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Afb. 1 Ligging van het onderzoeksgebied Gerritsland 7 binnen West-Friesland (boven) en op de 
kadastrale kaart (rode contour, onder).
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Afb. 2 Gerritsland 7 voorafgaand aan de verbouw.

1. Inleiding

In oktober en november 2016 is de verbouw van het voormalige kaaspakhuis Gerritsland 
7 in Hoorn archeologisch begeleid. Achter het pand stond een tweede lager pand, dat is 
gesloopt. Zowel inpandig als achter het pand is de bovenlaag afgegraven. Inpandig is een 
liftschachtput gegraven en op het achtererf zijn warmtewininstallaties gerealiseerd. Gedurende 
de werkzaamheden zijn vondsten verzameld, onder andere door met een metaaldetector de 
grond af te zoeken. Tevens is het graven van de put voor de liftschacht op 23 november 2016 
archeologisch begeleid.
Ten behoeve van de ingreep is op 11 -11-2015 een Archeologische Quickscan opgesteld. 
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Afb. 3 Inpandig is in Gerritsland 7 een put voor een liftschacht gegraven. Rechts is de voorgevel 
aan de kant van het Gerritsland.
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2. De onderzoekslocatie

2.1 Historische gegevens
Op het perceel Gerritsland 7 staat een groot pand dat in 1913 is gebouwd als kaaspakhuis 
(afb. 2). Uit de bouwaanvraag en bouwtekening, die zich in het Westfries Archief bevinden, 
blijkt dat het pand is gebouwd in opdracht van de firma P. Best & Zoon, gevestigd op het adres 
Appelsteeg 12 in Hoorn (afb. 13). Het grote pand is gebouwd op een locatie waar al vanaf de 
Middeleeuwen bebouwing aanwezig was.

Het Gerritsland ontleent haar naam aan heer Gerrit van Heemskerk, een telg uit een adellijke 
familie die in de 14de eeuw in Hoorn een huis bezat. Hij kwam om het leven in 1398 tijdens 
de oorlog van de graaf van Holland met Friesland. Kroniekschrijver 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. Waar 
zijn huis precies moet worden gesitueerd, is onbekend. Verondersteld zou kunnen worden dat 
dit ergens aan het begin (westzijde) van het Gerritsland is, dus ter hoogte van de Breestraat.

Als het verhaal bij Velius klopt, is het Gerritsland als straat na 1398 ontstaan. De straat kwam 
binnen de eerste omwalling van 1426 te liggen. Uit de schotboeken (soort belasting) uit de 
15de eeuw blijkt dat het Gerritsland in die tijd veel bebouwing kende. Aannemelijk is dus dat 
de locatie Gerritsland 7 al vanaf de vroege 15de eeuw is bebouwd.

De oudste stadsplattegrond dateert uit circa 1560 en hierop is te zien dat het Gerritsland 
volledig was bebouwd (afb. 4). Midden door de straat stroomde een water. Dit water is in 1619 
overkluisd en tot riool gemaakt.

Afb. 4 Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit circa 1560 met binnen de rode cirkel 
onderzoekslocatie Gerritsland 7.
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Op de 17de en 18de-eeuwse kaarten zien we de rij huizen getekend (afb. 6-7). Tegenwoordig 
staan aan het Gerritsland veel kleine huizen die hoofdzakelijk uit de late 19de en 20ste eeuw 
dateren. Een indruk van de oudere bebouwing geeft Gerritsland 35, een pand dat van oorsprong 
nog uit de late 16de of vroege 17de eeuw dateert.

In de omgeving van het Gerritsland en de Peperstraat, een kleine straat parallel aan het 
Gerritsland, bestonden lange tijd twee katholieke schuilkerken (staties), beide gesticht door 
de Jezuïeten. De eerste heette ‘Het Klooster’ en is gesticht in 1608. De naam verwijst naar 
het Agnietenklooster dat ten noorden van de Peperstraat heeft bestaan. Na opheffing van alle 
kloosters in en rondom Hoorn bleef dit voormalige klooster in gebruik als huisvesting voor 
alle overgebleven kloosterzusters. De stad betaalde hen alimentatie om in hun onderhoud 
te voorzien. In 1608, dus 36 jaar na opheffing van de kloosters, woonden hier nog altijd een 
heel aantal van hen. Zij waren uiteraard alle op leeftijd. Het is geen toeval dat juist hier deze 
statie werd gesticht. Deze zal ongetwijfeld door de voormalige kloosterzusters zijn bezocht. 
De statie stond aan de noordzijde van de Peperstraat op de voormalige kloostergrond van het 
Agnietenklooster. In de literatuur is verwarring over de locatie. Leenders schrijft bijvoorbeeld 
in een artikel uit 1986 dat ‘het Klooster’ aan het Gerritsland stond.1 De statie wordt hier 
verward met de tweede statie die is gesticht door de Jezuïeten. De statie ‘Het Klooster’ zou in 
1758 zijn opgeheven, maar onduidelijk is waar dit jaartal op is gebaseerd.2 Een opgestelde lijst 
van pastoors van de statie eindigt in 1702.3

De tweede statie was in 1623 in een particuliere woning gesticht en heette toen ‘De Kapel’. 
In 1656 zou de statie zijn verplaatst naar het Gerritsland en kreeg de nieuwe naam ‘Het 
Witte Lam’. De bijbehorende kerk heette de Lamskerk. In het Westfries Archief bevinden zich 

1 Leenders 1986, 82.
2 Leenders 1986, 82. Hij baseert zich op de beschijving van de btb-registers van Hoorn van Persman en 

Zonjee.
3 WFA, 0643, bijlagen.

