderhalf steens basis (breedte 0,4 m) met een steens opbouw en was deels weggebroken. De 
bovenzijde van de muur lag op 0,6 m NAP, waarna deze op 0,35 m NAP versneed.

Van de fundering van de oostmuur (S22 & S34) resteerden nog minimaal negen baksteenlagen 
van twee soorten rode bakstenen van 23*11*5 cm en 25*12,5*4,5/5 cm. Daarbij is de muur 
tot op een diepte van 0,15 m NAP onderzocht. De onderkant is dus niet gezien. De bovenzijde 
van de muur lag op 0,7 m NAP. De muur is over een lengte van 6,2 m gezien. Halverwege de 
muur was een aantal wijzigingen in een latere fase aangebracht. Deze worden in paragraaf 4.3 
behandeld. Haaks op het uiterste zuiden van de oostmuur werd een klein stuk van de zuidmuur, 
de achtergevel, aangetroffen (afb. 16). Deze bestond uit dezelfde bakstenen als oostmuur 
S22/S34. De inwendige afstand van de zijgevels van huis 1 bedroeg 5,3 m. Doordat een groot 
gedeelte van de zijgevels ontbrak, kon de lengte van het huis niet worden vastgesteld, hoewel 
het aannemelijk is dat de voorgevel van het huis tegen de huidige rooilijn heeft gestaan. 
Hierdoor heeft het huis een gereconstrueerde lengte van ca. 18 m.

Opvallend aan het metselwerk is het formaat van de bakstenen. Bakstenen met een lengte 
van 25 cm en 23 cm en werden doorgaans toegepast in 14de- en 15de-eeuwse gebouwen. Deze 
datering komt niet overeen met de plavuizenvloer en het vondstmateriaal dat is aangetroffen. 
Het lijkt erop dat in de late 16de of vroege 17de eeuw het huis is opgetrokken uit een uniforme 
partij grote hergebruikte 14de- of 15de-eeuwse bakstenen.

Plavuizenvloer S44
Tussen de funderingen van huis 1 kwam een deel van een plavuizenvloer tevoorschijn (afb. 

Afb. 16. Zuidoosthoek (S22) van huis 1.
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17). De vloer lag op ca. 0,25 m NAP en bestond uit een uniforme partij geglazuurde plavuizen 
van 12*12*2 cm in dambordpatroon, die in de eerste helft van de 17de eeuw kunnen worden 
gedateerd. Exact dezelfde plavuizen werden aangetroffen binnen de funderingen van huis 2. 
Onder de plavuizen lag een pakket schoon grijs zand.

Drainagegoot S48
Parallel aan en direct tegen westmuur S42 lag op een diepte van ca. 0,2 m NAP een rij van Oud 
Hollandse pannen met de nokzijde aan de bovenkant. De pannen lagen dus ondersteboven. De 
rij dakpannen werd door het lichtgrijze zandpakket, waarop de plavuizenvloer lag, afgedekt. 
Vermoedelijk heeft het zandpakket onder de plavuizenvloer direct met de pannenrij te maken. 
De straatzijde van het Grote Oost ligt namelijk hoger dan de straatzijde van Gerritsland. Door 
het afschot richting het noorden kon een overschot aan grond- of hemelwater via de holte 
onder de pannenrij op een natuurlijke manier richting het water langs het Gerritsland worden 
afgevoerd. Hierdoor werd optrekkend vocht tegengegaan en bleef de plavuizenvloer droog.

Een dergelijke vorm van draineren werd in het begin van de 19de eeuw op grote schaal in 
Engeland toegepast. De bolle drainagetegels leken sterk op de middeleeuwse monniken en 
nonnen; op elkaar liggende halfronde onder- en bovenpannen. In slappe bodems werden 
platte tegels gelegd met daarop bolle hoefijzervormige tegels (horseshoe) (afb. 18). In 
stevige bodems volstond alleen de bolle hoefijzervormige tegel.15 In Zeeland is een voorbeeld 
bekend waar 25 hectare land door het gebruik van sleuven opgevuld met oude dakpannen, 
takkenbossen en aardappelloof werden drooggehouden.16 

15 Dekker & Wesseling 2008, 30.
16 Dekker & Wesseling 2008, 28- 29.

Afb. 17. Binnen huis 1 lag een vloer van kleine ongeglazuurde rode en groen geglazuurde plavuizen uit 
de 16de eeuw.
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4.2.2 Perceel A453
4.2.2.1 Huis 2
Westmuur S28
In de uiterste noordwesthoek van werkput 1 werd een deel van een westgevel van een huis 
op perceel A453 (Gerritsland 10) blootgelegd (afb. 19). In de muur waren twee verschillende 
partijen bakstenen te onderscheiden. De onderste vier steenlagen waren twee steens breed en 
van rode bakstenen opgebouwd. De bovenste drie lagen waren anderhalf steens en bestonden 
uit een partij jongere rode en gele bakstenen van respectievelijk 18*8*4 cm en 18*9*3,5 cm. 
De muur is tot op een diepte van 0,25 m NAP gezien. Halverwege de 19de eeuw werd de muur 
deels gesloopt ten behoeve van de bouw van een pakhuis (zie paragraaf 4.4.2 Afbraak huis 2 
en bouw pakhuis).

Plavuizenvloer S46
Direct ten oosten van westmuur S28 lag op een diepte van 0,15 m NAP een aantal in verband 
liggende plavuizen van 12*12*2,5 cm met daaronder een laagje schoon grijs zand als vlijlaag. 
Aan de noordzijde waren zowel de plavuizenvloer (S28) als westmuur S28 door de achtergevel 
van het 19de-eeuwse pakhuis aan het Gerritsland weggebroken.

4.2.3 Perceel A454
4.2.3.1 Huis 3
Muur S37 en Schrobput S39
In de noordoosthoek van werkput 1 kwam de hoek van een lat 16de- of vroeg 17de-eeuwse 
gebouw tevoorschijn, dat in NZ-richting langs het Gerritsland op perceel A454 heeft gestaan 
(afb. 20). De zuidgevel bestond uit een steens dikke muur van hele en halve rode bakstenen 
van 19*9*4 cm met zachte kalkmortel. De oostelijke zijgevel was voor een groot gedeelte 

Afb. 18. Voorbeeld van een hoefijzervormige drain die omstreeks 1835 werden vervaardigd (naar Dekker 
& Wesseling 2008, 30).
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gesloopt en met schoon grijs zand opgevuld. Van de muur resteerden dan ook nog maar enkele 
in verband liggende bakstenen. De muren waren tot op een diepte van 0,35 m NAP afgebroken.

Afb. 19. Westmuur (S28) huis 2.

Afb. 20. Zuidoosthoek van huis 3. In de hoek lag een schrobputje van halve gele bakstenen. In een latere 
fase is het huis uitgebreid en kwam een aanbouw verder naar het zuiden te liggen. 
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In de hoek van muur S37 lag een vierkant gemetselde schrobput (0,45 m bij 0,45 m) van 
harde gele bakstenen van 17,5*8*3 cm met harde trasmortel. Het metselwerk was halfsteens 
en vanaf de rand van de schrobput gemeten slechts 0,3 m diep. De bovenste rij bestond 
uitsluitend uit halve op de kant liggende bakstenen. De vloer van de schrobput bestond 
eveneens uit bakstenen.

De bovenzijde van de schrobput (0,35 m NAP) correspondeerde waarschijnlijk met het 
oorspronkelijke vloerniveau van huis 3. Vloeren werden van een schrobput voorzien op ze op 
een eenvoudige manier schoon te houden. Bij het schrobben van de vloer kon het water naar het 
putje worden geleid en weggeschept. De schrobput bevatte een klein aantal keramiekscherven 
dat grofweg uit de eerste helft van de 17de eeuw dateert. Of deze tijdens het schrobben 
van de vloer of het dempen van de schrobput erin terecht zijn gekomen is onduidelijk. Het 
betreft fragmenten van majolica, witbakkend en roodbakkend aardewerk. Meest herkenbaar 
is een randscherf van een kleine grape met een scherpe buikknik en een uitgebogen rand 
(r-gra-33). Dit type is karakteristiek voor de periode 1575-1650. De overige vondsten uit het 
putje bestaan uit twee ijzeren nagels.17

Bakstenen straatje S36
Direct ten zuiden van huis 3 lag op een diepe van 0,15 m NAP een straatwerk van gebroken 
rode en een enkele gele bakstenen. Waarschijnlijk was dit het oorspronkelijke loopniveau ten 
tijde van de bouw van huis 2. Het straatje kwam in een klein kijkputje tevoorschijn, waardoor 
geen uitspraken over de omvang van het straatwerk kunnen worden gedaan. Het straatje is 
nog minimaal één keer opgehoogd met een pakket schelpengruis, waarna het geheel verdween 
onder een ophogingspakket.18 Hieruit werden enkele scherven van steengoed, roodbakkend 
en witbakkend aardewerk verzameld. Het materiaal dateert hoofdzakelijk uit de tweede helft 
van de 16de eeuw. Meest bepalend voor de datering van het complex is een fragment van de 
bekroning van een vuurstolp van witbakkend aardewerk met groen glazuur. Dit type is te 
dateren tussen ca. 1575-1625.19 Het steengoed bestaat uit producten uit Raeren en uit Keulen 
of Frechen, versierd met appliques. Het fragment van de Raerense kan is tevens gedecoreerd 
met kobaltblauwe beschildering, dit is karakteristiek voor de periode 1575-1625.20

4.3 Fase 2: 1650 – 1750

In fase 2 werd huis 1 perceel A473 voor een groot deel verbouwd. De noordelijke helft van het 
gebouw werd afgebroken en voorzien van een nieuwe muur. De oostgevel werd deels verstevigd, 
mogelijk ten behoeve van de bouw van een nieuwe haard. Ten zuiden van huis 3 verscheen een 
kleine aanbouw met een plavuizen vloer erin. Mogelijk betrof dit een zomerkeuken.

