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1 Inleiding 
In de periode tussen 4 en 10 januari 2012 werd door Archeologie West-Friesland een 
archeologische opgraving uitgevoerd op het perceel tussen Achter de Vest 54 en 56 in Hoorn 
(afb. 1 t/m 4). Het onderzoek vond plaats gedurende een periode van lichte vorst en regen. De 
projectleiding was in handen van senior KNA-archeoloog drs. M.H. Bartels. Het veldteam bestond 
uit senior KNA-archeoloog drs. S. Gerritsen, archeoloog drs. D. Duijn, senior veldtechnicus C. 
Aay en archeologisch medewerker A. Weel. De uitwerking van het onderzoek werd verricht 
door S. Gerritsen. De determinatie van het aardewerk en het metaal werden respectievelijk 
uitgevoerd door D. Duijn en dhr. T. van Meurs. Het botanisch onderzoek werd verricht door A.L. 
de Sitter-Homans.

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek werd gevormd door de geplande herontwikkeling 
van het terrein, waarbij sloop en nieuwbouw op het perceel zou plaatsvinden. Hiertoe is d.d. 
29 april 2009 in opdracht van Intermaris Projecten BV uit Hoorn (Dhr. R. Veldman), door 
Archeologie West-Friesland een archeologisch bureauonderzoek (ABO) opgesteld.1 Hierin is 
vastgesteld dat binnen het plangebied, een lage tot middelhoge archeologische verwachting 
voor de Middeleeuwen en een hoge verwachting voor de Nieuwe Tijd geldt. Hierdoor is 
vervolgonderzoek noodzakelijk. Aanbevolen werd om de sloop van het pand archeologisch te 
begeleiden en het terrein voor de start van de nieuwbouw, archeologisch te onderzoeken.
Op 6 oktober 2009 is een Programma van Eisen (PvE) voor het archeologisch onderzoek 
opgesteld.2 Het onderzoek is conform dit PvE uitgevoerd.

In dit standaardrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek op het 
perceel tussen Achter de Vest 54 en 56 in Hoorn (OM-nr 49884, project 349) weergegeven. 
De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de fysisch-geografische 
achtergrond en de historische gegevens met betrekking tot het onderzoeksterrein en de 
directe omgeving uiteengezet. Hierbij zijn zoveel mogelijk beschikbare primaire en secundaire 
historische bronnen gebruikt. Voor dit deel werd teruggegrepen op het bureauonderzoek en 
waar nodig aangevuld.3 In het tweede deel worden de tijdens het onderzoek aangetroffen 
sporen en het verzamelde vondstmateriaal geanalyseerd.
De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.2, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2009.

1  Schrickx 2009a.
2  Schrickx 2009b.
3  Schrickx 2009a.

Afbeelding 1. Het plangebied 

(rood) binnen de binnenstad 

van Hoorn. 

0 250m
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2 De onderzoekslocatie

2.1 Fysisch-geografische 
achtergrond
De bodem van Hoorn behoort geografisch 
gezien tot de kustvlakte van Nederland en 
is gevormd tijdens het Holoceen (circa 9550 
voor Chr. tot nu). Kenmerkend voor de 
kustvlakte zijn de afwisselende zeewater- 
en zoetwaterafzettingen. Deze afzettingen 
zijn ontstaan in een waddenmilieu, waarin 
zeewater via getijdengeulen het gebied 
in en uit stroomde. Zand werd hierbij in 
en rond de getijdengeulen afgezet, terwijl 
fijnere kleideeltjes verder weg van de 
geulen bezonken. Wanneer een getijdengeul 
verlandde en de invloed van de zee tijdelijk 
verdween, ontstond een zoetwatermilieu 
waarin veen werd gevormd. Door deze 
veranderende invloed van de zee bestaat 
de bodem in West-Friesland afwisselend 
uit lagen veen en klei (Wormer Laagpakket 
van de formatie van Naaldwijk). Tijdens 
het Subboreaal (3550 tot 1100 voor Chr.) 
had de zee door het breder worden van 
de strandwallengordel nauwelijks nog 
toegang tot de kustvlakte. Het milieu in 
dit gebied verzoette, waardoor een dik 
pakket veen kon worden gevormd (het 
Hollandveen Laagpakket). Door inklinking 
van de kleigronden tekenden de zandige 

getijdengeulen zich af als langgerekte ruggen in het landschap. De bewoning in West-Friesland 
in de Midden- en Late-Bronstijd (1500 tot 800 voor Chr.) concentreerde zich op de flanken 
van deze geulruggen.4 Door toenemende vernatting werd West-Friesland rond 800 voor Chr. 
verlaten. Tot het ontstaan van de handelsplaats Medemblik omstreeks 700 na Chr. was het 
gebied vermoedelijk onbewoond.5

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Door het ontstaan 
van de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde 
van Noord-Holland aanzienlijk groter; de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en 
de Hollandse binnenmeren ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met 
een gemiddelde stijging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van 
het West-Friese veenpakket en gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in 
West-Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. Van de 10de tot en 
met de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het veenlandschap 
rondom Hoorn werd waarschijnlijk in de latere 12de eeuw ontgonnen.6 Het gebied werd geschikt 

4  Berendsen 2004, 260-263
5  Besteman 1990, 107.
6  Schrickx 2006, 18.

Afbeelding 2. Werk in uitvoering. De aangetroffen 

grondsporen worden beschreven en op schaal 

ingetekend. Op de achtergrond is een van de twee 

VOC-pakhuizen aan Onder de Boompjes, zichtbaar. De 

foto is richting het zuiden genomen.
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Afbeelding 3. Een foto van het plangebied voor aanvang van het onderzoek. In het midden is de loods 

zichtbaar die werd gebruikt voor opslag door de garage aan de andere zijde van het perceel aan het Onder 

de Boompjes zijde (nr. 20).

Afbeelding 4.  Foto vanaf de andere zijde van de loods.
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gemaakt voor bewoning en landbouw door op systematische wijze sloten door het veen heen 
te graven, waardoor het veen ontwaterde. Door de ontwatering oxideerde het veen en klonk 
het veenpakket in, met een geleidelijke daling van het maaiveld als gevolg. Het land werd 
hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de zee en overstromingen.7 De bewoners van West-
Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen door dijken aan te leggen. Deze verschillende 
losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf circa 1250 werd 
beschermd door één lange dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna 
nog diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werden afgezet. 
De bodem ter plekke van het plangebied bestaat uit circa 2 meter antropogene ophogingen, 
voornamelijk bestaande uit klei, organisch materiaal (veen, mest) en afval. Dit gelaagde pakket 
bevindt zich op het restveenpakket (formatie van Nieuwkoop) en een kleipakket (Hauwert laag 
D, laagpakket van Wormer, formatie van Naaldwijk). De waargenomen bodemopbouw wordt in 
hoofdstuk 4 (De resultaten), in meer detail besproken.

2.2 Historische achtergrond
Algemeen
De oudste vermelding die in 
verband kan worden gebracht 
met Hoorn dateert uit 1309.8 
In latere geschriften, o.a. van 
Velius (1573-1625) worden 
verschillende stichtdata in 
het begin van de 14de eeuw 
genoemd. Uit archeologisch 
onderzoek in de binnenstad, 
is gebleken dat de oudste 
bewoningsresten uit de laatste 
kwart van de 12de eeuw 
stammen.
De oudste resten zijn gevonden 
in de omgeving van de Roode 
Steen en de Grote Noord. De 
naam Hoorn of Horne verwijst 
naar een hoek of knik die zich 
ter hoogte van de Roode Steen 
in de toenmalige dijk bevond.9 
Vanaf deze plek groeide Hoorn 
uit tot een marktplaats met 
een regionale betekenis. In de 
14de- en 15de eeuw floreerde 
de stad economisch en nam 
het aantal inwoners gestaag 
toe. Aan het einde van de 15de 
eeuw stagneerde de groei door 
toenemende onlusten en oorlogen. Onder andere door toedoen van de VOC, kon Hoorn vanaf 
het einde van de 16de- en het begin van de 17de eeuw een hernieuwde groei doormaken. 

7  Besteman 1990, 93-96.
8  Schrickx 2006, 10; Van Mieris 1753, deel II, 82.
9  Ibid., 11.

Afbeelding 5. Detail uit de kaart van Van Deventer uit circa 1560. 

Het noorden is boven. Links boven de Koepoort en de eerste toren 

rechts daarvan is de Mariatoren. Net ten noorden van het plangebied 

(geel) is de omwalling met torens zichtbaar. Deze werden in 1508 

aangelegd. Het plangebied zelf is in deze periode onbebouwd.
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Hierdoor steeg het aantal 
inwoners weer, wat meerdere 
stadsvernieuwingsprojecten 
tot gevolg had. 

Historisch kaartmateriaal
De oudste kaart waarop 
Achter de Vest zichtbaar is, 
is de kaart van Jacob van 
Deventer uit circa 1560 
(afbeelding 5). De bewoning 
lijkt schematisch afgebeeld, 
maar het stratenpatroon is 
opvallend accuraat en de 
kaart is, in tegenstelling tot de 
meeste jongere kaarten, met 
het noorden aan de bovenzijde 
weergegeven. Op de kaart is de 
omwalling met torens te zien, 
die in 1508 werd aangelegd. 
Aan deze versterking (vest) 
dankt Achter de Vest haar 
naam. Op deze aarden wal stond 
een bakstenen stadsmuur met 
bakstenen waltorens. De Mariatoren is de laatste waltoren van deze omwalling die nog bestaat. 
De Muntstraat en de Pakhuisstraat respectievelijk ten zuiden en ten oosten van het plangebied 
waren hier nog niet aangelegd. Ten westen van het gebied is de Achterstraat zichtbaar die 
naar het noorden, via de Koepoort de stad verlaat. Naast deze poort is een standerdmolen 
afgebeeld. Bebouwing aan Achter de Vest, ontbreekt volgens deze kaart volledig. Ten zuiden 
van het plangebied is wel enige bebouwing getekend.

Op de kaart van Guicciardini 
uit 1582 zijn veel details te 
zien, maar helaas is de exacte 
ligging van gebouwen, bruggen 
en andere bouwwerken niet 
direct te achterhalen. De kaart 
is vanuit het noorden met een 
vogelperspectief, enigszins 
schematisch weergegeven en 
de locatie van het plangebied 
kan alleen bij benadering 
worden bepaald. Tussen de 
gracht en de omwalling is 

Afbeelding 6. Detail uit de kaart van Guicciardini uit 1582. Het 

noorden is onder. De rechter- van de twee bruggen aan de bovenzijde 

gaf oorspronkelijk toegang vanaf het Maria-kloostercomplex tot haar 

landerijen. Binnen het gele ovaal lag het plangebied.

Afbeelding 7. Detail uit de kaart 

van Utenwael uit 1596. Het 

noorden is onder. In het midden 

onder de Mariatoren en rechts 

onder de Koepoort.
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meer bebouwing getekend 
en ook langs Achter de 
Vest zijn enkele gebouwen 
zichtbaar. De omwalling is 
verhoogd afgebeeld. Binnen 
het plangebied staat links 
van de linker toren een 
gebouw, mogelijk een huis 
met de lange zijde tegen de 
omwalling. Direct achter het 
huis ligt een stuk land dat 
mogelijk als akker of moestuin 
is gebruikt. Ten oosten hiervan 
ligt of staat tegen de wal aan 
een gestreept object, mogelijk 
een schutting. Net ten westen 
van dit gebouw (rechts op de 
kaart) liggen enkele tuinen. 
De Pakhuisstraat (voorheen 
Pakhuissteeg) ontbreekt hierop 
nog steeds.

De kaart van Utenwael uit 1596 
is vanuit hetzelfde perspectief 
getekend en ook de mate 
van weergave is vergelijkbaar 
schematisch. Achter de linker 

toren is wederom een huis met de lange zijde tegen de wal aan weergegeven. Het is in twee 
delen afgebeeld. Aan weerszijden staan schuttingen afgebeeld, evenals langs de rest van 
de straat tot aan de Achterstraat. Achter het huis ligt een langgerekte tuin met parallelle 
rijen bomen, in de richting van het perceel. Deze geven waarschijnlijk de schietbaan van de 
Schutterij weer. Hier wordt later dieper op ingegaan. Een groot deel van de siertuinen die op de 
kaart van Guicciardini stond afgebeeld lijkt te zijn verdwenen. De Pakhuisstraat wordt op deze 
kaart voor het eerst afgebeeld, al staat het pakhuis zelf er nog niet. Waar het plangebied op 
deze kaart precies ligt is niet duidelijk. Het terrein ligt tegenwoordig drie percelen ten westen 
(rechts) van de Pakhuisstraat. Het afgebeelde huis zou hier dus binnen kunnen liggen. Vanaf 
de andere kant gezien komen we echter ruimte te kort, waardoor het erop lijkt alsof Utenwael 
de afstanden hier te krap heeft afgebeeld.

Op de kaart van Velius uit 1615 is niet heel veel ten opzichte van de kaart uit 1596 veranderd. 
Langs Achter de Vest staan nog altijd verspreid enkele huizen weergegeven. Opvallend is dat 
deze allen met de nok evenwijdig aan Achter de Vest zijn gebouwd. De kaart van Velius is 
een nauwkeuriger weergave van het onderzoeksgebied dan de oudere kaarten. Het gebouw 
dat op de kaart van Utenwael ter plekke van het plangebied lijkt te staan, staat hier opeens 
westelijker afgebeeld. Het plangebied ligt ongeveer binnen de
rode cirkel. (afbeelding 8) Het staat op deze kaart weergegeven als een tuin of boomgaard, 
behorende bij een groot pand aan Onder de Boompjes (huidige perceel Onder de Boompjes 
18). Langs de Pakhuisstraat is een groot lang gebouw verschenen: een pakhuis van de VOC. 
Het is gebouwd in 1606.