Afb. 5 Stadsplattegrond van Guicciardini uit 1582 met binnen de rode cirkel onderzoekslocatie 
Gerritsland 7 (noorden onder).
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Afb. 6 Stadsplattegrond van Velius uit 1615 met binnen de rode cirkel onderzoekslocatie 
Gerritsland 7 (noorden onder). In het Gerritsland was in deze tijd nog water aanwezig.

Afb. 7 Stadsplattegrond van Blaeu, uitgegeven in 1649, met binnen de gele cirkel 
onderzoekslocatie Gerritsland 7 (noorden onder). Het water in het Gerritsland is overkluisd.
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registers van doop-, trouw- en overlijdensinschrijvingen en tevens enkele archiefstukken van 
deze statie.4 In 1773 is de statie opgeheven.5

Beide staties zijn op geen enkele stadsplattegrond te zien, ook niet op de kaart van Tirion uit 
1743 waarop wel drie Roomse kerken staan weergegeven.
Van der Aa meldt in zijn Aardijkskundig Woordenboek (deel 5) uit 1844 dat de schuilkerk aan 
het Gerritsland (lees Het Witte Lam) is gesloopt en dat de schuilkerk in de Peperstraat (lees 
Het Klooster) werd gebruikt als concertzaal.6

Grote vraag is waar de twee schuilkerken precies stonden. Een aanwijzing geeft het 
verpondingsregister uit 1730, dus op een moment dat beide staties nog bestonden. Hierin 
worden aan de noordzijde van het Gerritsland, tussen de Breestraat en de Gravenstraat, 
13 huizen genoemd. Het zesde en zevende huis werden gebruikt door de Roomse Kerk. In 
het register staan deze onder de nummers 253 en 254. Nummer 253 wordt omschreven 
als ‘de Roomse Kerk van Duijfje Rol’ met een getaxeerde huurwaarde van 100 gulden. Deze 
huurwaarde is doorgehaald en vervangen door 200 gulden. Kennelijk was dit een groot pand. 
Bij nummer 254 staat ‘van de selve’ en was dus mogelijk ook eigendom van Duijfje Rol. De 
huurwaarde was een stuk lager dan van het eerste huis namelijk 38 gulden. Deze twee panden 
stonden zeer waarschijnlijk ter plekke van het huidige pand Gerritsland 7. Ter plekke van dit 
pand moet nog een derde huis hebben gestaan. Waarschijnlijk was dit nummer 255, een huis 
van Bregje Velius met een pakhuis in de Peperstraat met een getaxeerde huurwaarde van 100 

4 WFA, 1702-17, inv.nr. 37; 0643 inv.nr. 125-127.
5 Zie hiervoor: WFA, 0643, inv.nr. 126.
6 Van der Aa 1842, 814.

Afb. 8 Stadsplattegrond van Doesjan uit 1794 met binnen de rode cirkel onderzoekslocatie 
Gerritsland 7 (noorden onder). Op de kaart is het steegje, de Lamspoort, goed herkenbaar 
(geel gemarkeerd).
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gulden. Ze was de achterkleindochter van kroniekschrijver Theodorus Velius en de weduwe van 
Outger de Krijt, die diverse bestuurlijke functies had vervuld (onder andere als burgemeester).
De Roomse Kerk gebruikte verder nog een pand aan de noordzijde van de Peperstraat (nummer 
173), met een huurwaarde van 100 gulden. Ook deze huurwaarde is doorgehaald en in dit 
geval vervangen door 350 gulden.

In een register van huizen uit 1806 worden tussen de Breestraat en de Gravenstraat nog altijd 
13 huizen genoemd.7 Op de plaats van nummer 253 staat nu een huis van Gerrit Krook en op 
de plaats van nummer 254 een brandspuithuis van de stad Hoorn.  Nummer 255, dat wordt 
omschreven als wagenhuis met erf, is eigendom van de Margaretha Velius, de weduwe van 
Abraham Baartmans.
Gerrit Krook was musicus en hij gaf onder andere pianoles.8 Dat hij hier woonde is zeker geen 
toeval, want de concertzaal was om de hoek.

Op de oudste kadastrale kaart van 1823 wordt één groot blok weergegeven tussen het 
Gerritsland en de Peperstraat (afb. 10). Aan het Gerritsland staan twee kadasternummers, 
maar deze zijn doorgehaald (A358 en A359). In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van 
1832 wordt het volledige blok onder nummer A343 omschreven als tuin met als eigenaar de 
Gemeente Hoorn. Op het moment dat de kaart werd gemaakt (1823) stonden kennelijk aan het 
Gerritsland nog twee huizen (A358 en A359), maar deze zijn tussen 1823 en 1832 afgebroken. 
Het middelste huis was al eerder verdwenen. Tussen het Gerritsland en de Peperstraat bestond 

7 WFA, 0348, inv.nr. 1351. In het WFA is een database van de projectgroep Hoorn 1806 aanwezig, die 
voor dit rapport is gebruikt.