4.3.1 Perceel A473
4.3.1.1 Verbouwing Huis 1
Muur S43
In fase 2 vond een verbouwing van huis 1 plaats. Waarschijnlijk werd de noordelijke helft van 
het gebouw afgebroken. Dit viel op te maken, doordat de noordelijke helft van de westgevel 

17 V20.
18 S8.
19 V18; V21.
20 V16.
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was weggebroken en precies op de afbraakgrens een jongere muur (S43) in OW-richting lag. 
De basis van muur S43 bestond uit twee lagen uitzonderlijk grote bakstenen van 28,5*14*6,5 
cm, waarna het resterende opgaande muurwerk uit kleinere bakstenen van 18,5*9*4 cm 
bestond (afb. 21). Bakstenen van een dergelijk groot formaat werden hoofdzakelijk in de 13de 
en 14de eeuw toegepast en duiden dus op hergebruikt bouwmateriaal. Opvallend aan muur S43 
was dat deze direct op plavuizenvloer S44 was geplaatst. Mogelijk werd voor uitzonderlijke 
grote bakstenen als muurzool gekozen om daarmee de oppervlaktespanning te vergroten en 
verzakking tegen te gaan.

Haardfundering S23, S24 & S35
Op een zeker moment werd oostgevel S22/S34 aan de buitenzijde van de muur verstevigd 
(afb. 22 & afb. 23). Langs de oostgevel werd aan de buitenzijde over een lengte van 2,7 m een 
grondverbeteringssleuf aangetroffen met daarop drie bakstenen steunberen van 0,4 m breed 
en vier bakstenen hoog. De steunberen of poeren waren deels op de oude muur geplaatst en 
bestonden uit rode bakstenen van 16*8*4 cm en 18,5*8,5*3,5 cm en gele bakstenen van 
18,5*9*3,5 cm en 18*9*4 cm.

De versteviging van de oostgevel lijkt samen te vallen met de afbraak van de noordelijke helft 
van huis 1. Mogelijk lag de haard in fase 1 binnen de noordelijk helft van het gebouw en raakte 
deze met de afbraak in onbruik. Hierdoor werd de behouden oostgevel (S22 & S34) verstevigd 
en verbreed om ter plaatse een nieuwe haard te installeren.

Afb. 21. Westgevel S42 met haaks daarop muur S43. De muur is direct op de plavuizenvloer (S44) 
geplaatst. De zool van de muur bestond uit uitzonderlijk grote bakstenen van 28 cm lang. Waarschijnlijk 
werd voor een brede muurzool gekozen om de oppervlaktespanning te vergroten en verzakking tegen te 
gaan. De foto is uit het westen genomen.
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Afb. 23. Zijaanzicht van steunbeer S24. Hierop is duidelijk zichtbaar dat onder de steunbeer 
grondverbeteringskuilen met schoon geel zand zijn aangebracht.

Afb. 22. Bakstenen steunbeer (S24) ter ver-
steviging van oostgevel S22. De steunbeer is van 
jongere gele bakstenen gemaakt (18x9x4 cm).
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Waterkelder S38
Op ca. 1 m uit de achtergevel van huis 1 is op een zeker moment een waterkelder aangelegd 
(afb. 24). Deze had een buitenmaat van 1,9 m x 1,1 m en was van gele bakstenen gemaakt. 
De kelder was voorzien van een tongewelf. Aan de noordzijde van de kelder was aan de 
bovenzijde een mangat van 0,4 m x 0,4 m aanwezig. Waarschijnlijk is de kelder aan het einde 
van de 18de eeuw gelijktijdig met de afbraak van huis 1 in onbruik geraakt. 

Nieuwe plattegrond
Huis 1 veranderde in fase 2 drastisch van grondplan. In oppervlakte nam het huis naar 29 m2 
af, waardoor een min of meer vierkante kamerwoning ontstond met de ingang aan de steeg 
tussen huizen 1 en 2 in. Dergelijke kamerwoningen bevonden zich ook aan de Jeroenensteeg 
op nog geen 50 m ten oosten van huis 1 en hadden soms een oppervlakte van niet meer dan 
25 m2.21

4.3.2 Perceel A453
4.3.2.1 Huis 2
Askuil S16
Direct ten zuiden van huis 2 is in de eerste helft van de 17de eeuw haardas met afval gestort. 
De kuil bevatte naast as voornamelijk afval uit de late 16de tot het midden van de 17de eeuw. 
De grootst vertegenwoordigde keramiekgroep is roodbakkend aardewerk met minstens tien 
verschillende objecten. Naast losse scherven van diverse grapen is een archeologisch compleet 
exemplaar met scherpe buikknik, ribbel op de schouder en een uitgebogen rand (r-gra-29) 

21 Percelen A538 en A539

Afb. 24. Bakstenen waterkelder met tongeweld en vierkant mangat. Via de dakgoten van het gebouw 
werd regenwater in de kelder opgeslagen. Te zien aan de grijze buis is de kelder al eens eerder tijdens 
rioleringswerkzaamheden aangetroffen.
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op te merken (afb. 25).22 Dit type is 
karakteristiek voor de periode 1575-1650. 
Naast dit kookgerei zijn fragmenten van 
twee verschillende papkoppen (r-kop-2) en 
vermoedelijk een kom met kraagrand, een 
vuurtest, een vuurstolp en een bloempot 
vertegenwoordigd. Verder is een scherf 
van een bakpan van witbakkend aardewerk 
(w-bak-3) aangetroffen. Een vondst die 
ook goed binnen de periode past is een 
tamelijk compleet bord op standvlak met 
een afgeronde kraagrand van Weser-
aardewerk, (we-bor-1) afkomstig uit Noord-
Duitsland (afb. 26).23 Het bord is versierd 
met karakteristieke slingerlijnen en cirkels 
in rode en groene kleislib. Het aardewerk 
uit het stroomgebied van de Weser was 
in West-Friesland vooral populair in de periode 1580-1630.24 Een ander importproduct uit 
dezelfde periode is een fragment van een steengoed kan uit Raeren versierd in renaissancestijl 
met uitgesneden cannelures en profielranden. Verder zijn een scherf van een veelkleurig 
beschilderd majolica bord en een fragment van een bord van Italiaanse faience (iw-bor-1) 
versierd in berretino stijl met blauw glazuur in de aslaag aangetroffen (afb. 27).25 Dit materiaal 
dateert ook uit de periode rond 1600.

Naast de keramiekvondsten is een scherfje van een glazen beker (gl-bek-20a) in Venetiaanse 
stijl aangetroffen. De versiering bestaat uit horizontaal opgelegde witte en blauwe 

22 V6-C03.
23 V6-C01.
24 Schrickx 2013a, 46-47; Schrickx 2013b, 77-80; Schrickx & Duijn 2016, 399.
25 V6-C02.

Afb. 25. Grape van roodbakkend aardewerk uit de 
aslaag (V6-C03).

Afb. 26. Bord van Weser-aardewerk uit de aslaag (V6-C01).

Afb. 27. Fragment van een 
bord van Italiaanse faience 
beschilderd in berretino stijl 
(V6-C02)
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glasstaafjes, een techniek die de Italianen 
Vetro a fili noemen (afb. 28).26 De beker is 
vermoedelijk in Amsterdam geblazen in de 
eerste helft van de 17de eeuw. Verder zijn 
enkele wandtegelfragmenten aangetroffen. 
Opvallend is dat deze tegels met blauw 
geschilderde decors typologisch vooral uit 
de periode 1630-1670 dateren, terwijl de 
meeste keramiekscherven enkele decennia 
ouder zijn.

4.3.3 Perceel A454
4.3.3.1 Aanbouw huis 3
Achtergevel en zijmuur S20
In de 17de eeuw werd huis 3 aan de zuidzijde in twee delen aangebouwd, waarbij de oorspronkelijk 
achtergevel (S37) werd afgebroken en opnieuw werd opgetrokken (S20) (afb. 20 & afb. 29). 
Dit viel op te maken uit het feit dat de nieuwe achtergevel over de oude heen is gezet. 

Van de nieuwe achtergevel (S20) resteerde in OW-richting nog 1,3 m van een steens dikke 
muur. Haaks op achtergevel S20 liep de muur richting het zuiden over een lengte van 2,7 m. 
Dit was niet de oorspronkelijke lengte van de aanbouw, aangezien de muur aan de zuidzijde 
was weggebroken. Het betrof een steens dikke muur die van rode bakstenen van 17*8,5*3,5 
cm, 18,5*9,5*4,5 cm en 19*8,5*4 cm met kalkmortel was gemaakt. Van het muurwerk 
resteerden nog minimaal zeven baksteenlagen, hoewel de muur nog dieper de bodem in ging. 