Afbeelding 8. Detail uit de kaart van Velius uit 1615. Het noorden 

is onder. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. Het geel 

geaccentueerde huis komt overeen met het huis op de kaart van 

Utenwael uit 1596 (afbeelding 7). Geheel rechts is de Koepoort te 

zien en de eerste toren links daarvan is de Mariatoren.
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Op de kaart van Blaeu 
(1649) die de situatie 
omstreeks 1630 weergeeft, 
is vrijwel niets ten opzichte 
van de kaart van Velius 
veranderd. Door het 
gebruik van kleur worden 
de verschillende percelen 
met zeer waarschijnlijk ook 
verschillende eigenaren nog 
eens extra benadrukt. 

De eerstvolgende kaart 
waarop het plangebied 
goed te zien is, dateert 
uit 1794. De kaart is 
gemaakt door Doesjan. In 
de tussenliggende periode 
(1640-1794) is Achter de 
Vest vrijwel volledig bebouwd 
geraakt. Ter plekke van 
het plangebied is een huis 
met verdieping en zadeldak 
getekend. Opvallend is dat 
Achter de Vest nu echt als 
straat wordt weergegeven. 
Op de oudere kaarten lijkt 
het alsof de weg op de 
verhoging van de wal lag, 
nu lijkt er een weg náást 
de wal te liggen. Mogelijk 
is bij de aanleg van deze 
weg een deel van de oude 
bebouwing waaronder het 
langgerekte huis gesloopt 
en liggen de resten hiervan 
onder de weg. Op deze kaart 
staan ook voor het eerst de 
toegangspoorten tot het 
terrein van de schutterij 
getekend.10 Mogelijk zijn 
deze aangelegd toen de weg 
langs de wal hier kwam. 
Hier wordt later dieper 
op ingegaan. Een ander 
opmerkelijk punt is dat het tweede pakhuis vanaf de steeg even lang is weergegeven als het 
eerste, terwijl deze op oudere niet en op jongere kaarten korter is afgebeeld. Mogelijk heeft de 
kaartmaker hier een vergissing gemaakt. Het grote VOC pand, dat langs Onder de Boompjes 

10  Voor een uitgebreide beschrijving van deze poorten zie Jeeninga 1993.

Afbeelding 9. Detail uit de kaart van J. Blaeu (1649). Deze kaart geeft 

de situatie rond 1630 weer. Het noorden is onder. De gele cirkel geeft 

de locatie van het plangebied weer.

Afbeelding 10. Detail uit de kaart van Doesjan uit 1794. Het noorden is 

onder. Geel geaccentueerd is het huis ter plekke van het plangebied. 

Geheel rechts de Koepoort en de eerste toren links daarvan is de 

Mariatoren.
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lag, heeft plaats moeten 
maken voor twee kleinere 
panden die qua uiterlijk sterk 
overeenkomen met de panden 
die langs Achter de Vest zijn 
getekend.

De oudste kadasterkaart van 
Hoorn dateert uit 1823. Deze 
kaart is uiterst nauwkeurig. 
Hierop is de plattegrond van 
een huis ter plekke van het 
plangebied goed te zien. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit 
hetzelfde huis als op de 
kaart van Doesjan uit 1794 
is weergegeven. De vorm 
komt goed overeen. Achter de 
Vest heet op deze kaart nog 
Koepoortsvest, een verwijzing 
naar de Koepoort net ten 
westen van het plangebied. In 
1888 werd de naam Achter de 
Vest officieel vastgelegd.

Historie Achter de Vest
Een groot deel van het land in de omgeving van Achter de Vest was oorspronkelijk in bezit 
van het Mariaklooster. Dit klooster werd, net als de meeste kloosters in Hoorn, gesticht in de 
eerste helft van de 15de eeuw.11 Het kloosterterrein lag ten zuiden van de Turfhaven (de oude 
stadsgracht), ingeklemd tussen de huidige Weeshuistuin, Korte Achterstraat en de Muntstraat. 
De Turfhaven werd gegraven in 1426 en het klooster gebouwd in 1408, oorspronkelijk was er 
daardoor een directe verbinding met het land rondom Achter de Vest, later werd dat door de 
gracht gescheiden. Op de kaarten van Van Deventer en Guicciardini is een brug over de gracht 
afgebeeld die een korte verbinding tussen het klooster en het achterliggende land vormde. Op 
de kaart van Utenwael is deze brug verdwenen.

Uit historische bronnen is bekend dat ten noorden van de Turfhaven een ziekenhuis van het 
convent stond.12 Naar aanleiding van een geschil tussen het Mariaklooster en het schuttersgilde 
van de stad werd in 1524 besloten, dat het klooster een stuk grond aan het gilde moest 
verkopen. De schutters werden verplicht het ziekenhuis te verplaatsen naar grond dat in bezit 
van het klooster bleef, hiernaast behielden de kloosterlingen recht van overpad.13 Uit dezelfde 
akte van de raad van Holland blijkt dat aan de overzijde van de oude stadsgracht zich ook 
nog enkele stallen en schuren van het klooster bevonden. Waar het ziekenhuis en de andere 
gebouwen precies stonden, is niet bekend. Op de kaart van Van Deventer zijn net ten noorden 
van de stadsgracht ter hoogte van het klooster enkele gebouwen afgebeeld. Ook op de kaart 
van Guicciardini staat een klein cluster tegen de gracht aan. Mogelijk zijn deze hetzelfde en 

11  Voor een overzicht zie Van der Lee, Schrickx &Van Langen 2009, 18.
12  Van der Lee, Schrickx &Van Langen 2009, 39.
13  Ibid. 39-40.

Afbeelding 11. Detail uit de kadastrale minuut uit 1823. Het noorden 

is boven. Het huidige Achter de Vest heet op deze kaart nog 

Koepoortsvest. De Pakhuissteeg is de huidige Pakhuisstraat. Geel 

geaccentueerd is het pand ter plekke van het plangebied.
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geven ze de oude opstallen van het Mariaklooster weer. Ten tijde van laatstgenoemde kaart 
waren deze gebouwen overigens al niet meer in het bezit van het klooster. In 1572 werd het 
klooster opgeheven en nam de stad Hoorn het beheer van de landerijen en gebouwen over. Het 
weeshuis zetelde zich in het kloostercomplex en kreeg de grond in bezit.14

Het eigendom van de grond die in bezit was gekomen van de schutters, bleef ongewijzigd.  Het 
ging om twee schuttersgilden die in het begin van de 16de eeuw waren opgericht.15 De oudste 
was het Sint-Jorisgilde waar werd geschoten met de voet- of kruisboog. Voor dit gilde werd 
de grond oorspronkelijk gekocht. In 1585 werd aan de Achterstraat een Doelenhuis gebouwd. 
De grond werd gebruikt als schietbaan. Wanneer de tweede gilde, die Sint-Sebastiaan als 
patroonheilige hadden, een stuk grond toegewezen kreeg, is niet bekend. Dit gilde hanteerde 
in tegenstelling tot het Sint-Jorisgilde de handboog. In 1614 lieten deze schutters naast 
het bestaande Doelenhuis een tweede bouwen.16 Waarschijnlijk was de tweedeling van het 
schietterrein al ouder. De oudste kaart waarop de schietbaan duidelijk staat afgebeeld is die 
van Utenwael uit 1596. Hierop is mogelijk ook al een verdeling zichtbaar met op het oostelijk 
deel een enkele rij bomen en op het westelijke een dubbele rij. Het langgerekte huis zou dan bij 

14  Ibid. 40.
15  Voor meer details over de gilden, zie Jeeninga 1993, 25-33.
16  Ibid., 25.

Georefereren 
De kadastrale minuut heeft een hoge mate van nauwkeurigheid. Hiernaast 
gaat een groot deel van de afgebeelde kadastrale gegevens, zoals erfgrenzen 
en bebouwing, terug op oudere situaties. Hierdoor is deze kaart uitermate 
geschikt om de oudere kaarten te georefereren. Vanwege het verschil in 
perspectief en onnauwkeurigheden is de referentie niet altijd exact. Toch 
heeft deze methode voor een groot deel de hier beschreven informatie 
opgeleverd. Samengevoegd geeft de informatie een inzicht in de ontwikkeling 
van dit deel van Hoorn. 

Afbeelding 12. De 

kadastrale minuut uit 

1823 geprojecteerd op 

de kaart van Blaeu uit 

1649. Door georeferentie 

kunnen straten en 

objecten die zichtbaar 

zijn op oude historische 

kaarten beter worden 

gelokaliseerd.
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de meest oostelijke van de banen 
kunnen horen en zou in theorie het 
oude onderkomen van het Sint-
Jorisgilde kunnen zijn. Dit is echter 
uiterst speculatief, hier zijn geen 
directe historische aanwijzingen 
voor. Een andere optie is, dat dit 
pand een oorspronkelijk bijgebouw 
van het klooster was en dat het 
in de akte genoemde recht van 
overpad mede bedoeld was om 
dit pand te bereiken. Beide opties 
sluiten elkaar overigens niet uit.
Mogelijk was de bereikbaarheid 
van de achterzijde van deze 
terreinen een probleem. Zoals uit 
het kaartmateriaal bleek, lagen de 
gebouwen een stuk lager dan de 
stadsomwalling. Het merendeel van 
de gebouwen  lag binnen percelen 
met hun toegang aan de Achterstraat. 
Mogelijk konden deze ook alleen 
via deze weg worden bereikt. Op 
de kaart van Blaeu is te zien dat de 
schietbanen ommuurd waren en dat 
er geen toegang vanaf Achter de 
Vest bestond. De kaart is gedrukt 
in 1649 maar gaat waarschijnlijk 
terug tot op de situatie rond 1630. 
Waarschijnlijk is vlak daarna een 
weg langs de omwalling aangelegd. 
De oudste kaart waar deze weg 
duidelijk op staat afgebeeld, is 
van Doesjan uit 1794, maar uit de 
datering van de Sint-Joris- en de 
Sint-Sebastiaanpoort in 1638, blijkt 

dat de aanleg waarschijnlijk eerder, in de periode 1620-1640 heeft plaatsgevonden.17 Mogelijk 
werd onder invloed van een florerende economie in deze periode besloten dat er hier een weg 
moest komen. Wanneer men voorheen, vanaf de toenmalige Korenmarkt aan de Slapershaven 
of vanaf de VOC pakhuizen aan de huidige Pakhuisstraat de stad wilde verlaten, moest men 
helemaal via Onder de Boompjes en de Achterstraat om bij de Koepoort te komen. Door een 
weg bij Achter de Vest aan te leggen, werd de aan- en afvoer van mensen en goederen voor 
de hele oostzijde van de stad verbeterd.
Het terrein ten westen van de Pakhuisstraat kwam in het begin van de 17de eeuw in handen 
van de VOC. Het is niet ondenkbaar dat de percelen hier tot aan de reformatie ook aan het 
Mariaklooster toebehoorden. In 1602 werd de VOC opgericht. Zes steden waaronder Hoorn, 
kregen een eigen kamer of vestiging. In 1605 deed de Hoornse kamer een verzoek aan de stad, 

17 In de kroniek van Velius (uit 1629) wordt deze aanleg niet genoemd. Dit geeft aan dat de 
ontwikkeling waarschijnlijk tussen 1629 en 1638 heeft plaatsgevonden.

Afbeelding 13. Het Sint-Jorispoortje na de restauratie van 1992. 