8 Van Zoonen 2011.

Afb. 9 Hypothetische situatie in de 18de eeuw, met als ondergrond 
de kadastrale kaart van 1823.
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een steegje dat de Lamspoort heette. Later zou dit steegje ook wel het Zevenhoeksesteegje 
zijn genoemd.9 Dit steegje is deels te zien op de kadastrale kaart van 1823 en bevond zich pal 
ten westen van A359.

Volgens Van der Aa (1844) is de statie in de Peperstraat tot een concertzaal gemaakt. Uit de 
kadastrale kaart van 1823 en de bijbehorende OAT uit 1832 blijkt dat het om het pand A217 
aan de noordzijde van de Peperstraat gaat. Deze was volgens de OAT eigendom van de ‘leden 
van het consert’. In het genoemde register uit 1806 waren zij ook al de eigenaar. In 1866 werd 
de concertzaal verkocht en kwam in handen van de christelijke bewaarschool (De vereniging 
tot Evangelisatie). 

De conclusie uit bovenstaande gegevens is dat de statie ‘Het Witte Lam’ aan het Gerritsland 
stond, ter plekke van het huidige pand Gerritsland 7, en dat de statie ‘Het Klooster’ aan de 
noordzijde van de Peperstraat stond, ter hoogte van de huidige huizen Peperstraat 1-5 (afb. 9). 

Na de sloop van de statie aan het Gerritsland en een belendend pand, lag een groot stuk grond 
braak (A343). Rond 1857 is dit perceel aangekocht door Simon de Jong. Op de kadastrale kaart 
uit 1893 is het grote blok aan het Gerritsland opgesplitst (afb. 11). Aan de kant van de Peper-

9  Boezaard 2012.

Afb. 10 Kadastrale kaart uit 1823 met binnen de rode contour de onderzoekslocatie Gerritsland 
7. Het volledige perceel staat in 1832 omschreven als tuin.
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straat zijn vier woningen met tuinen 
verschenen. Aan het Gerritsland is 
een groot pand neergezet (A2164), 
met  onbebouwd erf aan de 
voorzijde. In dit gebouw was een 
Christelijke Burgerbewaarschool 
gevestigd. In een advertentie in de 
Nieuwe Courant van 19 mei 1897 
werd het te koop aangeboden en uit 
de tekst blijkt dat in het pand drie 
lokalen, een kleedkamer en een 
speelkamer aanwezig waren en dat 
bij het pand een speelplaats hoorde 
(afb. 12). Het toenmalige adres was 
Gerritsland 9. In de Peperstraat, op 
de plek van de in 1866 aangekochte 
concertzaal, werd een nieuwe 
Bewaarschool gerealiseerd.

In 1913 is het kaaspakhuis gebouwd in opdracht van P. Best & Zoon (afb. 13). Het pand stond 
bekend onder de naam België. Een jaar later liet deze firma nog een tweede kaaspakhuis 
bouwen aan de Appelhaven. In 1919 ging de firma op in de kaashandelmaatschappij Gouda.
In WOII is het pakhuis gebruikt door de Duitse Wehrmacht. Na de oorlog is het opnieuw in 
gebruik genomen als kaaspakhuis.

Afb. 11 Kadastrale kaart uit 1893 met de Bewaarschool 
(A2164) aan het Gerritsland.

Afb. 12 In 1897 werd de voorm. Bewaarschool 
aan het Gerritsland te koop aangeboden.

Afb. 13 Verzoek van de firma P. Best & Zoon in 
1913 om een kaaspakhuis te mogen bouwen 
(WFA, GAH, ingekomen stukken 1913, nr. 185).
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2.2 Archeologische gegevens
Aan het Gerritsland heeft tot nu tot één officiële opgraving plaatsgevonden, namelijk op de 
hoek van het Gerritsland en de Gravenstraat in 2003.10 Bij deze opgraving is vastgesteld dat de 
oudste sporen uit de 15de eeuw dateren. Eind 15de en begin 16de eeuw is het terrein opgehoogd, 
waarbij gebruik is gemaakt van stadsafval. In de 16de eeuw verschenen de eerste bakstenen 
huizen met bijbehorende afvalputten en waterputten. Interessant is dat bij deze opgraving 
diverse fragmenten gebrandschilderd glas zijn aangetroffen, mogelijk afkomstig van de kapel 
van het Agnesklooster (ook wel Agnietenklooster).
Tijdens de opgraving was de zijmuur van het belendende pand Gerritsland 33 zichtbaar (afb. 
14). Op het eerste gezicht lijkt dit pand historisch en monumentaal van geen waarde te zijn. 
In de zijgevel zijn veel bouwsporen zichtbaar, dateren vanaf de 17de eeuw. In het voorste deel 
van het pand is een langgerekt dichtgezet raam zichtbaar. Uit de kadastrale kaart van 1823 
blijkt dat dit pand (A332) hoorde bij het gebouwencomplex van de Mennonieten. 