26 V6-G01.

Afb. 28. Fragment van een beker in Vetro a fili stijl 
(V6-G01).

Afb. 29. Detail van aanbouw huis 3 met kelder S31.
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De onderkant van de muur is niet gevonden. De bovenzijde bevond zich op 0,5 m NAP. Op 
basis van de breedte van perceel A454 kan worden verondersteld dat de aanbouw minimaal 3 
m breed en 2,7 m lang is geweest.

Oostmuur S31 en plavuizenvloer S21
Een tweede en kleinere aanbouw kwam aan de oostzijde van zijmuur S20 te liggen (afb. 29). De 
zuidmuur (S31) van de kleine aanbouw was steens breed en lag koud tegen zijmuur S20 (afb. 
20). De oostmuur (S31) was anderhalf steens met een rij op de kant liggende gele bakstenen 
van 17*7,5*3,5 cm ertegenaan. Waarschijnlijk liep hier een goot om ongewenst water af te 
voeren. De muren van de kleine aanbouw waren van rode bakstenen van 18,5*9,5*4 cm 
gemaakt. De onderzijde van de muren lag op een diepte van 0,35 m NAP. Daarmee lagen de 
funderingen van de kleine aanbouw aanzienlijk ondieper dan zijmuur S20, waartegen deze 
waren geplaatst. 

Binnen de kleine aanbouw lag op een diepte van 0,5 m NAP een vloer (S21) van geel en groen 
geglazuurde plavuizen van 16*16*3 cm met daaronder een 0,3 m dik pakket schoon grijs zand 
(S29). Tegen de westkant van de kleine aanbouw (tegen zijmuur S20) was een rij bekapte 
plavuizen geplaatst. Aan de noordkant waren de bepakte exemplaren slechts 4 cm tot 5 cm 
breed, waarna ze richting de zuidwesthoek steeds breder werden (10 cm). In de bouwkunde 
wordt een dergelijke rij een ‘schiftlaag’ of ‘varken’ genoemd.27 Hiermee kon een bouwfout 
(zoals in dit geval een niet-haakse aanbouw) of verzakking worden hersteld om toch tot het 
juiste resultaat te komen.

Het feit dat de plavuizen deels bovenop zijmuur S20 waren geplaatst, maakt het mogelijk dat 
zich hier de ingang vanuit het huis naar de zomerkeuken bevond. De breedte van de kleine 
aanbouw bedroeg 1,8 m.

4.4 Fase 3: 1750 – 1893

Bij aanvang van fase 3 wordt voor het eerst melding van een stal op perceel A473 gemaakt. 
Willem Minnes was de eigenaar van de twee panden aan het Grote Oost en een stal en 
koetshuis aan het Gerritsland. Mogelijk gaat het om één gebouw, waarin zowel de rijtuigen 
als de paarden werden gestald. Of dit het pand aan het Gerritsland op het eerste kadastrale 
minuutplan uit 1823 betreft, is onzeker. Over een koetshuis werd toen niet meer gesproken. 
Verder verdwenen de twee huizen op de percelen A453 en A454 in de eerste helft van de 19de 
eeuw en werd ruimte gemaakt voor een pakhuis.

4.4.1 Perceel A473
4.4.1.1 Stal en bestrating
Fundering zuidgevel S41
In het noorden van werkput 5 kwam op een diepte van 0,3 m NAP een deel van de zuid- en 
westgevel van een stal tevoorschijn (afb. 30). De basis van de fundering was twee steens en 
nog minimaal vijf steenlagen hoog. De fundering was van een uniforme partij van grote rode 
bakstenen van 22*9,5*4 cm gemaakt. Bakstenen met een dergelijk formaat zijn kenmerkend 
voor de tweede helft van de 16de eeuw, waardoor het waarschijnlijk om een partij hergebruikte 

27 Stenvert & Van Tussenboek 2007, 139.
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bakstenen gaat. Waarschijnlijk ging de bouw van de stal gepaard met de sloop van de 
noordelijke helft van huis 1 tussen 1700 en 1750. De stal werd in 1909 afgebroken.

Bestrating S40
Tussen de stal/koetshuis aan het Gerritsland en de woonhuizen aan het Grote Oost kwam op 
ca. 0,2 m onder de huidige bestrating een halfrond pad aan het licht (afb. 31). Het pad zelf 
had een breedte van ca. 1,5 m en is over een lengte van ruim 9 m waargenomen. Op sommige 
plaatsen was de bestrating weggebroken. Waarschijnlijk vormde het pad in het verleden een 
complete cirkel. Op basis van de overgebleven resten had het pad een uitwendige diameter 
van ongeveer 8,5 m met een leeg centrum van ruim 5 m. 

Het pad bestond uit zeer slordig gelegde bakstenen van sterk variërende formaten. De 
grootste bakstenen in het pad waren rode kloostermoppen van 29,5*14,5*7,5 cm, terwijl 
de kleinste 18*9*4,5 cm was. Daarnaast bevatte het straatwerk op verschillende plaatsen 
grijze industriële klinkers, die duiden op een herstelfase uit de tweede helft van de 19de eeuw. 
Aangezien het pad direct bovenop het huis lag en deels uit bakstenen van hetzelfde formaat 
bestond, vond de aanleg van het pad mogelijk plaats kort na de afbraak en met de bakstenen 
afkomstig uit het huis.

Op een historische luchtfoto van de binnenstad van Hoorn zijn in de verte het Grote Oost en 
Gerritsland zichtbaar. Ter plaatse van het plangebied lijkt in het bijzonder één grote boom te 
staan (afb. 32). Waarschijnlijk heeft deze boom in het centrum van het pad gestaan. Daarnaast 
lijkt het pad vanwege het slordige uiterlijk voornamelijk een functioneel karakter te hebben 

Afb. 30. Achtergevel (S41) van de 18de-eeuwse stal 
die aan het Gerritsland stond.

Afb. 31. Halfrond pad (S40) dat mogelijk als keerlus 
diende. De foto is vanuit het zuiden van het balkon 
van Grote Oost 53 genomen.
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gehad. Met het oog op de stalling direct aan de noordzijde diende het pad mogelijk ook als 
keerlus voor de combinatie paard met wagen. 

Afb. 32. Een foto uit 1923 met daarop de Roode Steen, het Grote Oost en de Grote Kerk op het Kerkplein. 
Op de achtergrond is onderhavig plangebied zichtbaar met in het centrum (witte cirkel) een fraaie boom. 
Waarschijnlijk heeft het halfronde pad (S40) rondom de boom gelopen.

Afb. 33. Bakstenen poer van industriële bakstenen met in het midden het aanzet tot een ijzeren staaf.
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Poer S25
Op ca. 2,5 m uit de hoek van de achtergevel van Grote Oost 53 lag een vierkante poer van 0,4 
m x 0,4 m (afb. 33). De poer was van harde geelbruine bakstenen van 17*8*4,5 cm gemaakt 
met zeer hard cement. In het midden zat de aanzet van een ijzeren pen. Mogelijk hangt de 
poer samen met een eenvoudige houten overkapping aan de achterzijde van het pand. 

4.4.2 Perceel A453 
4.4.2.1 Afbraak huis 2 en bouw pakhuis
Puinkuilen S12,S13, S14, S15 & S19
Binnen het contour van huis 2 werd een 
serie van puinkuilen en afbraaksporen 
aangetroffen, die vermoedelijk tijdens de 
afbraak van huis 2 in de eerste helft van 
de 19de eeuw zijn gevormd (afb. 34). De 
kuilen waren in het algemeen met grof 
zand, mortel, baksteenpuin en gebroken 
dakpannen gevuld. Kuil S14 lag direct tegen 
de afgebroken westgevel van het gebouw en 
bevatte diverse fragmenten van bloempotten 
van roodbakkend aardewerk (o.a. r-blo-4) 
(afb. 35).28 Ze geven een indruk van het 
gebruik van de tuin in vroegere tijden. Deze 
simpele vormen kunnen bijvoorbeeld bestemd geweest zijn voor het planten van kruiden of 
groenten. Naast deze tuinkeramiek zijn een fragment van een schotel van Chinees porselein 

28 V3.

Afb. 34. Diverse 19de-eeuwse puinkuilen, die zijn gevormd tijdens de afbraak van huis 2.

Afb. 35. Fragmenten van bloempotten van 
roodbakkend aardewerk uit het uitbraakspoor (V3).
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uit de vroege 18de eeuw en een deel van een schoteltje van Engelse creamware uit het laatste 
kwart van de 18de eeuw gevonden (afb. 36.1 & afb. 36.2).29 

29 V3-C01, V3-C02.

1

2

Afb. 36. Schoteltjes van Engelse creamware en Chinees porselein. 1. V3-C01, 2. V3-C02.