Het jaartal 1638 verwijst mogelijk niet alleen naar het jaartal 

van de bouw van deze poort en het Sint-Sebastiaanspoortje 

vlakbij, maar naar grootschaligere ontwikkelingen in dit deel 

van de stad en de aanleg van de weg langs Achter de Vest.
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om een pakhuis te bouwen, maar het bestuur besloot om de compagnie het geld te lenen zodat 
ze het zelf kon bouwen.18 Het jaar daarop werd het pakhuis aan Onder de Boompjes gebouwd. 
Op de kaart van Velius is het langgerekte bouwwerk zichtbaar. Op de afbeelding is te zien dat 
het pakhuis binnen een groot terrein ligt waarop eveneens twee kleinere (opslag?)gebouwen 
en een groot gebouw, vermoedelijk een kantoor, staan afgebeeld. Hiernaast is binnen het 
plangebied een grote tuin of boomgaard te zien.
Naar aanleiding van een grootschalige restauratie in 2005 en 2006, werd een historisch- 
en bouwhistorisch onderzoek op het pakhuis is verricht. Hierbij werd veel informatie met 
betrekking tot de verschillende bouw-, uitbouw- en reperatiefases van het gebouw verzameld. 
Een van de uitkomsten was dat de achterzijde van het pand, aan Achter de Vest een latere 
uitbouw betrof. Dit werd geconcludeerd aan de hand van een afwijkende kapconstructie ten 
opzichte van het eerste langere deel. Aan de achtergevel is het jaartal 1631 in het het anker te 
lezen, maar de onderzoekers vermoeden dat het laatste cijfer, de 1, in 1926 is toegevoegd. Ze 
twijfelen aan de juistheid van deze vervanging en dateren daarom de uitbouw tussen 1630 en 
1639.19 Op de kaart van Blaeu is de situatie van voor de aanleg van de aanbouw weergegeven. 
Op de kaart van Doesjan is de verlenging tot aan Achter de Vest reeds een feit. Mogelijk heeft 
de aanleg van deze uitbreiding tegelijk plaatsgehad met de ontwikkeling van de weg hier rond 
1638. De uitbouw heeft een lengte van ongeveer tien meter. Op de kaart van Blaeu lijkt weinig 
ruimte voor een uitbouw binnen het perceel. Mogelijk werd met de uitbouw een nieuwe rooilijn 
geconstrueerd die voorbij de oude lag en die tegelijkertijd de begrenzing van de nieuwe aan 
te leggen weg vormde.
Over de ontwikkeling van het terrein in de tijd van de VOC is minder bekend dan men misschien 
zou verwachten. De twee kleine gebouwen naast het pakhuis moesten plaatsmaken voor een 
tweede pakhuis. Deze was korter dan de eerste, maar ongeveer net zo breed. Wanneer dit werd 
gebouwd is niet bekend. Mogelijk gebeurde dit in dezelfde periode als de noordelijke uitbouw 
van het eerste pakhuis en de aanleg van de weg hier, rond 1638. Op de kaart van Doesjan 

18  Galan, Groot & Van Langen 2005, 13.
19  Ibid. 23 en 29

Afbeelding 14. Foto van Onder de Boompjes uit de jaren ‘30 van de twintigste eeuw. De foto is vanaf de 

Turfhaven richting het noordwesten genomen.
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staat het tweede pakhuis 
afgebeeld. Opvallend is dat 
de opslagplaats hier net zo 
lang als het eerste pakhuis 
is weergegeven, terwijl het 
gebouw dat nog steeds 
bestaat beduidend korter is. 
Mogelijk stond aan de Achter 
de Vest zijde een klein gebouw 
met dezelfde trapgevel als de 
pakhuizen, waardoor het van 
de straatzijde net leek alsof 
het om twee lange pakhuizen 
ging. De kaartmaker wist 
daarom mogelijk niet dat de 
westelijke van de twee uit 
twee losse gebouwen bestond. 
Dit pand stond op de locatie 
van het huidige Achter de 
Vest 56. Het pand dat er nu 
staat is gebouwd in 1912/13. 
Van het pand dat er daarvoor 
stond, is bekend dat het in 
de 19de eeuw dienst deed 
als burgemeesterswoning. 
In de omschrijving van dit 
oorspronkelijke pand wordt 
gemeld dat het waarschijnlijk 
om een 17de eeuws gebouw 
gaat.20 Waar dit op gebaseerd 
is, is niet duidelijk, maar het 
is aannemelijk dat het hier om 
het pand met de trapgevel gaat 
die (samen met het pakhuis 

als één gebouw) staat afgebeeld op de kaart van Doesjan. Tegenwoordig is in dit gebouw het 
kantoor gevestigd van Sonja Bakker, een succesvolle afslank goeroe.
Het grote gebouw, mogelijk een kantoor, dat in de zuidwest-hoek van het terrein stond, 
verdween eveneens. Op de kaart van Doesjan staan nu twee gebouwen afgebeeld die een 
opvallende gelijkenis vertonen met de huizen aan de Achter de Vest zijde. Waarschijnlijk lagen 
de huizen binnen hetzelfde kadastrale perceel. Op de kaart is geen begrenzing weergegeven. 
Wanneer het kantoor moest plaatsmaken en wanneer de huizen aan de Achter de Vestzijde 
werden gebouwd, is ook niet duidelijk. Dit vond ergens na 1630 en voor 1794 plaats. Het is 
aanlokkelijk om te denken dat dit allemaal in dezelfde periode rond 1638 gebeurde, waarbij dit 
deel van de stad een nieuwe impuls kreeg door onder andere de aanleg van de weg, maar hier 
zijn geen directe historische aanwijzingen voor. 

20  West-Fries Archief. Gemeente Monumenten XII

Afbeelding 15. Foto van de achtergevel van Onder de Boompjes nr. 

20. De bovenste verdieping (zolder) heeft aan deze zijde, geen ramen. 

Dit komt goed overeen met het pand dat is afgebeeld op de kaart van 

Doesjan. Waarschijnlijk zag het pand dat in ieder geval tot in de 19de 

eeuw op het terrein langs Achter de Vest stond, net zo uit.
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Het terrein was waarschijnlijk tot aan het einde van het VOC-tijdperk, in de laatste jaren van 
de 18de eeuw (in 1795 vond de opheffing van de VOC plaats), volledig in handen van de 
compagnie. Over het pakhuis aan de Pakhuisstraat is bekend dat het in de hierop volgende 
periode onder andere in gebruik was als opslagplaats voor graan en als hulpkazerne, maar 
voor de rest van het terrein is minder informatie beschikbaar.21 In het eerste kwart van de 
19de eeuw woonde in het westelijke van de twee panden aan de Onder de Boompjes (nr. 19) 
een rentenier genaamd Philippus van Homrich. Het pand op het zelfde perceel aan de Achter 
de Vestzijde was toen al gesloopt. Het tweede pand (nr. 20) heeft in deze periode, als eigenaar 
een dokter genaamd Arnoldus Kuit. Deze staat tevens in de kadastrale gegevens geregistreerd 
als eigenaar van het pand tegenover dit pand, aan Achter de Vest, waar dit onderzoek op 
gericht is. Het pand aan Onder de Boompjes 20 bestaat nog steeds en is vanaf 1965 een 
rijksmonument. Volgens het West-Fries Archief is dit pand gebouwd in het tweede kwart van 
de 18de eeuw (1725-1750). Deze datering is waarschijnlijk een bouwhistorische, gebaseerd 
op uiterlijke kenmerken van het ex- en interieur.22 Vanaf 1932 zat er een garage van Jac. Met 
in dit pand. De ingang van de garage was aan de Onder de Boompjes zijde; aan de Achter de 
Vest kant, was het opslagdeel en het parkeerterrein. De garage bezat ook nog een showroom 
aan ‘t Jeudje. 

21  Ibid., 33.
22  Mondelinge mededeling J. Van der Lee.

Afbeelding 15. Nog een foto van Onder de Boompjes. Rechts zijn de twee voormalige pakhuizen van de 

VOC zichtbaar. Links daarvan is de open deur zichtbaar van autobedrijf Jac. Met. 



20



21

3 Opzet en doel van het onderzoek 

Onderzoeksopdracht
Het doel van een archeologische onderzoek is het (ex situ) veiligstellen van archeologische 
waarden middels een opgraving. De opgraving dient antwoord te geven op de hieronder in het 
Programma van Eisen geformuleerde onderzoeksvragen:

1.Voor welke doeleinden werd het terrein in de periode 12de eeuw tot 1508 gebruikt? Wat was 
de inrichting van het terrein in deze periode?

2.Voor welke doeleinden werd het terrein vanaf 1508 tot en met het verschijnen van het eerste 
gebouw gebruikt? De mogelijk bestaat dat het terrein niet meer voor agrarische doeleinden 
werd gebruikt, maar voor ambachtelijke werkzaamheden.

3.Wanneer is op de onderzoekslocatie het in 1798 weergegeven gebouw verschenen? 
Gezien de ontwikkeling van de bebouwing in de stad lijkt een datering in de 17de eeuw zeer 
waarschijnlijk.

4.Wat was de aard van de bebouwing? 

5.Is het perceel altijd één perceel geweest of is deze ontstaan door samenvoeging van twee 
smallere percelen zoals de breedte van 12 meter lijkt te suggereren?

6.Kunnen op basis van de aangetroffen materiële cultuur uitspraken worden gedaan over de 
sociale welstand van de eigenaars /gebruikers van het gebouw en/of de werkzaamheden die 
in het gebouw plaatsvonden? Is eventueel een relatie te leggen met het naastgelegen VOC-
pakhuis?

Methode
Bij aanvang van de graafwerkzaamheden zijn zes grondslagpunten met RD-coördinaten en een 
vast NAP-punt uitgezet. 
In totaal zijn twee werkputten aangelegd die gezamenlijk een afmeting van 9,5 meter (NW-ZO) 
bij bijna 10 meter (NO-ZW) vormden, met een oppervlakte van 92 m2. In elke werkput werd 
een dwarsprofiel haaks op de weg aangelegd om de bodemopbouw te kunnen bestuderen. De 
maximale breedte van de putten werd bepaald door de verplichte gestelde afstand van 2 m 
tussen de putwand en de belendende bebouwing.
In aanvulling op het PvE werd door het bevoegd gezag bepaald dat niet over het gehele 
oppervlakte een tweede vlak noodzakelijk was. Vanwege de zeer slappe grond en reeds 
bestaande lichte bouwkundige schade aan de buurpanden, werd besloten om in het midden 
van het terrein te verdiepen naar het onderste niveau waarop antropogene sporen zichtbaar 
waren. Dit in goed overleg met Intermaris en Bouwbedrijf Wit Wognum BV. In combinatie met 
het diepere profiel hier, kon op deze wijze de meeste informatie worden verkregen.

Alle sporen zijn op tekening vastgelegd op schaal 1:20. Het vondstmateriaal is met de hand 
en voor zover mogelijk per spoor verzameld. De vlakken en stort zijn met een metaaldetector 
afgezocht.
Bij de uitwerking zijn de vondsten van keramiek en glas gedetermineerd volgens het 
classificatiesysteem voor laat- en post-middeleeuwse keramiek en glas, beter bekend als het 
‘Deventer systeem’.
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Het gravend onderzoek en de uitwerking zijn verricht volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie 3.2, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2009.
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Afbeelding 15. Overzicht van de aangelegde putten en profielen.
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4 De Resultaten 

4.1 Inleiding 
De bij de opgraving aangetroffen sporen konden op basis van de stratigrafie en de datering van 
het bijbehorende vondstmateriaal worden ingedeeld in een aantal bewonings- of gebruiksfasen. 
Vanwege de hoge mate van verstoring van met name de bovenste lagen, was geen duidelijk 
onderscheid te maken tussen de jongste fasen.
Tot de oudste aangetoonde gebruiksfase behoorde een sloot of greppel die dateert uit een 
periode waarin het perceel nog niet aantoonbaar werd bewoond (fase 1). Mogelijk gaat deze 
terug tot de Middeleeuwse ontginning van het gebied. In fase 2 werd het terrein aanzienlijk 
opgehoogd om vervolgens in fase 3 voor het eerst te worden bebouwd. Binnen deze fasen 
werd een aantal subfasen van bewoning onderscheiden. In fase 4 werd het laatste pand uit 
fase 3 gesloopt om plaats te maken voor een tuin en later een garage. Hieronder worden de 
sporen en vondsten per fase besproken.
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Afbeelding 16. Profiel 1 met een vereenvoudigde weergave van de bodemopbouw
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4.2 Fase 0 (voor 1200) 
Op slechts een aantal locaties werd zo diep gegraven dat de natuurlijke ondergrond werd 
bereikt. Dit gebeurde bij profiel 1 en bij de coupe door spoor 16/23. Bij deze laatste werd op 
een hoogte van -1,6 m NAP de top waargenomen van een lichtgrijze matig lichte zavel of matig 
zandige klei (Kz2).23 Direct hierboven lag een 0,1 m dik pakket van matig siltige donkergrijs-
bruine sterk humeuze klei. Aan de onderzijde van profiel 1 werd op een hoogte van -1,9 m NAP 
dezelfde lichtgrijze matig zandige klei waargenomen. Hierboven lag een opvallend dik pakket 
van 0,4 m van matig siltige donkergrijs-bruine sterk humeuze klei. Binnen dit pakket werden 
meerdere schelpfragmenten gevonden.24

De matig zandige klei-afzettingen zijn marien van aard en zijn via grote getijdengeulen 
hier in de Bronstijd afgezet. Deze afzettingen horen bij de formatie van Naaldwijk van het 
Wormer laagpakket (Hauwertcomplex laag D). Vanaf de late Bronstijd zou hierop veen hebben 
gegroeid. Tijdens het onderzoek is echter geen veen aangetroffen. Het pakket van donkergrijs-
bruine humeuze klei dat bovenop de zandige klei-afzettingen lag, kan mogelijk vanwege zijn 
losse structuur en doorworteling, geïnterpreteerd worden als een oude bouwvoor. Als hier al 

oorspronkelijk veen aanwezig was, 
kan dit door ploegactiviteiten in de 
bouwvoor zijn opgenomen. Dit in 
combinatie met oxidatie kan ervoor 
hebben gezorgd dat nu geen veen 
meer aanwezig is. De bouwvoor 
is waarschijnlijk ontstaan in de 
Middeleeuwen en zal onder fase 1, 
verder worden behandeld.

4.3 Fase 1 (1200-1580) 
De variërende dikte van de bouwvoor 
kan voor een deel worden verklaard 
door de aanwezigheid van een 
sloot. Bij de aanleg van profiel 1 
werd op de bodem van de sleuf een 
sloot aangesneden. Het westprofiel 
doorsneed het spoor schuin. Doordat 
nauwelijks onderscheid zichtbaar 
was tussen de vulling van het spoor 
en de genoemde oude bouwvoor is 
deze laag als één dikke laag in dit 
profiel gedocumenteerd. Door de 
geringe grootte van de sleuf konden 
de exacte afmetingen van de sloot 
helaas niet worden achterhaald. De 
oriëntatie van de sloot was bijna 
oost-west en week daarmee af van 
de noordoost-zuidwest oriëntatie 
van de latere sporen op het terrein.
De sloot werd mogelijk tijdens de 

23  Diepte: 1,3 m onder het vlak.
24  Niet bemonsterd.

Afbeelding 17. Tijdens de aanleg van profiel 1, werd op de 

bodem van de sleuf een sloot of greppel uit de ontginningsfase 

aangesneden.