10  Project 113.

Afb. 14 Tijdens de opgraving op de hoek van het Gerritsland en de Gravenstraat in 2003 
was de zijgevel van Gerritsland 33 zichtbaar. In de zijgevel zijn diverse bouwsporen te zien, 
daterend vanaf de 17de eeuw. Dit pand hoorde bij het gebouwencomplex van de Mennonieten.
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3. Doel en methode van het onderzoek

In de Archeologische Quickscan van 11-11-2015 is geadviseerd om de bouwwerkzaamheden 
inpandig archeologisch te begeleiden en bij eventuele bouwwerkzaamheden achter het pand 
dat gedeelte van het plangebied op te graven. Het definitieve bouwplan behelsde de bouw van 
een parkeergarage op maaiveldniveau achter het pand. Aangezien deze bouwwerkzaamheden 
een geringe verstoring van de bodem tot gevolg zouden hebben, is besloten geen opgraving 
uit te voeren maar alle werkzaamheden archeologisch te begeleiden. Doordat de werkzaam-
heden waarbij ingrepen in de bodem plaatsvonden gedurende een lange periode plaatsvonden, 
was het niet mogelijk continu aanwezig te zijn. Tijdens de werkzaamheden is op een aantal 
momenten vondstmateriaal verzameld. Het documenteren van archeologische sporen bleek 
niet nodig doordat deze bij het ontgraven van de bovenlaag niet zichtbaar werden. Ook bij de 
aanleg van de warmteinstallaties kwamen, afgezien van een waterkelder, geen archeologische 
sporen tevoorschijn.
Het uitgraven van de put voor de liftschacht is archeologisch begeleid. Dit werd bemoeilijkt 
doordat de bodem zeer nat bleek te zijn. Door gaten in het dak van het pand is regenwater 
naar binnen gekomen en vermoedelijk stroomde dit door de puinhoudende bovenlaag naar 
het gegraven gat toe. Het gevolg was dat de archeologische sporen slecht waren te zien. De 
waargenomen sporen zijn ingemeten ten opzichte van de muren van het bestaande pand en 
de dieptematen zijn ten opzichte van maaiveld genomen.
In deze Archeologische Notitie worden de resultaten beknopt weergegeven.
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4. Resultaten

De put ten behoeve van de liftschacht had een afmeting van 3,20 meter in OW-richting en 
2,70 meter in NZ-richting en had dus een oppervlakte van iets meer dan 8,5 m2. Deze put is 
ontgraven tot circa 1,40 meter beneden het vloerniveau (=mv).

4.1 Ophogingslaag
Zowel het zuid- als het oost-profiel is gedocumenteerd. Op een diepte van 96 tot 132 cm –mv 
begon een dik ophogingspakket van bruin organisch materiaal met kleine brokjes lichtgrijze 
klei (laag 15). Hierop lag een dunne laag van circa 12 cm dik die zich van de laag daaronder 
onderscheidt door de grote brokken lichtgrijze klei (laag 11). Uit deze lagen komen enkele 
scherven (V07), namelijk een poot en een wandscherf van een grape van roodbakkend 
aardewerk, een ziel (de bodem) van een pispot van roodbakkend aardewerk en de geknepen 
standring van een kan van steengoed met zoutglazuur. Deze scherven zijn niet heel precies 
te dateren. Pispotten op ziel verdwenen rond 
1525 om plaats te maken voor pispotten op 
standring. Globaal kunnen we de scherven 
dateren tussen 1400 en 1525, wat inhoudt 
dat de ophogingslagen ergens uit deze 
periode dateren.
De vroegste scherf die bij het onderzoek is 
aangetroffen, is de bodem van een slanke 
kan van steengoed uit Siegburg (Duitsland). 
De kan is ongeglazuurd en voorzien van 
oranje vlekken, wat typisch voor de periode 
1375-1425 is (09-C02, afb. 15). De bodem 
is gevonden bij het afgraven achter pand 
Gerritsland 7.

Afb. 16 Het oostprofiel met diverse ophogingslagen en vloerniveau’s.

Afb. 15 Bodem van een kan uit Siegburg, 
circa 1375-1425 (09-C02).
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4.2 Houten huis
Op het ophogingspakket bevond zich een vloer van lichtgrijze klei van 6 tot 8 cm dik (laag 10). 
De bovenzijde van deze vloer bevond zich circa 112 cm –mv. Deze laag is geconstateerd in 
het oostprofiel en verdween richting het noorden. Ook in het zuidprofiel was de laag aanwezig 
en daar is deze uitsluitend in het meest oostelijke deel vastgesteld. De laag leek precies te 
eindigen op de locatie waar in later tijd een rij bakstenen poeren is gebouwd. 
Op zeker moment is de vloer opgehoogd met een laag donkerbruin organisch materiaal (laag 
9) waarna een nieuwe kleivloer is gemaakt (laag 8). Deze laag bevond zich op circa 96 cm –
mv. Ook deze vloer is uitsluitend in de zuidoosthoek van de werkput geconstateerd.
Mogelijk heeft oorspronkelijk op de kleilagen een vloer van plavuizen gelegen, maar hiervan is 
niets teruggevonden. In de Middeleeuwen kwamen ook kleivloeren voor. Waarschijnlijk heeft 
de vloer bij een houten huis behoord. Van dit huis zijn verder geen sporen teruggevonden. Op 
basis van de datering van de onderliggende ophogingslaag en de chronologie is een datering 
van het huis in de 15de eeuw aannemelijk.

4.3 Huis met bakstenen funderingen
De tweede kleivloer van het het houten huis werd afgedekt door een dunne laag van compact 
donkerbruin organisch materiaal met lichtgrijze kleibrokken (laag 7). Vermoedelijk zijn de 
kleibrokken de verspitte resten van de oude kleivloer. Deze ophogingslaag dateert gelijktijdig 
met de insteek van een bakstenen poer (S4). Dat houdt in dat de ophoging niet bij het houten 
huis kan horen, maar is aangebracht gelijktijdig met de nieuwbouw in baksteen.