Afb. 37. Fragmenten van 18de-eeuwse tegels beschilderd met Bijbelse voorstellingen (V1, V2, V3, V15).
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Daarnaast bevatte de kuil een groot aantal 
tegelfragmenten. Het gaat om minimaal 
31 verschillende tegels, waarvan een 
groot deel in mangaanpaars met Bijbelse 
scènes is beschilderd (afb. 37).30 Deze 
bijbeltegels met een gemiddelde afmeting 
van 13,3*13,3*0,8 cm zijn op basis van 
de schilderstijl toe te schrijven aan het 
productiecentrum Rotterdam, waar ze 
in het derde kwart van de 18de eeuw zijn 
gemaakt.31 Hoogstwaarschijnlijk hebben 
ze gezamenlijk een wand of een schouw 
gesierd totdat deze werd afgebroken. Een 
18de-eeuwse smuiger in de Weesmeesterzaal 
van het vroegere weeshuis van Westzaan 
dat naar het openluchtmuseum de Zaanse 
Schans is verplaatst, geeft een goed beeld 
van het sierlijk geheel dat dit type tegels 
samen vormde (afb. 38). De tegels zijn 
over het algemeen sterk aangetast door 
de sloop en wellicht ook de invloed van 
vorst. Het glazuur is in veel gevallen er 
deels afgesprongen. Op een aantal tegels 
zijn de Bijbelse scénes wel herkenbaar. Ze 
zijn binnen een cirkel met ossenkoppen als hoekmotieven geschilderd. De voorstelling wordt 
onderaan met een verwijzing naar een bepaald hoofdstuk in de Bijbel verklaard. Zo zijn de 
volgende voorstellingen herkenbaar:
• “Genes. 22 vs 9-19”: Het offer van Isaäk (afb. 39.1).32

• “Rigtere[n] 1 vs 4-5”: Juda vecht tegen Adoni-Bezek (afb. 39.2).33

• “1 Koninge[n 3 vs 16-27]”: Het oordeel van koning Salomo (afb. 39.3).34

• [“Matth: 9 vs 27-34”]: Genezing van een blinde (afb. 39.6).35

• [“Matth: 21 vs 18-21”]: Vervloeking van een vijgenboom (afb. 39.6).36

• “[Jo]hannis 21 vs 6”: Discipelen gooien de netten uit (afb. 39.4).37

• Bijbelvers onbekend: Schip op ruige zee (afb. 39.5).38

Op sommige van de tegels met een Bijbelse voorstelling versierd, is op de achterzijde ook 
een geschilderd getal aanwezig (afb. 40). Mogelijk waren de tegels op een bepaalde volgorde 
ingemetseld, wellicht chronologisch volgens de Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe 
Testament.39 

30 V3; Tijdens vlakaanleg en van de stort werden tevens een aantal tegelfragmenten uit dezelfde serie 
verzameld (V1 & V15).

31 Pluis & Wijchers 1994, 345, 484, 499.
32 V3-BK05.
33 V3-BK06.
34 V3-BK07.
35 V3-BK09.
36 V3-BK09.
37 V1-BK09.
38 V3-BK08.
39 Pluis & Wijchers 1994, 34.

Afb. 38. Smuiger in de weesmeesterzaal van het 
voormalige weeshuis van Westzaan, nu gevestigd in 
de Zaanse Schans (www.dewalvis.nl).
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Afb. 39. Selectie van de tegels met Bijbelse voorstellingen. 1. V3-BK05, 2. V3-BK06, 3. V3-BK07, 4. V1-BK09, 
5. V3-BK08, 6. V3-BK09.
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Naast de bijbeltegels zijn tevens delen van een cupidokolom en een tableau van ornamenttegels 
beschilderd in paars tussen het puin aangetroffen. De cupidokolom werd door een reeks van 
boven elkaar ingemetselde tegels met een doorlopend decor van een zuil omwonden met een 
slinger van bladertakken en cupido’s gevormd (afb. 41).40 

40 V3-BK03.

Afb. 40. Tegelfragmenten met schildersmerken.

Afb. 41. Delen van een 18de-eeuwse 
“cupidokolom” (V3).

Afb. 42. Tableau van 18de-eeuwse ornamenttegels (V1, V2, V3, 
V15).
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Meestal bevonden deze kolommen zich aan 
weerszijden van een haard. Dit is ook het geval 
bij de smuiger in het voormalige weeshuis van 
Westzaan (afb. 38). De ornamenttegels zijn elk 
met een paars hoekornament met voluten en twee 
bloemen beschilderd. Deze tegels vormden samen in 
een vierpas een decoratief patroon (afb. 42).41 Een 
andere paars beschilderde tegel is met bladmotieven 
op een paars gesprenkeld fond versierd (afb. 43).42 
Deze motieven worden in oude rekeningen van 
tegelbakkerijen “Jeruzalemsveren” genoemd.43 

Tot slot kan nog een oudere 17de-eeuwse tegel worden 
vermeld. Het betreft een 1,1 cm dikke tegel uit de 
periode 1630-1660 in blauw beschilderd met een hond 
binnen een cirkel met zigzagmotief en ossenkoppen in 
de hoeken (afb. 44.1).44 Een fragment van hetzelfde 
type tegel werd ook tijdens vlakaanleg aangetroffen 
(afb. 44.2).45 De stijl van schilderen wijst erop dat 
we te maken hebben met Hoornse productie. Binnen 
deze productie is het een vrij zeldzaam decor.46 
Waarschijnlijk waren beide tegels op een zeker 
moment tegen dezelfde wand ingemetseld. Verder 
bevatte de kuil een bodemfragment van een bolle 
wijnfles, karakteristiek voor de 18de eeuw.

Kuil S12 lag meer centraal binnen huis 2. Uit dit spoor 
werd een kleine hoeveelheid scherven verzameld. 
Het meeste materiaal dateerde tussen ca. 1775-
1825. Typerend voor deze periode zijn een fragment 
van een bakpan (r-bak-6) met brede kraagrand 
van roodbakkend aardewerk uit Bergen op Zoom, 
een kachelpan van zogenaamde Frankfurter waar 
(w-kap-2) en een veelkleurig beschilderd bord 
(f-bor-3) van Delftse faience. In tegenstelling tot het 
gebroken serviesgoed uit het andere puinspoor (S13) 
lijkt het hier vooral om het grovere gebruiksaardewerk 
uit de keuken te gaan. Verder zijn enkele fragmenten 
van 17de-eeuwse tegels gevonden. Zo zijn onder 
andere een polychroom beschilderde pompadourtegel en een blauw beschilderde tegel met 
vermoedelijk een zeewezen en spinnen als hoekmotief te herkennen. Tot slot zijn een dop van 

41 Tijdens vlakaanleg en van de stort werden tevens een aantal tegelfragmenten uit dezelfde serie verzameld 
(V1, V2, V3 & V15).

42 V3-BK02.
43 Pluis 2013, 216.
44 V3-BK01.
45 V15-BK02.
46 Vriendelijke mededeling: Christiaan Schrickx.

Afb. 43. 18de-eeuwse tegel beschilderd 
met zogenaamde “Jeruzalemsveren” (V3-
BK02).

Afb. 44. 17de-eeuwse tegels in blauw 
beschilderd met hond binnen een cirkel. 
1. V3-BK01, 2. V15-BK02.

1
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lood-tin afkomstig van een kelderfles, een fragment van de bekroning van een tapkraan en een 
munt in het uitbraakspoor aangetroffen. De munt is een halve Willemcent uit de jaren twintig 
van de 19de eeuw.47 Het laatste cijfer van het jaartal “182.” Is niet te lezen, omdat de munt in 
een versleten staat verkeert.

S32 zuidgevel pakhuis
In de jaren 30 en 40 van de 19de eeuw kwamen 
verschillende panden aan het Gerritsland, 
waaronder huizen 2 en 3 op de percelen A453 
en A454, in handen van koopman Abraham 
Mozes du Mosch. Hij liet in 1849 op de plaats 
van de voormalige woonhuizen een pakhuis 
bouwen (afb. 45). Hiervan is de zuidgevel 
teruggevonden (afb. 46). Voor de aanleg van 
het pakhuis werden de funderingen van huizen 
1 en 2 deels afgebroken. Van huis 2 op perceel 
A453 bleef de fundering van de westgevel in 
de bodem behouden. In 1893 werd ook het 
pakhuis afgebroken om plaats te maken voor 
een rij aaneengesloten arbeiderswoningen.

47 V10.

Afb. 45. Kadastrale kaart uit 1849. Nummer 1626 
is het nieuwe pakhuis langs het Gerritsland.

Afb. 46.1. Voor de aanleg van de zuidgevel van het pakhuis werd eerst de westgevel van huis 2 gesloopt.
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4.4.3 Perceel A454
4.4.3.1 Afbraak aanbouw huis 3
Afbraaklaag S30
In de tweede helft van de 18de eeuw werd de aanbouw afgebroken. Dit ging waarschijnlijk 
gepaard met verschillende herindelingen binnen de percelen. De nieuwe erfgrens van huis 3 
(A454) kwam namelijk gelijk te liggen met achtergevel. Dit komt goed overeen met het beeld 
dat op het kadastrale minuutplan uit 1823 staat weergeven. De afgebroken aanbouw werd 
daarna namelijk bij perceel A471 van rentenier Jacob Snoek op het Grote Oost betrokken.