25

ontginning van het 
gebied in de 12de of 
13de eeuw gegraven. 
Tijdens het onderzoek 
op het terrein van de 
voormalige Winston 
bioscoop op de Grote 
Noord 4 en 6 werden 
vergelijkbare sloten 
met dezelfde oriëntatie 
aangetroffen.25 Deze 
waren 2,5 m breed 
en 0,7 tot 1,0 m 
diep. Opvallende 
overeenkomst is de 
hoogte van de sloten: 
Zowel aan de Grote 
Noord als op Achter de 
Vest lagen ze op -1,8 
m NAP. In 2000 werd 
de parkeergarage aan 
‘t Jeudje gebouwd. Bij 
het uitgraven van de 
bouwput werd een sloot 
waargenomen met een 
breedte van 3 m en een 
diepte van 1 m.26  Deze 

sloot lag direct in het verlengde van de Muntstraat. Genoemde sloten lagen alle haaks op de 
Achterstraat en parallel aan de Muntstraat, Peperstraat en Grote Oost, en vormden onderdeel 
van de oorspronkelijke verkaveling. In het historisch kaartmateriaal is deze perceelsstructuur 
nog terug te vinden in de richting van genoemde straten. Op de kadastrale minuut van 1823 
zijn deze sloten buiten de stad nog zichtbaar. In deze periode waren de sloten binnen de 
verdediging al geruime tijd verdwenen, maar buiten de stad was de originele perceelsstructuur 
nog intact. (afbeelding 18)

De begindatering moet worden gezocht in de ontginningsfase, maar tot wanneer deze sloten 
in dit deel van de stad nog werden gebruikt, is niet bekend. Aan de Grote Noord verdwenen de 
sloten al in de 13de eeuw om plaats te maken voor vlechtwerkwanden als perceelsscheiding. 
Bij ‘t Jeudje werd rood, mogelijk spaarzaam geglazuurd aardewerk in de bovenste vullingslaag 
van de sloot aangetroffen. Dit aardewerk komt voor vanaf de 13de eeuw, maar het is 
waarschijnlijker dat de sloten hier in tegenstelling tot in de binnenstad veel langer hebben 
gefunctioneerd. Langs De Grote Noord werden in de 13de eeuw al de eerste huizen gebouwd, 
waardoor mogelijk onder invloed van toenemende bewoningsdichtheid, werd gekozen voor een 
perceelsindeling die minder ruimte innam dan de brede sloten. De percelen rondom het huidige 
Achter de Vest hebben echter veel langer buiten het bebouwde deel van Hoorn gelegen. De 
oudste ophogingslagen die op de bouwvoor en de sloot liggen, dateren in het laatste kwart van 
de 16de eeuw, rond 1580. Het is voor te stellen dat de sloten rondom Achter de Vest, tot niet 

25  Schrickx 2006, 18-21,
26  Mondelinge mededeling: T. Perger.

Afbeelding 18. Oorspronkelijke perceelsstructuur gereconstrueerd aan 

de hand van de oriëntatie van de straten en het slotenpatroon buiten de 

binnenstad op de kadastrale minuut uit 1823.
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lang voor deze tijd dienst hebben gedaan.27 Het terrein had, hoewel het binnen de verdediging 
lag, tot deze periode hoogstwaarschijnlijk een open en voornamelijk agrarisch karakter.

4.4 Fase 2 (1580 -1600) 
Ophoging
In de tweede helft van de 16de eeuw werd het gehele terrein in een vrij korte periode meer 
dan een meter opgehoogd. Het ophogingsmateriaal bestond uit diverse soorten lagen. Over 
het algemeen ging het om relatief schone zandige klei. Deze werden afgewisseld met vuile 
lagen humeuze klei met veel grof baksteen- en dakpanpuin. Deze lagen bevatten hiernaast 
mortel, keramiek, leer, bot en plantaardig materiaal als riet, stro en kleine takjes. Het lijkt er 
op alsof het terrein werd opgehoogd met van elders aangevoerde grond en met stadsafval, dat 
waarschijnlijk uit de binnenstad kwam.

27  Het ophogingsmateriaal is niet gebruikt om de sloot te dempen, deze was reeds dicht.
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Afbeelding 19. Fase 2: Detailtekening houten constructie.
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Houten constructie
Tijdens de aanleg van profiel 1 werd ongeveer in het midden van het terrein een houten 
constructie aangetroffen.28 De noordzijde van de constructie bestond uit een rechtopstaande 
grenen plank (Pinus sylvestris L.) met een gemiddelde dikte van 3 cm. De oriëntatie van de 
plank was ongeveer noordwest-zuidoost en week daarmee iets af van de huidige gevellijn. Aan 
de westzijde werd de plank doorsneden door de insteek van een waterput.29 Aan de oostzijde 
steunde de plank tegen een dubbele rij rechtopstaande planken. Aan de achterzijde van de 
plank werden twee rechthoekige relatief zware palen gevonden met een afmeting van 10 x 15 
cm. De palen leken niet direct tegen de plank aan te staan. De westelijke van de twee werd 
bemonsterd, ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek.30

De dubbele rij planken die haaks op deze plank stonden, hadden eveneens een dikte van 3 
cm. De westelijke van de twee had een breedte van 0,4 m, de oostelijke was 0,15 m breed. 
De exacte lengte van de afzonderlijke delen werd niet achterhaald. De structuur kon over een 
lengte van 4 m worden gevolgd.31 Tussen de planken in stonden rechtopstaande, in de grond 
geslagen planken van maximaal 0,2 m breed. Deze waren met ijzeren nagels aan de planken 
bevestigd. Aan de westzijde lag tegen een van de planken aan, een liggende plank. De top van 
de structuur lag aan de noordzijde op een hoogte van -0,6 m NAP en aan de zuidzijde op  – 0,4 
m NAP. Hiermee liep het hout licht op, richting het zuiden.
Waarschijnlijk werd de structuur gebouwd tijdens de ophoging van het terrein. Er werd nergens 
een insteek waargenomen, waardoor de structuur gelijktijdig of net voor het aanbrengen 
van de omliggende grond moet zijn gebouwd. Mogelijk deed het dienst als een soort schot 
waartegen de grond kon worden gestort. Dit voorkwam het weglopen van de natte grond en 
voorspoedigde het zetten van de grond.

28  S26.
29  S20.
30  M03. Voor de dendrochronologische datering van het hout zie datering verderop in de tekst.
31   Deze twee planken werden eveneens bemonsterd; M04, M05. Voor de dendrochronologische  

 datering van het hout zie datering verderop in de tekst.

Afbeelding 20. In Enkhuizen werden aan de Vijzeltuin schotten opgeworpen om de slappe grond tegen te 

houden. (Schrickx 2012)
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Dit is de eerste keer dat een dergelijke houten grondkering in Hoorn is aangetroffen, in Enkhuizen 
zijn wel vergelijkbare constructies gevonden. Zo werden tijdens het proefsleuvenonderzoek 
aan de Vijzeltuin diverse schotten blootgelegd die waarschijnlijk dezelfde functie hadden.32 De 
schotten waren ter plaatse gefabriceerd en enigszins slordig in elkaar gezet. In enkele delen 
waren hergebruikte scheepshuiden verwerkt. Op basis van het aardewerk dat in de opgehoogde 
grond aanwezig was, werd de constructie in de laatste kwart van de 15de eeuw (1475-1500) 
gedateerd. Aan de Molenweg werd een zelfde houten scheidingswand gevonden.33 Deze was 
opgebouwd uit palen en planken en aan de bovenzijde versterkt met vlechtwerk. Deze werd op 
basis van het aardewerk in de laatste decennia van de 16de eeuw gedateerd en kon op basis 
van historische bronnen worden gekoppeld aan een stadsuitbreiding in 1591.

Materiële cultuur
keramiek 
Uit de oudste ophogingslagen op het terrein is een kleine hoeveelheid keramiek verzameld, 
namelijk 124 scherven (48 MAE) (tabel 1).34 Bij onderstaande beschrijving dient in het 
achterhoofd te worden gehouden dat dit eigenlijk een te kleine hoeveelheid is om een 
betrouwbare analyse van het materiaal mogelijk te maken. De keramiek is bovendien erg 
fragmentarisch. 

32  Schrickx 2012, 29-32.
33  Duijn 2011, 24-26.
34  V014, V016, V018, V025, V026, V028, V037.

Afbeelding 21. In Enkhuizen werd aan de Molenweg een vergelijkbare structuur uit dezelfde periode 

blootgelegd. (Duijn 2011) Let op het pakket stadsafval dat achter de schotten ligt.

1580-1600

baksel aantal MAE

echt steengoed (s2) 2 2 1,6

80 28 64,5

25 9 20,2

2 1 1,6

6 4 4,8

majolica (m) 1 1 0,8

8 3 6,5

totaal 124 48 100

% (n)

roodbakkend aardewerk (r)

witbakkend aardewerk (w)

werra aardewerk (wa)

weser aardewerk (we)

italiaanse majolica/faience (i)

Tabel 1. Overzicht van de 

aantallen en percentages 

aanwezige bakselgroepen 

binnen fase 2. De 

percentages zijn berekend 

aan de hand van de 

aantallen.
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Het steengoed omvat twee fragmenten 
van rijk versierde kannen uit Raeren. 
De kannen dateren uit de periode 
1550-1625. De grootste groep is 
het roodbakkend aardewerk met 80 
scherven (28 MAE). Onder meer een 
bakpan, borden (r-bor-6), grapen, 
een kan, koppen, vuurstolpen en een 
zalfpot (afb. 018-C01) zijn aanwezig. 
Van een van de vuurstolpen, een half 
rond model, is een vrij groot fragment 
gevonden (afb. 014-C01). Appliques 
zijn niet aanwezig, wel is de bovenrand 
van de stolp sierlijk uitgesneden.
Het witbakkend aardewerk bestaat 
uit 25 scherven. Twee objecten zijn 
inwendig geel en uitwendig groen, de 
overige stukken zijn volledig groen 
geglazuurd. Onder meer bakpannen, 
grapen en koppen zijn aanwezig. 

De groep Nederlandse majolica bestaat slechts uit één scherf, namelijk een stuk van een bord 
met meerkleurige beschildering. Het glazuur is door de zuren in de bodem zwart verkleurd.

Het roodbakkende aardewerk uit Noord-Duitsland, het Werra- en Weser-aardewerk, omvat 
respectievelijk twee en zes scherven. Dit type aardewerk werd vanaf circa 1580 naar de 
Nederlanden geëxporteerd. Vooral borden en kommen komen voor, maar in de ophogingslaag 
zijn bijvoorbeeld ook twee fragmenten van een kleine kan van Weser-aardewerk gevonden. 
Acht scherven zijn van Italiaanse faience en afkomstig uit Ligurië. Één fragment behoort 

tot het Ligurisch wit en heeft 
een blauwe beschildering op 
een witte ondergrond. De 
andere scherven hebben een 
donkerblauwe beschildering 
op een blauwe ondergrond, 
het zogenaamde Berrettino 
of Ligurisch blauw. Deze 
Italiaanse faience is in grote 
hoeveelheden geïmporteerd 
vanaf 1590, het jaar dat de 
Straatvaart (de vaart op het 
gebied rond de Middellandse 
Zee) aanving. In de jaren 
hiervoor, in ieder geval vanaf 
omstreeks 1580, is incidenteel 
al Ligurisch blauw in de 
West-Friese steden terecht 
gekomen.35 

35   Zie bijvoorbeeld Schrickx 2012, 123-131.

Afbeelding 22. Tussen het roodbakkend aardewerk zat een 

compleet zalfpotje. V18-C01.

Afbeelding 23. Fragmenten van een halfronde vuurstolp. V14-C01.
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metaal
Een aantal metaalvondsten was toe te schrijven aan de vroegste ophogingen. Zo werd op 
de top van de oude bouwvoor een slot gevonden.36 Sloten worden onderscheiden naar type 
en werking.37 Qua types wordt gelet op gebruik en zijn de sloten te verdelen in o.a. deur- 
en kastsloten en hangsloten. Het exemplaar van Achter de Vest betreft waarschijnlijk een 
deurslot.  Qua mechanische werking valt dit slot onder de schootveersloten. De schoot van een 
dergelijk slot staat onder continue druk van een veer en kan met behulp van een sleutel naar 
binnen worden gedraaid. Wanneer men de sleutel loslaat, schiet de schoot door de druk van 
de veer weer naar buiten.38 Deze sloten werden toegepast op zowel binnen- als  buitendeuren. 
(afbeelding 24)

Een tweede metaalvondst uit 
deze fase is een rekenpenning 
Van Hans Schultes (I) uit 
Neurenberg.39 (afbeelding 25) 
Deze werd geslagen tussen 
1553 en 1584. Rekenpenningen 
werden gebruikt bij het rekenen 
op speciaal daarvoor bestemde 
rekenborden of -doeken. Dit 
gebeurde vanaf de 15de eeuw. 
In de 18de eeuw was dit gebruik 
al sterk afgenomen. Veel van 
deze penningen kwamen uit 
Neurenberg waar een gilde ze 
fabriceerde tot aan het einde 

36  V26-M01.
37  Zie Meindersma 1993, 85-92.
38  Ibid. p. 86.
39  V07-M02.

Afbeelding 24. Voor- en binnenzijde van een deurslot. Dit slot werd in de oudste ophogingslagen gevonden. 

V26-M01.