Muur S3
Over de volledige lengte (NZ) van de werkput is een bakstenen muur aangetroffen. Deze 
had een maximale hoogte van elf steenlagen en was opgebouwd uit rode bakstenen van 
23/22,5x11x4,5 cm met kalkmortel. De opbouw van de muur was steens breed en onderin 

Afb. 17 Het zuidprofiel met bakstenen poer S4 en muur S3.
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had de muur twee versnijdingen. De bovenste steenlaag bevond zich op een diepte van circa 
65 cm –mv.

Poer S4
Ten oosten van de muur zijn twee bakstenen poeren teruggevonden. De eerste bevond zich 
precies in het zuidprofiel en daardoor kon het aanzicht van deze poer worden vastgelegd (afb. 
17). De poer bestond uit tien steenlagen (50 cm hoog), waarbij de bovenkant op 74 cm –mv lag. 
De poer was opgebouwd uit rode bakstenen van 21,5x10x4 cm en kalkmortel. De bovenkant 
van de poer was steens breed en lang en naar onderen toe werd de poer breder tot 44 cm.

Poer S2
Midden in de werkput bevond zich de tweede bakstenen poer. Vanwege de kleine werkruimte 
kon niet rondom de poer worden verdiept en is deze mee afgegraven. De poer is dus niet in 
aanzicht bekeken. De bovenste steenlaag bevond zich op ongeveer 70 cm –mv. Naar onder 
toe werd de poer breder tot 32 bij 32 cm. De poer was opgebouwd uit rode bakstenen, die 
deels naar paars neigen, met kalkmortel. Twee bakstenen zijn als monster meegenomen en 
deze hebben de volgende formaten: 22,5x11x4,5 cm en 22x9x4,5 cm. Opvallend is dat een 
van beide bakstenen aan de lange zijde roetaanslag vertoont. Dit wijst erop dat de baksteen 
oorspronkelijk in een schoorsteen heeft gezeten en is hergebruikt. Aanwijzingen voor hergebruik 
zijn bij de andere bakstenen niet vastgesteld.

Kleivloer 
De voorgenoemde ophogingslaag (laag 7) werd afgedekt door een nieuwe kleivloer (laag 6) 
van circa 10 cm dik, die in het zuidprofiel aansloot op poer S4. De bovenkant van deze laag 
bevond zich op 60 tot 82 cm –mv. Opvallend is dat de kleilaag niet door leek te lopen richting 
muur S3.

Vloer S1
Op de kleilaag (laag 6) is in de noordoosthoek van de werkput een restant van een plavuizen 
vloer aangetroffen. In het oostprofiel waren nog enkele plavuizen zichtbaar. Drie plavuizen zijn 
meegenomen. Ze zijn alle drie ongeglazuurd. De eerste heeft een formaat van 19,7x19,5x4 
cm en de andere twee hebben een formaat 
van 16,5x16,5x3,5 cm (afb. 18). Het 
formaatverschil wijst mogelijk niet op een 
dateringsverschil, want ze zijn er verder geheel 
hetzelfde uit (kleur, samenstelling en dikte). 
Ongeglazuurde roodbakkende plavuizen zijn 
vaker bij opgravingen in Hoorn gevonden. Bij 
een opgraving aan de Appelhaven in 2014 zijn 
diverse vloeren van plavuizen aangetroffen. 
Het oudste houten huis uit circa 1450 had 
een binnenhaard waarin grote plavuizen 
van 25x25x4 cm en 24,5x24,5x4 cm waren 
toegepast.11 Een opvolgend bakstenen huis, 
dat is gebouwd rond 1500, had een vloer met 

11  Schrickx 2016, 35.
Afb. 18 Ongeglazuurde plavuis uit vloer S1 
(V02), circa 1450-1500.
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plavuizen van verschillende afmetingen: 21x21x3,5 cm, 17x17x2 cm en 16x16x3,5 cm.12 In 
Amsterdam is vastgesteld dat de toepassing van verschillende formaten naast elkaar typisch 
voor de 15de eeuw is.13 Een dikte van 3,5 tot 4,5 cm komt daar uitsluitend in de 15de eeuw 
voor. Op basis van deze gegevens kunnen we de plavuizen vloer van het Gerritsland omstreeks 
1450-1500 dateren.

Bottenstraatje S5
In dezelfde kleivloer (laag 6) als waarop het restant van een plavuizen vloer lag, bevond 
zich pal naast poer S4 een klein stukje van een bottenstraatje. Dit was goed te zien in het 
zuidprofiel van de werkput (afb. 19). 
De toepassing van botten in bestrating is een fenomeen dat alleen uit Hoorn en Enkhuizen 
bekend is. In Hoorn zijn bottenstraatjes aangetroffen bij de opgraving C&A1987 (project 70), 
de opgraving HEMA1998 (project 90)14, een waarneming aan de Westerdijk en een begeleiding 
van de verbouw van de panden Breed 22-24.15 In Enkhuizen is een bottenstraatje bij de 
opgraving EBF1994 gevonden. In alle gevallen zijn de botten van de voor- en achterpoten van 
koeien door midden gezaagd of gebroken en verticaal in de bodem geplaatst. De bottenstraatjes 
dateren uit de 15de en 16de eeuw. Het bottenstraatje van het Breed wijkt van de andere straatje 
af doordat geen door midden gezaagde botten zijn gebruikt, maar uitsluitend de korte uiteinden 
(proximaal en distaal) van de botten. De rechte delen van de botten zijn dus verwijderd om te 
gebruiken door een beenbewerker.16 De botten zijn hier niet als volledige bestrating gebruikt, 
maar als rand van een pad van brokken bakstenen. Dit pad wordt gedateerd rond 1525-1550.