De aanbouw was afgedekt met een pakket 
donkergrijs zand met schelpgruis, keramiek 
en veel mortel. Uit de laag zijn enkele 
keramiekscherven uit de tweede helft van de 
18de eeuw verzameld. Opvallend is het luxe 
karakter van het vondstmateriaal. Naast een 
paar fragmenten van faience en rood- en 
witbakkend aardewerk werden hoofdzakelijk 
scherven van modieus serviesgoed 
van Aziatisch porselein en industrieel 
vervaardigde keramiek aangetroffen. Deels 
zijn ook 17de-eeuwse scherven gevonden. Dit 

Afb. 46.2. Voor de aanleg van de zuidgevel van 
het pakhuis werd eerst de westgevel van huis 2 
gesloopt. Op de foto is de insteek van muur S32 
goed zichtbaar.

Afb. 47. Randfragment van een slecht gebakken 
majolica bord uit de 17de eeuw (V14-C02).
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materiaal is vermoedelijk als opspit uit ophogingslaag S8 terechtgekomen. Eén randfragment 
van een bord is opmerkelijk, aangezien het een misbaksel van majolica betreft (afb. 47).48 Het 
gaat vermoedelijk om afval van de plateelbakkerij die in de eerste helft van de 17de eeuw aan 
de Gedempte Turfhaven in Hoorn actief was. 

Het Aziatisch porselein is met fragmenten van 
een bord van kraakporselein, een scherf van 
een vaas uit de Kangxi-periode en een bord 
van Imari-porselein uit de eerste helft van 
de 18de eeuw vertegenwoordigd (afb. 48.1 & 
afb. 48.2).49 Daarnaast zijn fragmenten van 
een bord en een kan of theepot van Engelse 
creamware in de laag aangetroffen. Dit type 
verfijnd industrieel wit aardewerk is rond 
1760 door de beroemde pottenbakker Josiah 
Wedgwood op de markt gebracht, maar 
vanaf ca. 1770 werd het als massagoed ook 
in veel andere Engelse aardewerkfabrieken 
geproduceerd en in grote hoeveelheden naar 
Nederland verscheept. De aanwezigheid 
van creamware tussen de vondsten maakt 
aannemelijk dat de laag in de laatste 
decennia van de 18de eeuw is gevormd. 
Tot slot is nog een opmerkelijke vondst 
gedaan: fragmenten van een theepot (iw-
the-10) van zogenaamde tortoiseshellware, 
een variant van het creamware dat met 
gevlekt loodglazuur in het kleurenspectrum 
bruin-groen-blauw is gedecoreerd (afb. 
49).50 Tortoiseshellware was vooral populair 
in het derde kwart van de 18de eeuw toen 
de rococostijl de mode bepaalde. Met de 
intrede van het sobere neoclassicisme vanaf 
ca. 1770 raakte ook dit kleurrijke kitscherige 
aardewerk uit de mode. 

4.5 Losse vondsten

Tijdens het archeologisch onderzoek op 
het terrein zijn nog meer vondsten gedaan 
die niet specifiek aan een spoor gekoppeld 
konden worden. Het betreft aanleg- en 
stortvondsten. Ondanks hun ontbrekende 
context geven diverse vondsten wel een 

48 V14-C02.
49 V14-C01, V17-C01.
50 V14-C03.
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Afb. 48. Scherven van Chinees porselein uit laag 
S30. 1. V14-C01, 2. V17-C01.

Afb. 49. Fragmenten van een theepot van Engelse 
tortoiseshellware (V14-C03).
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interessant en verhelderend beeld van de bewoningsgeschiedenis van het plangebied.

4.5.1 Keramiek
Twee groepen gebruiksvormen springen 
specifiek in het oog. Dit zijn objecten 
die als bloempot in de tuin of in een kas 
hebben gediend en verfijnd serviesgoed dat 
waarschijnlijk werd door de lokale bewoners 
aan de Grote Oost gebruikt. 

Op één van de bloempotfragmenten 
bevinden zich witte en groene verfresten 
(afb. 50.1).51 De beschilderde bloempot 
heeft mogelijk een sierfunctie gehad. Verder 
is een opvallend bodemfragment van een 
18de- of 19de-eeuwse voorraad- of beslagpot 
op standring van Fries roodbakkend 
aardewerk aangetroffen (afb. 50.2).52 Het 
opmerkelijke aan dit fragment is dat er 
drie gaten door de bodem zijn geboord. 
De voorraadpot heeft blijkbaar een tweede 
leven gehad als bloempot. 

Het verfijnde serviesgoed bestaat in veel 
gevallen uit fragmenten van borden, 
koppen, schotels en kommen van Chinees 
en Japans porselein, evenals industrieel 
aardewerk (afb. 51).53 Dit luxe materiaal 
sluit goed aan bij de welgestelde burgers die het dure pand aan de Grote Oost bewoonden in 
de 17de t/m de 19de eeuw. Bijzondere vondsten zijn een randfragment van een laat 16de- of zeer 
vroeg 17de-eeuws Chinees bord en een deksel van een vaas van Chinees overgangsporselein 
uit de periode 1640-1650 (afb. 51.1, afb. 51.2 & afb. 53).54 Opvallend is ook de aanwezigheid 
van een grote scherf van een kom van vroeg 18de-eeuws Japans porselein in Imari-palet 
beschilderd (onderglazuur blauw met rood en goud overglazuurdecor) (afb. 51.5).55 De kom 
is in het verleden al een keer gebroken en met krammen hersteld. Een geboord gat langs een 
oude breuk wijst op deze reparatie. Op een zeker moment heeft men toch besloten de kom 
af te danken. Een ander luxe type porselein is een 18de-eeuws Chinees kopje met bloemen in 
veelkleurig Famille Rose-palet beschilderd (afb. 51.4).56

51 V13-C01.
52 V2-C01.
53 V1-C01, V1-C02, V1-C03, V1-C04, V1-C05.
54 V1-C03, V1-C02; met dank aan Christiaan Jörg, Groninger Museum.
55 V1-C01.
56 V1-C05.

Afb. 50. Fragmenten van bloempotten van rood-
bakkend aardewerk. 1. V13-C01, 2. V2-C01.
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Naast de Engelse importen van creamware en pearlware is 
een archeologisch compleet schoteltje met een afwijkend 
baksel aangetroffen (afb. 52).57 De schotel (iw-bor-3) 
is beschilderd met een veelkleurig strobloemendecor, 
typisch voor de periode rond 1800. Het baksel is echter 
grover dan het verfijnde materiaal uit Engeland en ook 
het glazuur bereikt niet de kwaliteit die we kennen van 
de Engelse productie. Vermoedelijk gaat het hier om 
een imitatie-product uit Delft of uit België of Frankrijk. 
Tijdens de importrestricties die heersten in de Franse Tijd 
(1795-1815) werd er nauwelijks Engels aardewerk naar 
Nederland verhandeld. Om te kunnen concurreren met 

57 V1-C06.

Afb. 51. Bijzondere fragmenten van Chinees en Japans porselein uit de 17de en 18de eeuw. 
1. V1-C03, 2. V1-C02, 3. V1-C04, 4. V1-C05, 5. V1-C01.
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Afb. 52. Fragment van een schoteltje 
van imitatie-creamware, mogelijk 
Delfts (V1-C06).
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Engeland en tegelijkertijd toch de eigen markt van verfijnd serviesgoed te voorzien probeerden 
diverse ondernemers op het Europees continent de kwaliteit van de Engelse producten te 
evenaren. In België en Frankrijk lukte dit en men duidde de continentale variant van het 
creamware aan als faience fine. In Nederland slaagde men er echter decennia lang niet in om 
kwalitatief goed en duurzaam serviesgoed te vervaardigen. Dit schoteltje zou een voorbeeld 
kunnen zijn van de inferieure kwaliteit die de Delftse ondernemers aan het eind van de 18de en 
het begin van de 19de eeuw voortbrachten.

4.5.2 Glas
De opgraving leverde ook twee interessante objecten van glas uit de 19de eeuw op. Het gaat 
om een kleine karaf (gl-fle-72) met facetgeslepen wand en weggeslepen pontilmerk op de 
bodem uit de eerste helft van de 19de eeuw en een meerhoekig laat 19de-eeuws eau de cologne-
flesje (gl-fle-41) (afb. 54 & afb. 55).58 De karaf past goed in de context van de welgestelde 
lieden die aan het Grote Oost woonden. Vermoedelijk werd sterke drank uit dit sierlijke karafje 
geschonken.

4.5.3 Bouwkeramiek
Bij aanvang van het onderzoek lag achter waterput S5 een stapel plavuizen en diverse 
wandtegels. De meeste tegels dateren na 1650. Het gaat onder andere om delen van 
onversierde “witjes”, en tegels in blauw beschilderd met een bloempot. 

58 V1-G01, V2-G01.

Afb. 53. Vaas van Chinees porselein uit de Hatcher Cargo, ca. 1643 (Rob Michiels Auctions); Achtergrond: 
Stilleven met vruchten en vaatwerk op een Smyrna kleed, toegeschreven aan: Simon Luttichuys, 1650 – 
1680 (collectie: Rijksmuseum, Amsterdam).