Afbeelding 25. Achter- en voorzijde van een rekenpenning van Hans 

Schultes I uit Neurenberg. Geslagen tussen 1553 en 1584. Diameter 

21 mm. V07-M02.
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van de 18de eeuw. Deze penningen worden in de meeste grote steden gevonden. Zo zijn er 
bij de werkzaamheden rondom het Rokin in Amsterdam, in het kader van de Noord-Zuidlijn, 
een groot aantal penningen gevonden waarvan in ieder geval vijf aan Hans Schultes konden 
worden toegewezen.

De derde vondst uit deze fase was net als het deurslot afkomstig uit de onderste lagen van de 
ophogingen. (afbeelding 26) Het betreft een schaar die op basis van de stratigrafie in de 16de 
eeuw moet worden gedateerd.40 Het gaat hier om de helft van een scharnierschaar. Vanaf de 
Middeleeuwen kwamen de scharnier- en de knijpschaar naast elkaar voor. De scharnierschaar 
wordt vaak geassocieerd met handel en nijverheid in tegenstelling tot de knijpschaar die vaak in 
een huishoudelijke context wordt teruggevonden.41 Na de 17de eeuw verdween de knijpschaar 
geleidelijk en werd alleen nog maar de scharniervariant gebruikt. Bij het exemplaar van Achter 
de Vest werd de bolle bovenzijde van een klinknagel gevonden. Dit was waarschijnlijk de 
bovenzijde van de spil. Omdat de bladen zwaarder waren dan de ogen van de schaar stak dit 
deel onder invloed van de uitstekende klinknagel omhoog. Hierdoor was de schaar altijd goed 
op te pakken.42

 Overige vondsten
Op een fragment van een roodbakkende plavuis is het glazuur volledig weggesleten. Daarnaast 
is de bodem van een vierkante kelderfles gevonden. Uit het ophogingspakket is verder een kleine 
hoeveelheid leer verzameld, namelijk negentien fragmenten. Achttien van deze fragmenten zijn 
afkomstig van schoenen. Vijf onderdelen behoren tot dezelfde schoen, namelijk een schoen 
(maat 23) met type 85 (schoen met riempje en gesp) of type 90 (schoen zonder sluiting). 
Het voorblad is versierd met ingekerfde lijnen. Ook een fragment van een tweede versierd 
voorblad (type 90) en een zool van een kinderschoen (maat 16) zijn noemenswaardig. 

40  V21-M01.
41  Hasselt, Lenting & Westing 1993, 439.
42  Ibid., 440.

Afbeelding 26. Uit de onderste lagen van de ophoging kwam een scharnierschaar. Op basis van het andere 

dateerbare materiaal kan deze schaar in de late 16de eeuw worden gedateerd. V21-M01.
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Datering
Het aardewerk uit de vroegste fase van de ophoging op het terrein Achter de Vest dateert 
tussen 1580 en 1600. Er is een gering aantal fragmenten uit het Weser-gebied voorhanden 
en er is een achttal scherven uit Ligurië aanwezig. Hiernaast zijn er enkele fragmenten die 
duidelijk voor 1600 kunnen worden gedateerd.43 Het dendrochronologisch onderzoek wijst 
in dezelfde richting. Van de drie monsters konden er twee gedateerd worden.44 Het eerste 
monster was afkomstig van een van de palen net achter de meest noordelijke plank.45 Het 
ging om een grenen paal waarvan de referentiecurve overeenkwam met geïmporteerd hout, 
afkomstig uit het zuiden van Noorwegen. Deze paal kreeg een kapdatering van ná 1510. 
Het tweede monster kon niet worden gedateerd. Het derde monster was afkomstig van de 
oostzijde van de dubbele plankenrij.46 Dit houtmonster kon exact worden gedateerd. De boom 
waaruit de plank was gezaagd werd gekapt in 1581. De datering van het aardewerk komt 
goed overeen met de dendrochronologische datering en de structuur zal ergens in de laatste 
decennia van de 16de eeuw, mogelijk in of vlak na 1581, zijn gebouwd. 

Gezien de datering houdt de ophoging geen direct verband met de verkoop van de grond aan 
de schutterij rond 1524, noch met de verkoop aan de VOC. Mogelijk was de ophoging een 
gevolg van het verbeuren van de landerijen van de kloosters. Na het uitbreken van de opstand 
tegen de Spanjaarden in 1568 werd Hoorn in 1572 Oranjegezind. Als direct gevolg kwamen 
vlak daarna (1573) alle bezittingen van de katholieke kloosters in een klap in het eigendom 
van de stad. De kloosters bezaten aan deze zijde tot dien waarschijnlijk nog veel land. Mogelijk 
werd dit deel van Hoorn na de verbeurdverklaring aangewezen als nieuwe stadsuitbreiding. 
Om de grond te verbeteren voor de toekomstige bouw, werd in een korte periode het terrein 
opgehoogd. In een latere fase van de ophoging werd, mogelijk vlak voor de bouw op het VOC 
terrein, het gebied nogmaals opgehoogd. Waarschijnlijk was dit een fase van bouwrijp maken 
van het terrein. Hier wordt in de beschrijving van de volgende fase dieper op ingegaan.

43  Bijvoorbeeld V18-C01, datering 1550-1600.
44  M03, M04 en M05. M04 kon niet worden gedateerd.
45  M03, S26.
46  M05, S25.

Afbeelding 27. foto van profiel 2. Ophogingen uit de late 16de- en vroeg 17de eeuw worden afgewisseld 

met uitbraaksporen uit de 20ste eeuw
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4.5 Fase 3 (1600-1850) 
Doordat de bovenste lagen bij 
de sloop en bouw van de laatste 
huizen op het terrein ernstig 
waren verstoord, was het moeilijk 
om de verschillende bouwfases 
stratigrafisch van elkaar te scheiden 
en absoluut te dateren. In profiel 
2 is te zien hoe ingrijpend deze 
verstoringen zijn geweest. 
Op een aantal locaties was de 
verstoring minder grondig. Hier 
werd op de laat 16de eeuwse 
ophogingen een pakket van 
grijsbruine klei gevonden. Dit 
pakket bevatte leisteen, mortel, 
matig tot fijn baksteenpuin, 
mosselschelpen, houtskool, as, 
dakpan en keramiekfragmenten. 
Het ophogingsmateriaal bevatte 
aardewerk dat in de eerste twee 
decennia van de 17de eeuw kan 
worden gedateerd.47 Mogelijk had 
het terrein na de ophoging van rond 
1580 een tijd braak gelegen en 
moest voor het bouwrijp maken van 
de grond de inmiddels ingeklonken 
grond weer aangevuld worden. Net 
ten noorden van het midden werd in 
profiel 2 op de top van deze vroeg 17de eeuwse ophogingen een dun donkergrijs opvallend 
compact niveau waargenomen. Mogelijk was dit een restant van een oorspronkelijk loopniveau 
uit deze periode.

Funderingen
De oudste restanten van gebouwen werden ter hoogte van de huidige voorgevellijn gevonden. 
Hier lagen in een funderingssleuf die was gevuld met lichtgrijs zand, de overblijfselen van een 
bakstenen muurfundering.48 Deze was opgebouwd uit twee lagen gemengd, maar overwegend 
oranjerood baksteen met een afmeting van 23-24 x 11 x 5 cm. De fundering had een breedte 
van 0,7 m. De lengte was minimaal 6,4 m, maar mogelijk lag de fundering over de gehele 
breedte van het perceel, of misschien nog wel daarbuiten. Op 4,6 m naar het zuiden, gemeten 
vanaf de binnenzijdes lag een tweede fundering parallel aan de eerste. Deze fundering lag 
op een vergelijkbare hoogte en was opgebouwd uit oranjerode bakstenen met een opvallend 
groot formaat van 25 x 11 x 5 cm.49

In de voorgevel werd bovenop de oudste fase, gescheiden door een 2 cm dun grijze zandlaag, een 
restant van een opvolgende fundering gevonden. Deze bestond uit een laag van voornamelijk 
geel en af en toe oranje baksteen met een formaat 17-19 x 8-8,5 x 3,5-4 cm. Als specie was 
merkwaardig genoeg alleen zand gebruikt. 

47  Voor meer zie keramiek en fasering en datering, dit hoofdstuk.
48  S19.
49  – 0,2 m NAP.

Afbeelding 28. De jongste bakstenen funderingen waren 

verdwenen, maar de palen waar deze op leunden waren 

op grotere diepte nog wel aanwezig. S4, foto richting het 

noordwesten genomen.
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De funderingen van zowel de voor- als achtergevel waren in een latere periode voor een groot 
deel uitgegraven. Dit had waarschijnlijk als doel om ruimte te maken voor de palen die er 
doorheen werden geslagen. Op grotere diepte was goed zichtbaar dat het om palen ging die 
dicht op elkaar stonden. Door de wrijving en de adhesie van de grond met de omtrek van de 
palen werd meer draagvermogen gecreëerd. Deze wijze van paalfundering noemt men ‘op 
kleef’ funderen. Bovenop de palen lagen planken waarop de bakstenen fundering stond. Deze 
zijn waarschijnlijk bij de bouw van het laatste pand in de 20ste eeuw dusdanig gesloopt dat 
van zowel de planken als het baksteen, niets werd teruggevonden.

Achter de Vest

S16/S23

S28

S19

0 5 m

Fase 3a/b
Hoorn,  Achter de Vest
Tekenaar S. Gerritsen

Omn- 49884
Project nr.- 349
© Archeologie West-Friesland

1: 100

?

?

sporen fase 3a/b

reconstructie gebouw fase 3a/b

werkputgrens

omvang pand in 1823

Afbeelding 29. Schematisch overzicht van de sporen uit fase 3a en b
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Overige sporen
Op 2 m ten zuiden van de paalfundering van de achtergevel lag een bijna rechthoekige kuil met 
een uitzonderlijke vulling.50 De kuil had een afmeting van 1,4 m x 2,6 m.51 De diepte bedroeg 1,4 
m. De wanden waren steil met een vlakke of licht komvormige bodem. De vulling bestond aan 
de onderzijde uit een 3 cm dikke band mest. Hier bovenop lag een dik pakket van donkerbruin 
organisch materiaal. In het veld kon niet worden achterhaald waar het pakket uit bestond 
en de laag werd bemonsterd. Bovenop deze 
laag, lag weer een laag mest. Deze was 0,2 
m dik en had ooit het hele pakket organisch 
materiaal afgedekt. Later kwam deze laag 
mest door inklinking van het organisch 
materiaal als een kom over het organisch 
materiaal heen te liggen. Dit herhaalde zich 
in de loop der tijd nog een keer,  want de 
bovenste twee lagen bestonden wederom uit 
hetzelfde organische materiaal afgedekt met 
mest. De bovenste laag bestond uit zand dat 
later – in fase 4 – op het hele terrein werd 
gestort, maar door inklinking ter hoogte van 
de kuil is nagezakt.52

Uit de kuil kwamen enkele fragmenten 
roodbakkend, witbakkend en 
steengoedaardewerk. Deze konden allemaal 
in de tweede helft van de 16de eeuw worden 
gedateerd en moeten worden gezien als 

50  S23/S16.
51  In de coupe werd niet het volledige spoor gezien. Aan de hand van de bovenste vullingslagen 

kon een breedte van 1,4 m worden gereconstrueerd.
52  In vlak 1, kreeg de nazak een spoornummer (S16).

Afbeelding 30. Vlakbij de achtergevel van de structuur uit fase 3, werd een rechthoekige kuil met een 

mysterieuze inhoud aangetroffen.

Afbeelding 31. De enige metaalvondst uit de kuil 

(S23), een textiellood. V12-M01
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opspit. In feite is het opmerkelijk 
dat zo weinig scherven- of ander 
materiaal in het spoor werden 
teruggevonden aangezien de 
kuil dwars door de relatief  
vondstrijke ophogingslagen van 
fase 2 werd gegraven. De enige 
metaalvondst uit de kuil betrof 
een textiellood. (afbeelding 31)

De bemonsterde vulling werd 
door een grote schare aan 
specialisten bekeken, maar 
helaas zonder resultaat.53 Het 
monster bestond hoofdzakelijk 
uit plantaardig materiaal dat 
nog het meest overeenkomsten 
vertoonde met kleine ‘besjes’. 
(afbeelding 32) Gezien de 
ligging op een VOC terrein in de 
buurt van twee pakhuizen, was 
het niet ondenkbaar dat  het 
een exotisch product betrof. Een 

groot deel van de geraadpleegde specialisten heeft veel ervaring met onderzoek van botanisch 
materiaal uit 17de eeuwse contexten waar regelmatig exotica in aanwezig zijn. Dat bijna de 
hele kuil was gevuld met hetzelfde product geeft aan dat het materiaal in grote hoeveelheden 
voorhanden moet zijn geweest en maakt het des te meer opmerkelijk dat het niet kon worden 
gedetermineerd.

Aan de zuidzijde werd de kuil doorsneden door een derde rij palen van een fundering.54 De palen 
bestonden uit loofhout en waren voor het merendeel tweezijdig gekantrecht. In tegenstelling 
tot eerder genoemde paalfunderingen werden rondom deze rij geen restanten van bakstenen 
voorgangers aangetroffen. Net ten noorden van deze fundering lag ten westen van de kuil een 
ondiepe baan van beige zand met een matige hoeveelheid mortel.55 Waarschijnlijk heeft deze 
baan te maken met de afbraak van deze fundering.  De fundering zelf hoort waarschijnlijk bij 
een uitbouw van het 18de eeuwse pand. Of het om een volledige aanbouw met een verdieping 
of om bijvoorbeeld een serre ging, die veel werden aangelegd in de 19de eeuw kon niet worden 
achterhaald. Op de kadastrale minuut van 1823 staat het pand al niet meer weergegeven als 
een langgerekt, maar eerder als een bijna vierkant gebouw. De aanbouw zal dus in ieder geval 
van voor deze periode dateren. Een andere mogelijkheid is dat het niet om een uitbouw gaat, 
maar dat de achtergevel naar achteren werd verplaatst waardoor het gehele pand een stuk 
groter werd.