12  Ibidem 40.
13  Gawronski en Veerkamp 2005, 130.
14  Van de Walle-van der Woude 1999.
15  Schrickx 2015, 21.
16  Ibidem 38-39.

bottenstraatje

Afb. 19 Kleivloer (laag 6) met bottenstraatje S5 naast bakstenen poer S4.
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Afb. 20 Botten uit bottenstraatje S5 (V08). De beenderen zijn door midden gehakt en verticaal 
in de bodem geplaatst met de korte platte kant van de botten naar boven. Op deze platte 
koppen zijn slijtagesporen zichtbaar.
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Uit de vloer in het huis aan het Gerritsland zijn in totaal 16 botten verzameld (afb. 20). 
Waarschijnlijk liep de bestrating verder door richting het zuiden (de voorkant van het huis). 
Het gaat om zeven delen van voorpoten (metacarpus) en negen delen van achterpoten 
(metatarsus).17 Op alle botten zijn haksporen en soms ook snijsporen zichtbaar. Opvallend 
is dat de platte bovenzijde van de botten slechts in één geval polijsting vertoont, wat wordt 
veroorzaakt door lopen over de bestrating. Kennelijk is hier niet of nauwelijks overheen 
gelopen.
Merkwaardig is verder dat dit bottenstraatje zich inpandig bevond, terwijl alle andere opgegraven 
straatjes uitpandig lagen. Onduidelijk is ook waarom dit kleine stukje bestrating pal naast 
bakstenen poer S4 lag. Vanwege de beperkte omvang van het archeologisch onderzoek valt 
over deze kwesties niets te zeggen.

Afbraaklaag 
De kleivloer (laag 6) met restant van een plavuizen vloer en bottenstraatje werd afgedekt 
door een afbraaklaag met veel puin van bakstenen, plavuizen en mortelbrokken (laag 5), 
waarvan de bovenzijde zich op 46 tot 56 cm –mv bevond. Wanneer de afbraak van het huis 
heeft plaatsgevonden, valt niet te zeggen. Een aanwijzing vormt de vondst van een fragment 
van een tapkraan bovenop poer S2, die hier dus tijdens de afbraak terecht moet zijn gekomen 
(03-M01, afb. 21). Tapkranen komen voor vanaf de 16de eeuw.

Conclusie
Mogelijk zijn de resten van twee huizen gevonden en hoorde de bakstenen muur (S3) bij 
het belendende pand aan de westzijde. De hoogte van dit fundament wijst op een volledig 
bakstenen huis. Van dit huis zijn verder geen sporen gevonden.
De poeren hoorden in dat geval bij het huis op het meest oostelijke perceel (in 1823 nr A358). 
Op de poeren stonden de stijlen van het huis. De wanden waren dan van hout. 
Op basis van de formaten van de toegepaste bakstenen en plavuizen is het aannemelijk dat 
beide huizen uit de tweede helft van de 15de eeuw dateren (afb. 22). 

4.4 Latere bebouwing
In de 16de of 17de eeuw is een nieuw huis op het meest oostelijke perceel gebouwd. Dat blijkt 
uit het feit dat in de profielen vloerniveau’s zijn vastgesteld, die over de bakstenen poeren heen 
lopen. Of ook op het middelste perceel een nieuw huis is gebouwd, valt niet vast te stellen.

17  Determinatie Josje van Leeuwen, Archeologie West-Friesland.

Afb. 21 Messing tapkraan (03-M01).
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Afb. 22 De aangetroffen archeologische sporen geplot op de tekening van de nieuwbouw en de 
kadastrale kaart, schaal 1:1000. De sporen uit 15de en 16de eeuw horen vermoedelijk bij twee 
huizen, die hier globaal als groene vlakken zijn weergegeven.

Op de eerder genoemde afbraaklaag (laag 5) bevond zich een ophogingslaag van grijze 
klei vermengd met baksteenpuin en schelpgruis (laag 4). Op deze laag is in het zuidprofiel 
een restant van een vloerniveau van schelpgruis aangetroffen. Hierop lag opnieuw een 
ophogingslaag met veel kolengruis en slakachtig materiaal (laag 3), wat mogelijk wijst op een 
smederij. Hierop bevond zich op circa 25 cm –mv een tweede niveau met schelpgruis (laag 2). 
De lagen met schelpgruis vormden de vlijlagen van vloeren van plavuizen, maar de plavuizen 
zijn bij afbraak verwijderd. Geheel bovenin was een dik pakket van geelbruin zand met puin 
en mortelbrokken aanwezig (laag 1). Mogelijk dateert deze laag uit de 19de eeuw voorafgaand 
aan de bouw van de Bewaarschool.
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4.5 Vondsten
4.5.1 Keramiek
Het aantal scherven van keramiek is voor de grote oppervlakte van het het perceel klein. In 
totaal zijn 115 scherven van gebruiksvoorwerpen gevonden. Ze dateren hoofdzakelijk uit de 
18de en 19de eeuw. Tussen deze vondsten bevinden zich twee scherven van kraakporselein uit 
de eerste helft van de 17de eeuw. Kraakporselein werd in die tijd in grote hoeveelheden naar de 
VOC-havensteden verscheept. Veel stukken overleefden generaties als pronkstukken op een 
kast of aan de wand, totdat ze als antieke stukken werden weggegooid. Dat is waarschijnlijk 
ook hier het geval. Verder is een scherf van een grote kom van Chinees porselein aanwezig, 
die in de bodem een kramgaatje heeft (09-C01, afb. 23-5). Gebroken porseleinen voorwerpen 
konden worden gekramd door naast de breuken gaatjes te boren en de scherven met koper- 
of ijzerdraad aan elkaar te verbinden. Het krammen was kennelijk goedkoper dan een nieuwe 
kom kopen.
Bij de keramiek valt verder op dat scherven van diverse theepotten zijn gevonden (10-C02, 
11-C01, 11-C03, afb. 23-1 t/m 23-3), wat over het algemeen weinig voorkomende vormen 
onder de keramiek zijn. Onzeker is van wie deze theepotten zijn geweest. Tot slot valt de 
vondst van een botervloot van Delfts aardewerk op (11-C05, afb. 23-4), eveneens een weinig 
voorkomende vorm.