47

Verder zijn twee zeer fraaie tegels uit het tweede kwart van de 17de eeuw gevonden. De tegels 
zijn met een blauw geschilderde gedetailleerde voorstelling van respectievelijk een soldaat en 
een tamboer met lelies als hoekmotieven versierd (afb. 56.1 & afb. 56.2).59 Van de tegel met 
de tamboer is de onderzijde voor ongeveer een halve cm bekapt, vermoedelijk om hem op een 
specifiek deel van een wand in te kunnen metselen. Op de stort van de opgraving werd nog 
een derde tegel beschilderd met een soldaat gevonden. Deze past stilistisch in dezelfde serie 
(afb. 56.3).60 

Op het terrein werden tientallen fragmenten van wandtegels aangetroffen. De meeste tegels 
dateren uit de 17de en 18de eeuw. Enkele exemplaren sluiten qua stijl ook aan bij vondsten uit 
gedocumenteerde sporen en zijn bij de desbetreffende sporen al in de tekst beschreven. 

59 V5-BK01, V5-BK02.
60 V1-BK01.

Afb. 54 (links). Karaf met facetgeslepen wand uit de eerste helft 
van de 19de eeuw (V1-G01).

Afb. 55 (rechts). Laat 19de-eeuws eau de cologne-flesje (V2-G01).

Afb. 56. 17de-eeuwse tegels beschilderd met soldaten. 1. V5-BK01, 2. V5-BK02, 3. V1-BK01.

1 2 3
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De overige vondsten bestaan onder andere uit tegels 
uit de periode 1640-1670 met een blauw geschilderd 
figuratief decor omgeven door ossenkoppen of spinnen 
in de hoeken. De decors bestaan uit een paard, een 
springende hond, een zeewezen en een bloempot (afb. 
57.1 t/m afb. 57.4).61 Tevens zijn door de huidige 
eigenaar van het pand Grote Oost 53 enkele tegels 
uit de tweede helft van de 17de eeuw gevonden met 
centraal in blauw een dier erop geschilderd zonder 
hoekmotieven (afb. 57.5 t/m afb. 57.8).62 Verder is een 
tegel uit de late 18de of vroege 19de eeuw op te merken 
die in blauw beschilderd is met een drietulp in accolades 

61 V1-BK02, V1-BK03, V1-BK04, V2-BK01.
62 V1-BK10, V1-BK11, V1-BK12, V1-BK13.

1 2 3

4 5 6

7
8

Afb. 57. Wandtegels uit grofweg de tweede helft van de 17de eeuw, beschilderd met een figuratieve 
voorstelling. 1. V1-BK02, 2. V1-BK04, 3. V1-BK03, 4. V2-BK01, 5. V1-BK10, 6. V1-BK11, 7.V1-BK12, 8. 
V1-BK13.

Afb. 58. Laat 18de-eeuwse wandtegel 
beschilderd met een drietulp in 
accolades met meanders naar een 17de-
eeuws voorbeeld (V15-BK01).
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met meanders naar een 17de-eeuws voorbeeld (afb. 58).63 Opvallend is ook de aanwezigheid 
van twee verschillende tegels beschilderd met kapitelen in paars die deel hebben uitgemaakt 
van tegelpilaren (afb. 59.1 & afb. 59.2).64 Tot slot is een 18de- of 19de-eeuwse randtegel versierd 
met een vogel op een druivenrank in paars op te merken (afb. 60).65 Dit type tegels werd 
“vogelhalfjes” genoemd.

4.5.4 Natuursteen
Een opmerkelijke vondst is een driehoekig 
bekapte vloertegel van wit marmer, waarbij 
de schuine zijde sierlijk is gefrijnd (afb. 
61).66 Deze dure steensoort werd onder 
andere uit Italië geïmporteerd en vond zijn 
weg naar bijvoorbeeld de hallen van grote 
herenhuizen waar het marmer in een zwart-
wit dambordpatroon de vloeren sierde. Het 
marmer kan ook deel hebben uitgemaakt 
van de bestrating van een deel van de tuin 
van het pand aan de Grote Oost.

4.5.5 Metaal
De metaalvondsten die tijdens vlakaanleg en op de stort zijn aangetroffen kunnen in verschillende 
categorieën worden ingedeeld. Het gaat onder andere om munten, een muntgewicht, een 
rekenpenning, diverse keurloden, naaigerei, kledingaccessoires en sierraden. Hieronder 
worden de vondsten per categorie beschreven. Naoorlogs muntgeld, fragmenten van algemeen 
voorkomende voorwerpen en items in slechte staat zijn gedeselecteerd voor conservering. 
Deze worden derhalve niet in de tekst beschreven.

Munten
De oudste munt die op het terrein werd gevonden is een zilveren groot van Filips de Schone, 
geslagen in Brugge in de periode 1493-1496 (afb. 62).67 Het muntgeld bestaat verder vooral 
uit verschillende provinciale duiten uit de 17de en 18de eeuw.68 Meest bijzonder is een vroege 

63 V15-BK01.
64 V1-BK06 & V1-BK07.
65 V1-BK05.
66 V1-N01.
67 V8-M01, determinatie: Frank Postma.
68 V1, V2.

Afb. 59. Pilaartegels uit de 18de eeuw. 1. V1-BK07, 2. V1-BK06.

Afb. 60. Randtegel uit de 
18de of 19de eeuw beschil-
derd met een vogel op een 
druivenrank (V1-BK05).

Afb. 61. Marmeren vloertegel met schuin bekapte 
zijde (V1-N01).

1 2



50

Hollandse duit zonder jaartal uit de periode 1590-1598 (afb. 63).69 Verder is ook een Friese 
oord uit het midden van de 17de eeuw gevonden.70 Tot slot is een leeuwencent uit 1877 op te 
merken.71

Muntgewicht
Bijzonder is de vondst van een Antwerps 
messing muntgewicht uit de 16de eeuw (afb. 
64).72 Het gewicht werd gebruikt voor een ½ 
Pound. Het weegt 6,09 gram en meet 15,5x15 
mm. Op de voorzijde staat een zittende 
koning afgebeeld met rondom het opschift 
“Z O” (of SO waarvan de S in spiegelbeeld). 
Op de keerzijde staat “7 8”, het handje als 
beeldmerk van Antwerpen en de letters “C I”, 
initialen van de Antwerpse muntgewichtmaker 
Cornelis Janssen die tussen 1576 en 1604 
werkzaam was. Het muntgewicht is op basis van het jaartal “7 8” in 1578 gemaakt.

Rekenpenning
Een andere interessante vondst is een 18de-
eeuwse Neurenbergse rekenpenning met op 
de voorzijde een voorstelling van de zon, 
de maan en sterren en op de achterzijde 
een schip (afb. 65).73 Op de voorzijde staat 
het randschrift “IOH. CONRADT . HOGER 
. RECHN . PF.”. Hieruit wordt duidelijk dat 
de rekenpenning is vervaardigd door Johan 
Conrad Hoger in de periode 1705-1743.74

Keurloden
Meest opvallend is de vondst van een 4,5 cm groot 17de-eeuws lakenlood uit Leiden met 

69 V1-M01, determinatie: Frank Postma.
70 V23.
71 V1.
72 V2-M01; Determinatie: Frank Postma.
73 V1-M03.
74 Determinatie: Frank Postma.

Afb. 62. Zilveren groot uit de late 15de eeuw (V8-
M01).

Afb. 63. Hollandse duit uit de late 16de eeuw (V1-
M01).

Afb. 64. Antwerps muntgewicht van een ½ Pound 
uit 1578 (V2-M01).

Afb. 65. Neurenbergse rekenpenning uit de vroege 
18de eeuw (V1-M03).
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op de voorzijde een leeuw met “GEREET” 
en op de keerzijde “VERW GOED(T)” (afb. 
66).75 De keurloden bestaan verder uit een 
vermoedelijk 17de-eeuws loodje met een 
posthoorn op de voorzijde en drie stippen 
op de keerzijde en een niet nader te duiden 
bewerkingslood met de cijfers “15” en “333” 
erin gekerfd.76 Van jongere datum zijn een 
19de-eeuws accijnslood en een keurlood voor 
cement met opschrift “Cigala; Prima Portland 
Cement”.77

Kledingaccessoires en naaigerei
De kledingaccesoires bestaan uit een sierlijk knoopje uit de 18de of vroege 19de eeuw en twee 
messing gespen, waaronder een vierkante gesp en twee D-vormige gespen met angel (afb. 
67).78 Het knoopje, versierd met getordeerde kransen en knopje in het midden, heeft een luxe 
uitstraling en past goed in de context van de welgestelde huishoudens aan de Grote Oost (afb. 
68).79 Verder is een 17de- of 18de-eeuwse naairing van messing op te merken.80

Sieraden
Een opmerkelijk sieraad is een verzilverde koperen vingerring met daarin een grot ovale 
facetgeslepen steen van lichtblauw glas, vermoedelijk een imitatie van aquamarijn (afb. 69).81 
Aan de binnenzijde van de ring staan de initialen C.P.M. Of deze initialen van de drager, 
schenker of maker zijn, is onbekend. Hoewel het sieraad er duur uitziet is deze dus van 
goedkope materialen. De ring dateert uit de late 19de of vroege 20ste eeuw. Een ander sieraad 
is een blaadje van zilver met een oogje (afb. 70).82 Mogelijk is het een bedeltje of een hanger 
van een ketting. Het blaadje kan echter ook onderdeel zijn geweest van de versiering van een 
gebruiksvoorwerp.