Aan de oostzijde werd op 0,25 m ten zuiden van de funderingspalen, een intacte waterkelder 
gevonden.56 Deze was opgebouwd uit gele bakstenen met een formaat van 18 x 7,5 x 4 cm. Het 

53 De botanici die het monster onder ogen hebben gehad zijn: A.L. De Sitter-Homans (Archeologie 
West-Friesland), Henk Van Haaster (BIAX), W.J. Kuijpers (Universiteit van Leiden) en Prof. Dr. 
R.T.J. Cappers (Groningen Institute of Archaeology).

54 S5.
55 S18.
56 S6.

Afbeelding 32. Detailfoto van het plantaardige materiaal waar de 

kuil mee was gevuld. Het monster werd naar diverse specialisten 

gestuurd, maar de aard van het materiaal werd niet achterhaald. 

De losse delen zijn ongeveer 6 mm groot. (vergroting 30 x)
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muurwerk bestond uit een half-steens muur met aan de binnenzijde een klamplaag. De dikte 
van de muur bedroeg 13 cm. De buitenzijde was dichtgesmeerd met een harde trasmortel. Of 
dit aan de binnenzijde ook zo was, werd niet achterhaald. De afmetingen bedroeg 0,9 m x 1,9 
m. De diepte is niet bekend, De bovenzijde bestond uit een tongewelf. Dit was waarschijnlijk 
niet de enige waterkelder die op het terrein stond. 

Aan de westzijde van het terrein kwam een groot rechthoekig uitbraakspoor tevoorschijn.57 De 
afmetingen waren 2,3 x 3,2 m, de diepte bedroeg slechts 0,2 m. Ondanks de geringe diepte 
zou het spoor de onderzijde van een kelder kunnen zijn. In de vulling van grijs zand en een 
grote hoeveelheid mortel lag een matige hoeveelheid grof baksteenpuin van rood en geel 
baksteen. Het formaat van het baksteen werd niet achterhaald. Als het om een kelder ging dan 
bevond deze zich in de uitbouw van het 18de eeuwse pand.
Een tweede interpretatie-mogelijkheid is dat het spoor de onderzijde is van een uitgebroken 
waterkelder. Deze bevonden zich doorgaans aan de achterzijde van het gebouw. In dit licht is 
het interessant dat direct in het verlengde van dit spoor, net ten zuiden van de achtergevel van 
de uitbouw, op gelijke afstand van de paalfundering een ander uitbraakspoor werd gevonden.58 

De exacte afmetingen konden doordat de begrenzing van het spoor buiten de werkput lag, 
niet worden achterhaald. In de vulling van bruin zand werd veel grof baksteenpuin, maar ook 
stukken dakpanpuin teruggevonden. Waarschijnlijk was dit eveneens een restant van een 
waterkelder die meer naar achteren werd verzet toen het pand werd uitgebouwd. Mogelijk was 
deze waterkelder van het uitgebouwde pand na de vergroting van het dakoppervlakte te klein 
om al het hemelwater te kunnen opslaan en werd de - nog intact aangetroffen - waterkelder 
gebouwd.

Materiële cultuur
keramiek
Uit de bovenste ophogingslagen zijn 540 scherven keramiek verzameld (184 Minimum 
Aantal Exemplaren).59 In totaal zijn elf keramieksoorten aanwezig, waaronder zeven soorten 
importkeramiek (keramiek dat vanuit andere landen via schepen is aangevoerd). Het materiaal 
is zeer fragmentarisch. Dit, en het lage aantal scherven, maakt dat een telling van het 
Minimum Aantal Exemplaren een weinig betrouwbaar beeld geeft van de verhoudingen tussen 
de keramieksoorten. De percentuele verhoudingen zijn daarom berekend over het aantal 
fragmenten (tabel 2).

57  S39.
58  S41.
59  V002, V003, V004, V006, V007, V013, V29

1600-1615

baksel aantal MAE

echt steengoed (s2) 28 15 5,2

285 71 52,8

118 37 21,9

7 7 1,3

16 12 3

3 3 0,6

majolica (m) 22 10 4,1

58 26 10,7

1 1 0,2

1 1 0,2

porselein (p) 1 1 0,2

totaal 540 184 100

% (n)

roodbakkend aardewerk (r)

witbakkend aardewerk (w)

werra aardewerk (wa)

weser aardewerk (we)

iberisch aardewerk (ib)

italiaanse majolica/faience (i)

spaanse majolica/faience (sp)

portugese faience (po)

Tabel 2. Overzicht van de 

aantallen en percentages 

aanwezige bakselgroepen 

binnen fase 3. De 

percentages zijn berekend 

aan de hand van de 

aantallen.
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Met uitzondering van 
een spinsteen zijn alle 
scherven van steengoed 
met oppervlaktebehandeling 
(steengoed 2), voor zover 
kan worden gedetermineerd, 
van kannen afkomstig. De 
kannen hebben een bruin of 
grijs-blauw oppervlak en zijn 
vrijwel allemaal rijk versierd 
met appliques en/of stempels. 
Dergelijke objecten dateren 
uit de tweede helft van de 
16de en het begin van de 
17de eeuw. De bruine kannen 
kunnen met zekerheid aan 
de productieplaats Raeren 
worden toegeschreven. De 
grijs-blauwe kannen zijn zowel 
in Raeren als het Westerwald 
gemaakt. Fragmenten van 
witte kannen uit Siegburg, 
typisch voor de late 16de eeuw, 
zijn niet aanwezig. 

Het roodbakkend aardewerk omvat diverse vormen, namelijk bakpannen, borden, grapen, 
koppen, lekschalen, een olielamp, pispotten, testen, een vorm en vuurstolpen. Van de elf 
aanwezige bakpannen zijn drie van het type r-bak-4, een type dat in vrijwel de hele 16de en 
17de eeuw voorkomt. Alle gevonden stelen van bakpannen zijn volledig toegeknepen. Alle 
borden, minimaal acht stuks, zijn van het type r-bor-6. Vier hiervan hebben een groene spiegel. 
Slechts één fragment van een bord is versierd met slib in ringeloortechniek en behoort dus tot 
het Noord-Hollandsslibaardewerk. Dit rijkversierde aardewerk wordt over het algemeen veel 
gevonden in vondstcomplexen uit West-Friesland uit de late 16de en eerste helft van de 17de 
eeuw. Vondstcomplexen uit deze periode uit de binnenstad van Hoorn vormen daar echter 
een uitzondering op: hier wordt slechts weinig Noord-Hollandsslibaardewerk aangetroffen.60 
Blijkbaar viel dit type aardewerk bij veel inwoners van Hoorn niet in de smaak. De grapen (19 
MAE) zijn te fragmentarisch om het type te kunnen bepalen. Wel kan worden gezegd dat de 
meeste grapen kraagranden hebben. Van de zeven koppen zijn drie van het standaardtype 
r-kop-2. Een andere kop (type r-kop-11) behoort tot het Noord-Hollandsslibaardewerk: het 
stuk is op de rand en inwendig rijk versierd met slib. Een soortgelijk exemplaar uit de bodem 
van Alkmaar is voorzien van het jaartal 1611.61 Van de vijf aanwezige pispotten zijn twee van 
het type r-pis-5, het standaardtype voor de tweede helft van de 16de eeuw en het begin van 
de 17de eeuw. De vier aanwezige testen zijn kleine vierkante en ronde testen, waarvan drie 
ongeglazuurd. Vier van de vijf aanwezige vuurstolpen zijn te fragmentarisch om met zekerheid 
te kunnen zeggen of zij een rond of halfrond model hebben. Het vijfde exemplaar is wel 
zeker een halfrond exemplaar (afbeelding 33). Dit stuk is voorzien van kleine ronde appliques, 
onder andere met de buste van een edelman. Vuurstolpen met soortgelijke, kleine appliques 

60   Vriendelijke mededeling C. Schrickx. 
61   Bitter 1995, 130.

Afbeelding 33. Fragmenten van een halfronde vuurstolp met kleine 

ronde appliques. V07-C01.
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zijn meer gevonden in Hoorn en lijken in deze stad te zijn vervaardigd. Fragmenten van een 
witbakkende vuurstolp met een identieke applique met een edelman zijn gevonden in 1995 bij 
de opgraving Karperkuil.
Tot slot is de bodem van een kaasvorm aanwezig. Kaasvormen van aardewerk worden 
regelmatig gevonden in West-Friesland in de 17de eeuw. 

Het vormenspectrum binnen het witbakkende aardewerk komt overeen met dat van het 
roodbakkende aardewerk. Vrijwel alle stukken zijn ofwel uitsluitend voorzien van groen 
glazuur, of inwendig geel en uitwendig groen. Een enkel stuk is inwendig of geheel voorzien 
van mangaanglazuur en daardoor bruin van kleur. Acht bakpannen zijn aanwezig, waarvan 
zes van het type w-bak-5. Één van de bakpannen is inwendig geel, de overige pannen zijn 
groen geglazuurd. Ook de drie aanwezige borden zijn groen van kleur. Hier geldt eveneens 
dat de grapen (10 MAE) te fragmentarisch zijn om het type te kunnen bepalen. Ook van de 
vijf aanwezige koppen kon het type niet worden bepaald. Verder zijn drie pispotten en twee 
vuurstolpen, waarschijnlijk beide halfronde modellen, aanwezig.

De Nederlandse majolica omvat de fragmenten van ten minste tien borden. Vrijwel alle borden 
zijn voorzien van een meerkleurige beschildering die kenmerkend is voor de late 16de en het 
begin van de 17de eeuw. Een uitzondering is een bord met een blauwe beschildering die is 
geïnspireerd op Chinees kraakporselein. Dergelijke stukken zijn karakteristiek voor de eerste 
helft van de 17de eeuw. 

Het karakteristieke Werra- en Weser-aardewerk is afkomstig uit Noord-Duitsland. Aan het 
einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw is dit aardewerk in vrij grote aantallen 
naar met name West- en Noord-Nederland geëxporteerd. In andere delen van Nederland komt 
dit type aardewerk veel minder vaak voor als bodemvondst. Tussen 1602 en 1613 is Werra-
aardewerk ook gemaakt door een pottenbakkerij in Enkhuizen.62 Een onderscheid maken 
tussen de producten uit Enkhuizen en Duitsland is vaak lastig. 
Het Werra-aardewerk omvat de fragmenten van ten minste zeven borden. In ieder geval vier 
van deze borden zijn voorzien van een kabelrand. Op een groot fragment is op de spiegel een 
bloem afgebeeld (afbeelding 34). Mogelijk is dit een Enkhuizer product: borden met dergelijke 

62   Bruijn et al. 1992; Clevis/Van Gangelen 2009.

Afbeelding 34. Voor- en achterzijde van een fragment van een bord van Werra-aardewerk met de 

versiering van een bloem op de spiegel. V07-C01.
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bloemmotieven zijn door deze 
pottenbakkerij gemaakt. Op 
een ander fragment is een stuk 
van een engel zichtbaar die een 
stok (?) vasthoudt (afbeelding 
35). Naast de engel is het getal 
elf aanwezig, wat betekent dat 
dit stuk uit 1611 dateert. 
Het vormenspectrum binnen 
het Weser-aardewerk (12 
MAE) is iets meer divers: 
zowel borden, kommen als 
gesloten vormen, bijvoorbeeld 
een kan of grape, komen voor. 
De meeste borden en kommen 
zijn versierd met het bekende 
‘bibbermotief’. 

Drie scherven behoren tot het 
Iberisch aardewerk. Een van 
de fragmenten is een stuk 
van de rand van een amfoor. 
De andere twee scherven zijn 
afkomstig van roodbakkende, 
ongeglazuurde objecten met 

veel glimmers (mika) in de klei 
(afbeelding 36). De fragmenten 
zijn te klein om de vorm te 
bepalen. 
Eveneens van het Iberisch 
Schiereiland is een klein 
fragment van Spaanse 
majolica. Een beschildering 
is niet aanwezig. Ook is een 
fragment van een bord van 
Portugese faience gevonden in 
de ophogingslaag.63 De blauwe 
beschildering is vrij grof en 
op de achterzijde zijn slechts 
simpele strepen aangebracht. 

63 Niet afgebeeld.

Afbeelding 35. Een fragment van een bord Werra-aardewerk. Op de 

spiegel is een deel van een engel zichtbaar. V07-C03.

Afbeelding 36. Van twee fragmenten 

(voor- en achterzijdes), afkomstig 

van het Iberisch schiereiland, kon 

vanwege de geringe afmeting, de 

vorm niet worden bepaald. V02-

C01 (boven) en V07-C04 (onder).
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Afbeelding 37. Twee fragmenten Ligurisch blauw. De 

bovenste (voor- en achterzijde) heeft een versiering 

met palmbladeren het zogenaamde Foglie-motief op de 

spiegel. V03-C01. Op de onderste (links) staat de rand 

van een hoofd van een putto. V07-C05.