4.5.2 Wandtegels
Interessant zijn de vondsten van wandtegels omdat deze een beeld van het interieur van de 
huizen en mogelijk de schuilkerk geven. 
De oudste tegel is een veelkleurige ornamenttegel uit circa 1575-1600 (09-BK03, afb. 24-1). 
Deze behoort tot de eerste generatie in de Nederlanden gemaakte wandtegels. In deze regio 
(Hoorn en Enkhuizen) was toen nog geen eigen productie. Dit soort vroege tegels wordt weinig 
gevonden. De tegel heeft een beschildering van een kwartvierpas met uitgespaarde bladeren, 
in de kleuren blauw, geel en oranje. Helaas is de tegel sterk beschadigd.
Een aantal tegels dateert uit de periode 1600-1650. Dat geldt voor een tegel met een bloempot 
in kwadraat met uitgespaarde hoeken (10-BK01, afb. 24-3). De scherf van een tweede tegel is 
onder de vondsten aanwezig. Beide zijn aan de achterzijde voorzien van een dikke mortellaag. 
Een andere tegel heeft een beschildering die wordt aangeduid als pompadour-decor (10-BK02, 
afb. 24-4). Onder de vondsten bevinden zich nog twee fragmenten van dergelijke tegels. Zowel 
de tegels met bloempot als de pompadour-tegels komen algemeen voor in de eerste helft van 
de 17de eeuw. Beide werden waarschijnlijk tussen 1615 en 1650 ook in Hoorn vervaardigd.
Uit de 17de eeuw dateren verder nog een veelkleurige tegel met lelies in de hoeken en een 
grote granaatappel (09-BK02, afb. 24-5), een in blauw geschilderde tegel met springende haas 
binnen geschulpte omlijsting en meanders in de hoeken (11-BK02, afb. 24-2), een in blauw, 
paars en geel beschilderde tegel met centraal ornament (10-BK03, afb. 24-6) en een tegel met 
musicerend echtpaar (09-BK01, afb. 24-7).
De meeste tegels dateren uit de 18de eeuw, met onder andere eilanden met huizen (11-BK01, afb. 
24-8) en opvallend veel tegels zonder hoekmotieven en met een zeer kleine beschildering van 
een dier of huis (10-BK04). Deze tegels waren de goedkoopst verkrijgbare beschilderde tegels.

4.5.3 Metalen voorwerpen
Zowel inpandig als achter het pand zijn metalen voorwerpen aangetroffen, daterend uit de 
16de-19de eeuw.
Een van de oudste metaalvondsten is een muntgewicht, dat bestemd was voor het wegen 
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Afb. 23 Diverse vondsten van keramiek, gevonden in en achter het pand Gerritsland 7: 
theepotten van roodbakkend aardewerk, industrieel wit aardewerk en porselein (1-3), 
botervloot van Delftse blauwe faience (4), kom van Chinees porselein met kramgaatje (5), 
kop van Chinees porselein (6) en melkkan van brown stoneware (7).
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Afb. 24 Wandtegels, zowel inpandig als achter het pand gevonden.

1 2

3 4

5 6

7 8



27

van een gouden Hollandse ducaat en is gemaakt in Antwerpen in de 16de eeuw (10-M01, afb. 
25-4). Op de ene zijde van het gewicht staat een figuur met rijksappel en hellebaard met de 
letters HD en op de andere zijde staat een handje met de initialen DI. Het handje verwijst naar 
Antwerpen.
Uit de 16de eeuw dateren verder een oordje van Holland uit 1575 (11-M03, afb. 25-2), twee 
rekenpenningen (10-M06, afb. 25-1) en twee kleine spinloden.
De andere metalen voorwerpen dateren vooral uit de 17de en 18de eeuw, onder andere een duit 
van Utrecht uit 1751, een duit van Overijssel uit 1769 en een VOC-duit van West-Friesland uit 
1791 (10-M06, afb. 25-3). De VOC liet vanaf 1726 duiten voor gebruik in Azië slaan, omdat 
duiten daar ¼ stuiver waard waren in plaats van 1/8 stuiver. In de verzamelaarswereld zijn 
VOC-duiten niet zeldzaam, want er zijn zeer veel van deze munten in de Aziatische landen 
overgeleverd. Als bodemvondst komen ze bij ons echter weinig voor. Ze waren immers niet 
bestemd voor gebruik in de Republiek.
Twee andere vondsten uit deze periode zijn een fraai versierd middenstuk van een riemverdeler 
(11-M01, afb. 26-1) en een loden gewicht met een keur van de stad Hoorn (11-M02, afb. 26-
3). Het gewicht weegt 27,05 gram, wat te licht is voor een ons (30,88 gram).
Uit de 19de eeuw dateert een knoop met de tekst EXTRA RICH TREBLE GILT (10-M05, afb. 26-