75 V23-M03.
76 V1.
77 V23.
78 V1-M05; V1-M04; V1-M01.
79 V1-M05;
80 V1.
81 V23-M01.
82 V1-M02.

Afb. 66. Leids lakenlood uit de 17de eeuw (V23-M03).

Afb. 67. D-vormige messing gespen uit de 17de of 
18de eeuw (V1-M01 & V1-M04).

Afb. 68. Messing sierlijke knoop uit de late 18de of 
vroege 19de eeuw (V1-M05).

1
2
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Overige vondsten
Tot slot zijn nog een paar opmerkelijke vondsten te vermelden. Zo is een 18de-eeuwse messing 
pijpenwroeter met een uiteinde in de vorm van een muiltje gevonden (afb. 71).83 Een andere 
interessante vondst is een groot 16de- of 17de-eeuws boekbeslag van messing versierd met 
graveringen van florale motieven (afb. 72).84 Overige opmerkelijke vondsten zijn een bak 
van een messing theelepeltje, een oog van een messing schaar, een musketkogeltje en een 
patroonhuls kaliber .303 van een Engels Lee Enfield geweer uit de Tweede Wereldoorlog.

83 V23-M02.
84 V2-M02.

Afb. 69. Laat 19de- of vroeg 20ste-eeuwse verzilverde ring met 
glazen steen (V23-M01).

Afb. 71. 18de-eeuwse messing pijpenwroeter met bekroning in 
de vorm van een muiltje (V23-M02).

Afb. 70. Zilveren blaadje (V1-M02).

Afb. 72. Messing boekbeslag uit de 16de 
of 17de eeuw (V2-M02).
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5 Synthese en samenvatting

5.1 Inleiding

Voorafgaand aan het onderzoek is in het PvE een aantal onderzoekvragen geformuleerd (zie 
paragraaf 3.2 Onderzoeksopdracht), die als leidraad bij het archeologisch onderzoek en de 
uitwerking ervan hebben gefungeerd. Voor de gevolgde methodiek wordt naar paragraaf 3.3 
Methoden verwezen. Volgens verwachting werden resten vanaf ca. 1600 aangetroffen. Op 
enkele scherven aardewerk na ontbraken archeologische resten uit de Middeleeuwen. Deze zijn 
echter op een dieper niveau in situ behouden gebleven. In dit hoofdstuk komen de resultaten 
uit het onderzoek samen met de reeds vergaarde kennis en wordt getracht het geheel in een 
breder perspectief te plaatsen.

De opgraving heeft sporen en vondsten uit drie afzonderlijke fasen opgeleverd. De oudste 
fase (1) omvat alle resten daterend tussen 1575 en 1650. Uit deze fase komen de resten van 
drie huizen, die aan het Gerritsland hebben gestaan. In fase 2 (1650-1750) vonden binnen 
het plangebied enkele wijzigingen plaats. Twee huizen aan het Gerritsland werden verbouwd 
of ingekort. In de laatste fase (1750-1893) werden de huizen afgebroken om opeenvolgend 
plaats te maken voor een stal en pakhuis.

5.2 Fase 1: 1575-1650

Uit fase 1 kwamen resten van drie bakstenen 
huizen tevoorschijn (afb. 73). De huizen 
stonden haaks op het Gerritsland. Van één 
van de huizen zijn de funderingen van beide 
zijgevels en de achtergevel teruggevonden 
(huis 1 op perceel A473). Dit huis was 5,8 m 
breed en, vanaf de achtergevel tot de huidige 
rooilijn langs het Gerritsland gemeten, 18 
m lang. Van de andere huizen (huis 2 op 
perceel A453 & huis 3 op perceel A454) 
zijn een zij- en achtergevel teruggevonden. 
Tussen huizen 1 en 2 lag een steeg van 
1,35 m breed, die in ieder geval tot 1909 
bestond. Huizen 1 en 2 waren voorzien 
van een vloer in dambordmotief van rode 
en mangaan geglazuurde plavuizen. De 
vloer van huis 1 lag op een pakket zand, 
dat middels een rij op hun kop liggende 
holle dakpannen werd gedraineerd. Doordat 
het Grote Oost onderdeel uitmaakt van de 
Westfriese Omringdijk, ligt de straatzijde 
ter hoogte van perceel Grote oost 53 op 2 
NAP. De straat langs het Gerritsland bevindt 
zich op 0,35 m NAP. Het afschot van 1,65 m 
richting het Gerritsland heeft waarschijnlijk 

Afb. 73. Reconstructie fase 1, schaal 1:500.

Afb. 74. Legenda voor de fasekaarten.
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het nodige wateroverlast met zich meegebracht, waardoor creatief met ontwatering moest 
worden omgegaan.

Van huis 3 zijn delen van de achter- en zijgevel teruggevonden. In de hoek lag een schrobputje 
van gele bakstenen. Omstreeks 1650 werd de achtergevel afgebroken, vermoedelijk omwille 
van een verbouwing (zie paragraaf 5.3 Fase 2: 1650-1750). Achter het huis lag plaveisel van 
gebroken bakstenen.

5.3 Fase 2: 1650-1750

In fase 2 vond binnen de percelen een aantal 
ingrijpende veranderingen plaats (afb. 
75). Huis 1 werd voor een groot gedeelte 
afgebroken en voorzien van een nieuw 
muur. Daarnaast werd de oostelijke zijgevel 
met een paar extra bakstenen steunberen 
verstevigd. Mogelijk hield dit verband met 
het verkleinen van het gebouw. Doordat 
de oorspronkelijke haardplaats  werd 
afgebroken, moest het nieuwe vertrek van 
een nieuwe haardplaats of schouw worden 
voorzien. Aangezien geen van de muren 
hiervoor waren gebouwd, werd een van de 
zijgevels verstevigd. Tegen de achtergevel 
werd een waterkelder geplaatst, waarin 
regenwater kon worden opgevangen. Het is 
aannemelijk dat het verkleinen van huis 1 
samenhing met de bouw van de stal aan het 
Gerritsland. Om ruimte te maken voor de 
stal diende het bestaande pand deels te worden afgebroken.

In de 17de eeuw raakte de schrobput binnen huis 3 in onbruik en werd het pand voorzien van 
een nieuwe achtergevel met daarachter een kleine en grote aanbouw (zomerkeuken). Van de 
aanbouw zijn de oostmuur en een deel van de plavuizenvloer teruggevonden. De aanbouw was 
vanaf de achtergevel gemeten 2,7 m lang. De muur toonde aan de zuidzijde echter sporen van 
afbraak. De aanbouw is dus oorspronkelijk langer geweest. Op basis van de reconstructie had 
de aanbouw een minimale oppervlakte van 7,5 m2. Waarschijnlijk gaat het om een eenvoudige 
zomerkeuken. 

5.4 Fase 3: 1750-1893

Bij aanvang van fase 3 rond 1750 was perceel A473 in eigendom van Willem Minnes. Op het 
perceel stonden twee huizen en een stal (afb. 76). In 1798 wordt hetzelfde perceel beschreven 
als huis met erf, stalling en koetshuis. De twee woonhuizen aan het Grote Oost zijn dan al 
samengevoegd. Waarschijnlijk waren de stal en het koetshuis samen één complex dat zich 
parallel aan het Gerritsland bevond. De noordzijde van huis 1 is dus vóór 1733 afgebroken. Ter 
plaatse van huis 1 werd een halfrond pad van verschillende soorten bakstenen aangetroffen. 

Afb. 75. Reconstructie fase 2, schaal 1:500.
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Waarschijnlijk vormde het plaveisel in de 
18de en 19de eeuw een volledig rond pad met 
in het centrum een boom. Hierdoor diende 
het pad ook als keerlus voor de combinatie 
paard en wagen (of koets).

In de eerste helft van de 19de-eeuw 
werden huizen 2 en 3 afgebroken en door 
een pakhuis parallel aan het Gerritsland 
vervangen. Uit een van de puinkuilen 
tegen de westgevel van huis 2 kwam een 
groot aantal 18de-eeuwse wandtegels met 
Bijbelse voorstellingen beschilderd. Deze 
hebben waarschijnlijk de schouw van het 
pand gesierd. Naast deze Bijbeltegels 
zijn fragmenten van pilaartegels en een 
ornamentaal tableau gevonden, waaruit 
blijkt dat één of meerdere wanden in het 
nabijgelegen pand rijkelijk bedekt met 
sierlijke tegels.
Erg lang heeft het pakhuis niet gestaan; in 
1893 werd het namelijk als door woningen 
vervangen. In 1909 werd ook de stal 
gesloopt, waarna de noordzijde van perceel 
A473 nooit meer is bebouwd.

Afb. 76.1. Reconstructie fase 3a, schaal 1:500.

Afb. 76.2. Reconstructie fase 3b, schaal 1:500.
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6 Beantwoording onderzoeksvragen

In het Programma van Eisen is een aantal onderzoekvragen geformuleerd, waarop hieronder 
wordt geantwoord.