Afbeelding 38. Op twee fragmenten van borden van Ligurisch wit aardewerk, was op de spiegel een ‘Ju-i 

motief’ aanwezig. V03-C03 (midden rechts), V13-C02, voor- en achterzijde (onder).
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De hoeveelheid Italiaans tinglazuuraardewerk 
is met 58 scherven (26 MAE) opvallend groot. 
Op basis van de decoratie kan dit aardewerk 
in vijf groepen worden verdeeld. De grootste 
groep wordt gevormd door het Berrettino, ook 
wel Ligurisch blauw genoemd (17 MAE). Deze 
blauwbeschilderde faience was zeer in trek 
in de Nederlanden in de periode rond 1600. 
Als randbeschildering is vooral het ‘Ligurisch 
randje’ goed vertegenwoordigd, maar ook 
een versiering met palmbladeren komt voor. 
Op de spiegel komt onder meer een ‘Foglie-
motief’ (afbeelding 37a) en hoofd van een 
putto voor (afbeelding 37b). 
Vijf fragmenten behoren tot het Ligurisch wit, 
wat verwant is aan het Ligurisch blauw. Op de 
spiegel van twee borden is een ‘Ju-i motief’ 
aanwezig (afbeelding 38). Drie scherven zijn 
afkomstig van plooischotels (crespina) uit de 
productieplaats Montelupo. Twee fragmenten 
zijn voorzien van een bontgekleurde 
beschildering (afbeelding 39a), het andere 
stuk heeft een blauwe beschildering met 
accenten in oranje (afbeelding 39b). 
Verder zijn een fragment van een bord in 
Compendiario-stijl en twee randfragmenten 
van een kom of bord van gemarmerde waar 
uit Toscane aanwezig (afbeelding 40).64 

Het Chinees porselein wordt slechts 
vertegenwoordigd door een randfragment 
van een kom van kraakporselein (afbeelding 
41a). De kom is voorzien van een rechte 
rand en reliëfwand. Inwendig is een stukje 
van een plantmotief zichtbaar, uitwendig is 
een indeling in panelen aanwezig. De kom 
behoort tot het vroege kraakporselein uit de 
periode rond 1600. 

Tot slot is een pijpenkop en steel van een 
kleipijp gevonden (afbeelding 41b). De 
ketelopening van deze pijp is niet recht 
afgesneden maar netjes met een (ronde) 
“botter” afgewerkt. Daarnaast is er een 
hele radering rondom de ketelopening 
aangebracht. Deze eigenschappen plaatsen de 
pijp in de periode (net) na circa 1610 worden 
toegepast. Waarschijnlijk is dit exemplaar 
een regionaal model uit West-Friesland.65

64  Japsers 2007.
65  Mondelinge mededeling: Jan van Oostveen.

Afbeelding 39. Twee fragmenten (voor- en 

achterzijdes) van plooischotels uit Montelupo. V07-

C07 (boven) en V07-C06 (onder).
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metaal 
Van het totale aantal munten uit 
deze fase (zeven) verdienen er drie 
wat meer aandacht. De eerste is een 
zilveren zesstuiver of roosschelling.66 
Op de voorzijde staat een gekroond 
wapenschild met leeuw in tuin, 
daaromheen de letters MO.NO.
COM.HOLLANDIAE, wat staat voor 
Moneta Nova Comitatus Hollandiae. 
Dit is latijn voor nieuwe munt van 
Holland. Op de keerzijde staat een 
versier kruis met de letters:  VIGILA 
TE.DEO CONFID ENTES, wat staat 
voor Waakt vertrouwende op God. 
De munt is geslagen in 1601.
De tweede munt was een Westfriese 
duit uit 1604.67 Op de voorzijde 
staat een tulpkrans met daarin de 

66  V34-M01.
67  V7-M03.

Afbeelding 40. Twee randfragmenten (voor- en achterzijde) van een kom of bord van gemarmerde waar uit 

Toscane. V06-C01.

Afbeelding 41. De voor- en achterzijde van 

een stuk van een kom van kraakporselein 

(V03-C02, links) en een kop van een 

tabakspijp (V29-C01, onder).
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tekst WEST FRISIAE in twee 
regels, daaronder het jaartal 
1604. Op de achterzijde staat een 
gekroond wapenschild met twee 
gaande leeuwen boven elkaar, het 
wapen van West-Friesland. Daar 
omheen staan de letters: DEVS. 
FORTI ET SPE S.NOS, wat een 
afkorting is voor: Deus fortitudo et 
spes nostra. Dit is latijn voor: God 
is onze kracht en hoop. Dit soort 
duiten waren in de 17de eeuw 
gemeengoed en het is op zich niet 
opvallend dat een dergelijke munt 
werd gevonden. 
Toch zit er een verhaal achter. 
Zo vallen beide bovenstaande 
munten in de vroege 17de eeuw 
en horen ze waarschijnlijk bij 
de laatste ophogingen van het 
terrein of de eerste bebouwing.68 
Daarnaast is er ook iets bijzonders 
met het jaartal 1604. Tot en met 
het jaar 1603 vond de muntslag 
van de West-Friese munten 
plaats in Hoorn. Dit gebeurde 
vanaf 1586 in de gebouwen van 
het St Katherinaklooster aan 
de latere Muntstraat. In 1603 
kreeg Enkhuizen dit privilege en 
vanaf 1616 wisselden Hoorn en 
Enkhuizen elkaar steeds af.69

De laatste noemenswaardige 
munt is mogelijk geen echte 
munt. Het betreft waarschijnlijk  
een valse munt uit 1671. De 
munt is erg slecht geconserveerd 
maar naast het jaartal zijn nog de 
letters CONF.. en ..ETVR te lezen. 

Waarschijnlijk stond er CONFIDENS DNO NON MOVETVR wat zoiets betekent als:wie op de 
Heer vertrouwt wankelt niet. De echte munten waren van zilver en deze is van koper. Mogelijk 
kwam men achter de valsheid van de munt en is het stuk daarom geperforeerd. Een andere 
mogelijkheid is dat de munt is gedragen aan een ketting of iets dergelijks.

Een andere subcategorie binnen de metaalvondsten wordt gevormd door de textiel- of 
lakenloden. Deze loden zaten als een soort label aan diverse goederen en dienden als een 

68  Zie hieronder: fasering en datering.
69  Voor meer info: duiten.nl

Afbeelding 42. Voor- en achterzijde van drie munten uit fase 3. 

Van boven naar beneden: Een zilveren Roosschelling uit 1601, een 

West-Friese duit uit 1604 en een mogelijke valse geperforeerde 

munt uit 1671. V34-M01, V07-M03, V08-M01
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soort keurmerk. In sommige 
gevallen is de herkomst van 
een product te achterhalen  
Naast het genoemde lood 
uit de kuil met plantaardig 
materiaal werden nog acht 
andere stukken gevonden.70 De 
meeste hiervan waren minder 
goed leesbaar, maar twee 
verdienen extra aandacht. 
De eerste is een textiellood 
uit Leipzig.71 Op de voorzijde 
staat in twee regels LEIP ZIG, 
op de keerzijde een wapen. 
(afbeelding 43) Dit exemplaar is overeenkomstig met een eerder gevonden textiellood uit de 
Karperkuil in Hoorn waar in 2000-2001 een grootschalig onderzoek plaatsvond.72 Hier werden 
vele lakenloden gevonden die het omvangrijke handelsnetwerk weergaven. Naast loden uit 
Leipzig werden anderen uit onder andere Amsterdam, Leiden en Londen aangetroffen. 
Een ander opvallend exemplaar is een zeillood uit Krommenie.73 Het lood heeft een totale 
lengte van 8,6 cm. Het bedrukte ronde deel, de schijf, heeft een diameter van 3,4 cm. Op de 
voorzijde staat in rond CROM * MENIER. Dit verwijst naar de productieplaats van het zeildoek: 
Krommenie, in de Zaanstreek. In het midden staat het getal 49. Dit getal refereert aan de lengte 
van het zeildoek waar het lood oorspronkelijk aan bevestigd was. Deze doeken zaten op een 

rol en waren 30 duimen breed 
met een variërende lengte.74 Het 
getal 49 geeft aan dat het doek 
een lengte van 49 el(len) had. 
Dit is omgerekend 32,8 m. Het 
doek had een oppervlakte van 
0,77 x 32,8 = 25,25 m2. 
De gemeentelijk archeoloog 
van Zaanstad, dhr. P. Kleij 
heeft onderzoek gedaan 
naar de zeilloden die werden 
aangetroffen op een aantal VOC 
schepen, gezonken voor de kust 
van West-Australië in de 17de 
en 18de eeuw. Op een van de 
onderzochte loden staan de 

70  Kuil met plantaardig materiaal: S23, lakenlood V12-M01.
71  V15-M01.
72  Walle-van der Woude, van de, 2003: Jacobs et. al 2002, 30.
73  V7-M01.
74  Voor meer info hierover: P. Kleij 2009, 56.

Afbeelding 43. Dit textiellood uit Leipzig geeft een beetje zicht op de 

schaal van het handelsnetwerk waar Hoorn deel van uitmaakte in de 

17de eeuw. (Voor- en achterzijde) V15-M01.

Afbeelding 44. Een zeillood (voor- en 

achterzijde) uit de Zaanstreek. In 

Krommenie werd een groot deel van 

de door de VOC gebruikte zeildoeken 

gefabriceerd. V07-M01
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letters ROMMENI, rondom het getal 50.75 Naast dit lood met een duidelijke verwijzing naar 
de productieplaats vermoedt de auteur dat een groter deel van de aangetroffen loden uit 
Krommenie afkomstig is. In de hoogtijdagen van de scheepsindustrie waren twintig grote 
en tientallen kleinere scheepswerven actief in de Zaanstreek. Tussen de afnemers van deze 
werven zaten ook verschillende kamers van de VOC. Hoewel zij eigen werven bezaten, waren 
het voornamelijk de kamers van Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen die schepen bestelden in de 
Zaanstreek.76 Hand in hand met de scheepsindustrie kwam zeilindustrie in de Zaanstreek op 
gang. Door het toenemende gebruik van windmolens kon deze regio zeil tegen concurrerende 
prijzen aanbieden, waardoor de handel enorm toenam. Tijdens de 17de en 18de eeuw kwam 
50-75% van de het gebruikte zeildoek in de Nederlandse vloot uit Krommenie.77

Door verschillend gehanteerde lengtematen (een Krommeniër el week af van een Amsterdamse 
el) ontstonden er soms disputen over de lengte van een doek. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen werden in dorpen waar veel zeildoek werd gefabriceerd, speciale meters aangesteld 
die de lengte van het doek moesten vaststellen en vastleggen. Dhr. Kleij merkt op dat de 
oudste vermelding van zo’n ‘rolmeter’ dateert uit 1635 en geeft aan dat het niet zeker is of er 
vóór dit jaartal al zeilloden werden gebruikt op de rollen. In dit licht is de context waarin het 
exemplaar dat gevonden werd Achter de Vest, van belang. Deze kwam uit een van de latere 
ophogingslagen die op basis van het aardewerk gedateerd kan worden tussen 1600 en 1615.78 
Het zeillood uit Krommenie krijgt hierdoor een ante quem datering van 1615.

De laatste twee noemenswaardige metaalvondsten zijn een gesp en een riemtong.79 De gesp 
heeft een koperlegering en bezit een vorm die tussen een rechthoek en een D-vorm inzit. De 
uitvoering is vrij simpel met een onversierde angelrust. De riemstaaf is ingelaten waardoor 
deze gesp in de 16de of begin 17de eeuw gedateerd kan worden.80 Aan de riemstaaf heeft 
oorspronkelijk een leren riem gezeten. 

Aan het uiteinde van een riem 
zat de gevonden riemtong. 
De riemtong diende als 
versiering en zorgde er tevens 
voor dat de punt die steeds 
door de gesp heen ging niet 
snel afsleet en scheurde. Het 
aangetroffen exemplaar was 
met drie nagels aan het leer 
bevestigd. Langs de rand bezat 
het een versiering van twee 
parallelle lijnen met daartussen 
een visschubbenmotief. De 
versiering van het middendeel 
tussen de lijnen doet nog het 

75  Ibid. 52, GT 895.
76  Ibid. 54.
77  Woudt, 2002, 23.
78  Zie Keramiek en Fasering en datering.
79  Gesp: V32-M01, riemtong: V33-M01.
80  Vergelijk Whitehead 1996, afb. 151 en 152.

Afbeelding 45. Een gesp uit de 

16de of eerste helft van de 17de 

eeuw. (1500 - 1650). V32-M01.
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meeste denken aan gestileerde vogels. Beide vondsten 
zijn losse vondsten – zonder context – en kunnen 
niet nauwkeurig worden gedateerd. Het is echter 
aannemelijk – gezien de datering van het overgrote 
deel van de vondsten - dat beide in de eerste helft 
van de 17de eeuw werden gedragen.

overige vondsten      
De bouwkeramiek omvat een fragment van een 
nokpan en twee fragmenten van wandtegels uit de 
eerste helft van de 17de eeuw. De glasvondsten 
bestaan uit fragmenten vensterglas, een fragment 
van een vierkante kelderfles en de voet van een klein 
kelkglas. 