Afb. 25 Rekenpenning, munten en (munt)gewichten.
11-1 Rekenpenning, gemaakt in Neurenberg, ca 1500-1600 (10-M06)
11-2 Oord van Holland, 1575 (11-M03)
11-3 VOC-duit van West-Friesland, 1791
11-4 Muntgewicht voor Hollandse ducaat, gemaakt in Antwerpen ca 1500-1600 (10-M01)
11-5 Twee gewichten voor het wegen van goud en zilver, gemaakt door Stephanus Gerardus 
Nagel in 1811 (herkeurd in 1814) en Theodorus Antonius Nagel in 1817 (10-M02).
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4). De knoop is oorspronkelijk verguld geweest. Het vergulden van knopen is uitgevonden in 
Engeland en vanaf 1810 overgenomen in Amerika. Mogelijk heeft de knoop bij een uniform 
gehoord. 
Een loden plaatje met het wapen van Hoorn is waarschijnlijk een hondenpenning uit de late 
19de eeuw (10-M03, afb. 26-2).
Tot slot zijn twee kleine messing gewichten gevonden, die bestemd waren voor het wegen 
van goud of zilver (10-M02, afb. 25-5). Beide waren bestemd voor het wegen van 4 engels 
(=6,15 gram). Het eerste gewicht is gemaakt door Stephanus Gerardus Nagel in 1811. Hij 
was vanaf 1781 ijkmeester-generaal van Holland en West-Friesland en werd ontslagen in 
1810.18 De Nederlanden werden in dat jaar ingelijfd door Napoleon, wat de nodige bestuurlijke 
maatregelen met zich meebracht. In 1814 werd Nagel opnieuw aangesteld, maar niet lang 
daarna overleed hij. Gedurende de jaren 1810-1814 ijkte en herijkte hij toch gewichten.19 Dat 
blijkt ook uit het hier gevonden gewicht, dat is geijkt in 1811 en herijkt in 1814. Het tweede 
gewicht is gemaakt door Theodorus Antonius Nagel in 1817. Beide gewichten zijn dus na 1817 
in de bodem beland. Het is onbekend van wie deze zijn geweest.

18  http://www.goudenzilverweging.nl/f_products/Products/viewProduct/577
19  Ibidem.

Afb. 26 Metalen voorwerpen
11-1 Middenstuk van riemverdeler, ca 1550-1650 (11-M01)
11-2 Hondenpenning van Hoorn, nr 96, 19de eeuw (10-M03)
11-3 Loden gewicht, met keur van stad Hoorn, (11-M02)
11-4 Knoop, extra rich treble gilt, 19de eeuw (10-M05)
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5. Synthese
De vastgelegde sporen in de gegraven put voor de liftschacht horen bij het meest oostelijke 
perceel, dat op de kadastrale kaart van 1823 nummer A358 heeft. Dit huis was waarschijnlijk 
in 1733 eigendom van Bregje Velius en in 1806 van Margaretha Velius.
Uit het onderzoek blijkt dat het oudste huis, dat vermoedelijk geheel van hout was, in de 
eerste helft van de 15de eeuw is gebouwd. Dit sluit aan bij de historische gegevens dat het 
Gerritsland in 1398 is aangelegd en daarna werd bebouwd. Van dit huis zijn enkele kleivloeren 
teruggevonden.
In de tweede helft van de 15de eeuw werd op het middelste perceel een bakstenen huis 
gebouwd, waarvan de oostelijke zijmuur is aangetroffen. Op het oostelijke perceel verscheen 
een huis op bakstenen poeren, dat dus een houten opbouw heeft gehad. In het huis lag een 
vloer met plavuizen en ook een klein bottenstraatje. Waarschijnlijk is dit huis in de 16de eeuw 
afgebroken.
Aannemelijk is dat in de 16de en 17de eeuw nieuwe huizen zijn gebouwd, maar afgezien van 
enkele vloerniveau’s van schelpgruis is van deze huizen niets teruggevonden. Waarschijnlijk 
is in 1656 op het meest westelijke perceel door de Jezuiëten een schuilkerk gebouwd en ook 
het huis daarnaast (het middelste huis) was in gebruikt bij de Roomse Kerk. Bij het onderzoek 
is van beide niets teruggevonden. Mogelijk houden wel enkele vondsten verband met deze 
gebouwen, zoals wandtegels. Opvallend is dat geen enkele metaalvondst is gedaan die met het 
katholieke geloof in verband is te brengen.
De afbraak van de schuilkerk en het meest oostelijke huis is kennelijk grondig gedaan, 
vermoedelijk omstreeks 1823-1832. Vervolgens ontstond een groot perceel dat eigendom was 
van de Gemeente Hoorn. Hierop werd in de 19de eeuw een christelijke bewaarschool gebouwd, 
die ook weer is afgebroken om plaats te maken voor het kaaspakhuis uit 1913.
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