Middeleeuwen 12de en 13de eeuw
1. Zijn ontginningssloten aanwezig en waren deze oost-west georiënteerd? 
Tijdens het onderzoek zijn geen sporen uit de Middeleeuwen aangetroffen.

2. Is op basis van vondstmateriaal te zeggen wanneer deze sloten in gebruik waren? 
Zie antwoord onderzoeksvraag 1.

3. Wat is de breedte van de oorspronkelijke ontginningspercelen? 
Zie antwoord onderzoeksvraag 1.

4. Zijn deze oorspronkelijke percelen in deze periode opgesplitst en hoe is dit proces verlopen? 
Zie antwoord onderzoeksvraag 1.

5. Waarvoor werd het gebied gebruikt? 
Zie antwoord onderzoeksvraag 1.

6. Is een natuurlijke (rest)veenlaag aanwezig en wat verklaart de aan- of afwezigheid? 
De ontgravingsdiepten waren tijdens het onderzoek te gering om tot de natuurlijke (rest)
veenlaag te reiken.

Middeleeuwen 14de en 15de eeuw
7. Waarvoor werd het gebied gebruikt in deze periode? 
Tijdens het onderzoek zijn op enkele scherven aardewerk na geen resten uit de 14de en 15de 
eeuw aangetroffen. Uit 15de-eeuwse schotboeken (belastingregisters) bleek dat het Gerritsland 
destijds al veel bebouwing kende. Hoewel dit door onderhavig onderzoek niet kon worden 
bevestigd, zijn tijdens een archeologische waarneming in 2016 resten van zowel houten als 
bakstenen huizen aangetroffen.

8. Zijn er aanwijzingen dat de percelen waren bebouwd in deze periode? Zo ja vanaf wanneer? 
Zie antwoord onderzoeksvraag 7.

9. Hoe waren de erven ingericht en zijn hier veranderingen in aan te wijzen? 
Zie antwoord onderzoeksvraag 7.

10. Zijn er duidelijke verschillen tussen het Gerritsland en het Grote Oost wat betreft inrichting 
en gebruik? 
Zie onderzoeksvraag 7.

11. Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten binnen het plangebied? 
Zie onderzoeksvraag 7.
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Nieuwe Tijd
12. Hoe waren de erven aan het Gerritsland ingericht? Waren hier waterputten, waterkelders 
en/of beerputten aanwezig? 
Op perceel A473 stond aan het Gerritsland in de 16de eeuw, haaks op de straat, een bakstenen 
huis van ca. 18 m lang en 5,8 m breed. In de 17de-eeuw kwam haaks tegen de achtergevel een 
waterkelder te liggen. Aan de oostzijde lag perceel A453 met tussen de percelen een steeg. 
In de 17de of 18de eeuw werd de noordelijke helft van het huis op perceel A473 afgebroken. 
Waarschijnlijk hield dit verband met de bouw van een koetshuis of stal parallel aan het 
Gerritsland. In 1733 was Willem Minnes namelijk de eigenaar van twee huizen (nu samen 
Grote Oost 53) en een stal. Hieruit blijkt dus dat vóór of in het jaar 1733 de percelen tot A473 
zijn samengevoegd.

Verder zijn op de erven langs het Gerritsland geen water- of beerputten aangetroffen. Het 
erf van perceel A471 aan het Grote Oost bevatte de resten van een nog intacte 18de-eeuwse 
waterput.

13. Zijn er resten van huizen aanwezig? Wat was de constructie en indeling van de huizen? 
Tijdens het onderzoek zijn de resten van drie 16de-eeuwse huizen teruggevonden. Deze 
bevonden zich alle aan het Gerritsland. Huis 1 bevond zich op de noordelijke helft van perceel 
A473. Huizen 2 en 3 lagen ten oosten van huis 1 op de percelen A453 en A454.

Van huis 1 zijn bakstenen funderingen van de zijgevels en de achtergevel teruggevonden. 
Hierbij is onderkant van de funderingen niet gezien en onderzocht. De vloer van het pand 
bestond uit kleine vierkante plavuizen in dambordpatroon. In de 17de eeuw of eerste helft 
van de 18de eeuw is het pand ingekort en voorzien van een nieuwe voorgevel. Aangezien het 
huis voor de bouw van de nieuwe voorgevel waarschijnlijk uit verwarmde en onverwarmde 
verblijven bestond, volstond in een vroegere fase de aanwezigheid van één haardplaats. Maar 
met de afbraak van de noordelijke helft van het pand in de 17de eeuw of eerste helft van de 18de 
eeuw diende het nieuwe, voorheen onverwarmde verblijf ook te worden verwarmd. Mogelijk 
werd de bestaande oostgevel dus verstevigd en verbreed om ter plaatse een nieuwe haard te 
installeren.

Huizen 2 en 3 waren eveneens met bakstenen gefundeerd. Huis 2 was net als huis 1 voorzien 
van een soortgelijke plavuizenvloer. Huis 3 werd in de 17de eeuw aan de zuidzijde uitgebouwd. 
Achter huis 3 was in ieder geval een deel van het erf met gebroken bakstenen geplaveid.

14. Hoe waren de huizen gefundeerd? Is gebruik gemaakt van nieuw hout of van hergebruikt 
(scheeps)hout? 
Bij geen van de huizen zijn de onderzijden van de fundering gevonden. Er kunnen dus geen 
uitspraken worden gedaan over de toepassing van hout.

15. Hoe was de afvalvoorziening? Hadden de huizen beerputten of juist niet? Zijn riolen / goten 
naar de overkluizing van de gracht aan het Gerritsland aanwezig? 
Tijdens het onderzoek zijn geen goten of beer- en afvalputten gevonden. De relatief korte 
afstand tot het water aan Gerritsland maakt het aannemelijk dat afval in de gracht werd 
geloosd.
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16. Waren in het gebied steegjes aanwezig waaraan ook weer woningen stonden? Valt dit te 
reconstrueren?
Tussen huizen 1 en 2 lag een steeg van 1,35 m breed. Tijdens het onderzoek waren geen 
indicatoren die op bebouwing aan de steeg duidden.

17. Geven de vondsten informatie omtrent beroepen die door de bewoners werden uitgeoefend? 
Het grootste aantal vondsten dateert uit de late 18de eeuw. Diverse objecten van Aziatisch 
porselein, vroeg industrieel aardewerk uit Engeland en geslepen glaswerk passen goed in de 
sfeer van een welgesteld huishouden. Bijzonder is evenwel dat een kom van Japans porselein 
uit de vroege 18de eeuw gekramd is geweest. Hieruit blijkt dat ook vermogende lieden hun 
gebroken serviesgoed soms lieten repareren, wellicht omdat zo’n voorwerp gekoesterd werd 
als erfstuk. Opvallend is het grote aantal 18de-eeuwse wandtegels beschilderd met Bijbelse 
voorstellingen. Deze hebben mogelijk een schouw gesierd. Naast deze Bijbeltegels zijn 
fragmenten van pilaartegels en een ornamentaal tableau gevonden, waaruit blijkt dat één of 
meerdere wanden in het nabijgelegen pand rijkelijk bedekt geweest zijn met sierlijke tegels. 
Een marmeren vloertegel die tijdens de opgraving werd aangetroffen geeft eveneens blijk van 
een luxe inrichting. Mogelijk was de hal van het nabijgelegen pand betegeld met marmer. De 
marmeren vloertegel kan echter ook deel hebben uitgemaakt van een terras in de tuin. Tot 
slot blijkt uit de vondst van verschillende bloempotscherven van simpel en grof roodbakkend 
aardewerk dat men in de tuin vermoedelijk ook kruiden of groenten verbouwde. Fragmenten 
van grote siervazen die passen in een strak ingerichte hoftuin naar Frans voorbeeld zijn niet 
aangetroffen. Wellicht stond er vroeger een plantenkas in de tuin. Vondsten die zijn te relateren 
aan bepaalde beroepen ontbreken.

18. Zijn een of meerdere panden in verband te brengen met de stallen die hier lagen en die bij 
de regentenhuizen aan de Grote Oost behoorden? Hoe zagen deze eruit? 
Aan de noordzijde van perceel A473 kwam een deel van de fundering van de zuidgevel van de 
18de-eeuwse stal/koetshuis tevoorschijn. De stal werd voor het eerst in 1733 vermeld. Of dit 
de stal is die op het kadastrale minuutplan uit 1823 is, valt moeilijk te zeggen. In 1798 wordt 
namelijk naast een stal ook een koetshuis genoemd. Het is ook mogelijk dat het gebouw voor 
beide doeleinden werd gebruikt.

De stal was op basis van het kadastrale minuutplan 14 m lang, 7,9 m breed en lag parallel 
aan het Gerritsland. Tussen de stal en het Grote Oost 53 is een halfrond pad van hergebruikte 
bakstenen teruggevonden. De helft van het pad is was deels verstoord, maar op basis van de 
overgebleven resten heeft het pad waarschijnlijk een uitwendige diameter van 8,5 m gehad. 
Op een historische uit de periode 1900-1950 is een enorme boom binnen het plangebied 
zichtbaar. Waarschijnlijk heeft deze in het centrum van het ronde pad gestaan. Daarnaast 
vervulde het halfronde pad tevens de functie van keerlus voor de combinatie paard met wagen 
(of koets).
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