Fasering en datering
Op stratigrafische grond kan de oudste fundering niet 
nauwkeuriger dan in de latere 16de- of vroege 17de 
eeuw worden gedateerd.81 (Fase 3a) Door de latere 
verstoringen kon niet duidelijk worden vastgesteld 
of de insteek van deze fundering was gegraven vóór 

het ontstaan van het eerder omschreven vroeg 17de eeuws loopniveau, of dat deze beide tot 
dezelfde fase moeten worden gerekend.82 De bovenste ophogingslagen worden in de periode 
1600-1615 gedateerd.83 Het opvallend grote baksteenformaat wijst eerder in de richting van 
de late 15de of vroeg 16de eeuw, maar omdat de insteek van de fundering in ieder geval is 
ingegraven in de ophogingslagen uit 1580-1600, moet het wel om hergebruikt baksteen gaan. 
De datering van de oudste fase waarin het terrein voor het eerst bebouwd was, is daardoor 
niet duidelijk maar ligt zeker na 1580.84

De datering van de opvolgende subfases kan alleen relatief worden bepaald. Mogelijk had men 
te kampen met funderingsproblemen en werd niet al te lange tijd erna de funderingen opnieuw 
opgebouwd  (Fase 3b) Het dikke pakket ophogingsgrond uit de late 16de eeuw, dat in korte tijd 
werd opgebracht, zou voor een slappe ondergrond kunnen hebben gezorgd. 
In de subfase hierna, (Fase 3c) verwijderde men de funderingen en verving ze door 
funderingen ‘op kleef’. Deze subfase is op basis van het vondstmateriaal, door de hoge mate 
van verstoring, niet te dateren. Mogelijk wijst deze nieuwe funderingswijze eveneens richting 
funderingsproblemen. Een andere mogelijkheid is dat voor het eerst een gebouw met een 
verdieping werd aangelegd, waardoor een steviger fundering noodzakelijk werd. Als we hier 
vanuit gaan, dan is het waarschijnlijk dat het huis met verdieping zoals deze op de kaart van 
Doesjan is afgebeeld, aan deze fundering kan worden gekoppeld. Op de aanwezigheid van de 
verschillende funderingen en de interpretatie hiervan, wordt hieronder dieper ingegaan.

Interpretatie 
Voor Fase 3 a en b, lijkt een discrepantie tussen het historisch- en het archeologisch 
bronnenmateriaal te bestaan. De oudste fase waarin het terrein was bebouwd, is niet direct 
te achterhalen. Door de mate van verstoring kon niet worden vastgesteld of de funderingen 

81 S19.
82 Inleidend deel fase 3, dit hoofdstuk.
83 Eigenlijk wijst het aardewerk eerder richting een datering in het eerste decennium van de 17de 

eeuw, maar de aanwezigheid van een Werra bord met de datering 1611 en een pijpenkop (Jan 
van Oostveen) geeft aan dat de einddatering iets later, waarschijnlijk in de buurt van 1615 ligt.

84 Hier wordt later dieper op ingegaan.

Afbeelding 46. Een riemtong met versiering 

van gestileerde vogels. V33-M01.
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bij het 17de eeuwse loopniveau hoorden of dat deze later werden aangelegd. Het loopniveau 
kon rond, of net na 1615 worden gedateerd aangezien de ophogingslagen waar het niveau 
op lag deze einddatering had. Het is heel waarschijnlijk dat de eerste bebouwing ergens in 
de eerste decennia van de 17de eeuw op het terrein verrees. Uit het  eerder geschetste 
onderzoek van het historisch kaartmateriaal bleek dat er in deze periode geen bebouwing op 
het terrein werd verwacht. Hoe is dit te verklaren? Het lijkt er niet op dat het kaartmateriaal 
onjuist geïnterpreteerd is. Het langgerekte huis dat op de kaarten van Guicciardini en Utenwael 
staat afgebeeld, zal hoogstwaarschijnlijk het huis zijn dat op de latere kaarten van Velius en 
Blaeu in het verlengde van de Doelen is getekend. De funderingen moeten dus van een ander 
gebouw zijn dat niet op de kaarten staat aangegeven. Mogelijk gaat het om de restanten 
van een langgerekt houten gebouw, bijvoorbeeld een schuur die op de achterzijde van het 
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VOC-terrein stond.85 Binnen de fundering stonden mogelijk poeren die de dakdragende palen 
ondersteunden. Deze poeren zullen waren waarschijnlijk niet al te diep gefundeerd zijn geweest, 
waardoor deze bij latere bouwwerkzaamheden makkelijk konden verdwijnen. De aangetroffen 
bakstenen funderingen waren dan om de houten wanden te dragen. Een andere optie is, dat 
dit gebouw pas werd gebouwd na de nieuwe uitleg hier van de weg rond 1638. De kaart van 
Blaeu geeft de situatie van daarvoor weer. Dit is een andere mogelijke verklaring voor het 
ontbreken van de bebouwing op het historisch kaartmateriaal. Een laatste mogelijkheid is dat 
de kaart van Blaeu gewoon niet juist is. Het is heel waarschijnlijk dat Blaeu beschikte over de 
kaart van Velius en dat hij deze aanpaste aan de nieuwere situatie.86 Belangrijke gebouwen 
die in de tussenliggende periode werden gebouwd staan wel op de kaart, maar het is niet 
onwaarschijnlijk dat een kleiner gebouw op het achterterrein van het VOC complex over het 
hoofd werd gezien.
Het huis dat op de kaart van Doesjan staat afgebeeld, kan waarschijnlijk worden gekoppeld 
aan de paalfunderingen (fase 3c). Wanneer dit huis hier werd opgericht, is niet bekend. Van het 
huis dat aan Onder de Boompjes 20 staat, wordt aangenomen dat deze werd gebouwd in het 
eerste kwart van de 18de eeuw. Op de kaart van Doesjan zijn deze vrijwel identiek afgebeeld 
en omdat deze op hetzelfde perceel stonden, is het niet onwaarschijnlijk dat ze tegelijkertijd 
of niet lang na elkaar werden gebouwd.

85  Op de kaart van Blaeu is te zien dat er op veel terreinen aan de achterzijde een gebouw stond.
86  Mondelinge mededeling C. Schrickx.

Afbeelding 47. Net ten zuiden van de kuil met de mysterieuze inhoud, lag een derde paalfundering. De 

paalstompen zijn met geel weergegeven. Hierachter is een waterkelder zichtbaar. Op de voorgrond is in het 

geel de zandige nazak over de kuil te zien.



50

4.6 Fase 4 1850-heden
Wanneer het 18de eeuwse 
pand werd gesloopt, is niet 
bekend. Opvallend is de grote 
mate van verstoring waarmee 
deze sloop klaarblijkelijk 
gepaard ging. Met name aan 
de noordzijde, net achter de 
voorgevel, lag een brede baan 
zand met daarin af en toe een 
dunne laag baksteenpuin.87 
In het veld ontstond het 
vermoeden dat het huis 
mogelijk oorspronkelijk een 
grote kelder in het voorhuis 
bezat, mogelijk over de 
gehele breedte van het pand. 
Hier werden echter geen 
directe aanwijzingen voor 
gevonden. Nergens werd 
een klein restant van een 
vloer, muurwerk of een groep 
wandtegels teruggevonden 
die richting dergelijke 
interpretatie zou kunnen 
wijzen.

Net ten westen van het 
midden van het terrein werd 
een bijna ronde waterput 
gevonden.88 Deze was opgebouwd uit voornamelijk gele en af en toe oranjerode bakstenen met 
een formaat van 18,5-19 x 9 x 3,5-4 cm. De brede voegen die ontstonden door het gebruik van 
rechthoekige bakstenen waren met kleine driehoekige stukken baksteen dichtgezet. Als specie 
was een zachte kalkmortel gebruikt. De vorm van de put was ovaal tot rond. De bovenzijde 
had een diameter van 1,0 m. De diepte van het bakstenen deel van de put bedroeg 1,9 m. 

Onder de bakstenen kraag werd 
de bovenzijde van een houten 
ton waargenomen. Deze had een 
diameter van 0,5 m. De onderzijde 
van de ton werd niet bereikt. Of 
de duigen waren omwonden met 

87 Bijvoorbeeld S9, S11 en S29.
88 S20.

Afbeelding 48. Net ten zuiden van de funderingsresten van de voorgevel, 

lag een brede baan met zand. Werkput 1. De foto is richting het zuiden 

genomen.

Afbeelding 49. Bij de bouw van de 

waterput werden gewone rechthoekige 

bakstenen gebruikt. De kieren die 

ontstonden werden gedicht met gekapte 

taartpuntvormige stukken baksteen.
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metalen hoepels of met wilgentenen, kon niet worden achterhaald.
De opbouw deed sterk denken aan een put uit de 17de eeuw, maar stratigrafisch kan deze 
alleen maar in de laatste fase worden geplaatst. Het zand dat in verband werd gebracht met de 
sloopfase van het 18de eeuwse pand, werd door de insteek van de put doorsneden. Bovendien 
werden in de vulling van de put zelf, enkele keramiekfragmenten uit de 19de en 20ste eeuw 
gevonden. Mogelijk werd het terrein na de sloop van het pand in gebruik genomen als tuin 
voor het pand aan Onder de Boompjes 20. De grond in profiel 1, dat bovenop het zand lag, 
was tuinaarde. 
Wanneer de sloop plaatsvond, werd niet bekend. Op de kadastrale minuut van 1823 is het pand 
inclusief uitbouw zichtbaar. De eerstvolgende gegevens dateren uit het begin van de jaren ‘30 
van de twintigste eeuw. Hierin wordt vermeld het pand aan Onder de Boompjes 20, wordt 
verbouwd tot winkel.89 Op het achterterrein aan Achter de Vest wordt dan een opslagplaats 
gebouwd. Ergens hiertussen werd het pand gesloopt en heeft het misschien nog wel decennia 
lang dienst gedaan als tuin.

89  De winkel is eigenlijk een garage, zie historische achtergrond.

Afbeelding 50. De waterput in profiel. De insteek is door de zandlagen (zie afbeelding 48) heen gegraven.
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Afbeelding 51. De Koepoort, een tekening van Cornelis Pronk, ca. 1727.
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5 Beantwoording onderzoeksvragen 

1
Voor welke doeleinden werd het terrein in de periode 12de eeuw tot 1508 gebruikt? Wat was 
de inrichting van het terrein in deze periode?
Vanaf de ontginning was het terrein waarschijnlijk onderdeel van een van de langgerekte 
percelen die haaks op de ontginningsas liep. De oriëntatie van de percelen is nog te herkennen 
aan de richting van de huidige Muntstraat, Peperstraat en Grote Oost. Waarschijnlijk werden 
de percelen gebruikt als weidegrond voor vee en in mindere mate voor akkerbouw.

2
Voor welke doeleinden werd het terrein vanaf 1508 tot en met het verschijnen van het eerste 
gebouw gebruikt? De mogelijk bestaat dat het terrein niet meer voor agrarische doeleinden 
werd gebruikt, maar voor ambachtelijke werkzaamheden.
Er zijn geen aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten. Waarschijnlijk had het terrein een 
voornamelijk agrarisch karakter. De bouw van de stadsversterking in 1508 veranderde daar 
niet veel aan. Na 1580 werd het terrein in twee keer opgehoogd. Dit gebeurde de eerste 
keer tussen 1580 en 1600 en de tweede keer tussen 1600 en 1615. Het is niet zeker, maar 
waarschijnlijk verscheen de eerste bebouwing na 1615.

3
Wanneer is op de onderzoekslocatie het in 1798 weergegeven gebouw verschenen? Gezien 
de ontwikkeling van de bebouwing in de stad lijkt een datering in de 17de eeuw zeer 
waarschijnlijk.
Dit is inderdaad zeer waarschijnlijk. Het gebruikte baksteenformaat van de oudste fundering 
komt voor in laat 15de of vroeg 16de eeuwse contexten, maar aangezien de insteek van de 
fundering door laat 16de eeuwse ophogingslagen heen is ingegraven, moet het om hergebruikt 
materiaal gaan. Wanneer het gebouw is verschenen is niet met zekerheid vast te stellen. Het 
is goed mogelijk dat dit in de periode rond 1638 gebeurde.

4
Wat was de aard van de bebouwing? 
Mogelijk ging het in eerste instantie om een schuur of bijgebouw met een lichte fundering. 
Dit gebouw lag op het achterterrein van het VOC-complex en had wellicht een opslagfunctie. 
Mogelijk dat in de loop van de 17de eeuw deze bebouwing plaats moest maken voor de woning 
die op de kaart van Doesjan staat afgebeeld.

5 
Is het perceel altijd één perceel geweest of is deze ontstaan door samenvoeging van twee 
smallere percelen zoals de breedte van 12 meter lijkt te suggereren?
Er zijn geen aanwijzingen dat er een dubbel perceel is samengevoegd. Waarschijnlijk is het 
terrein in eerste instantie ontwikkeld als één groot bijna vierkant terrein en pas later opgedeeld 
in lange smallere percelen zoals dat op de kaart van Doesjan en de kadastrale minuut van 
1823 staat afgebeeld.
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6
Kunnen op basis van de aangetroffen materiële cultuur uitspraken worden gedaan over de 
sociale welstand van de eigenaars /gebruikers van het gebouw en/of de werkzaamheden die 
in het gebouw plaatsvonden? Is er eventueel een relatie te leggen met het naastgelegen VOC-
pakhuis?
De langwerpige kuil (S23) bevatte een plantaardige vulling die mogelijk met de schepen van 
de VOC is meegekomen. Helaas is het materiaal voorlopig niet te determineren. Over de 
sociale welstand van de bewoners van de latere woning zijn geen uitspraken te doen. Gesloten 
contexten met veel vondstmateriaal uit deze fase ontbreken.

Afbeelding 52. Werk in uitvoering. Het vlak wordt na aanleg nog een keer bijgeschaafd om het onderscheid 

tussen de verschillende sporen beter in beeld te krijgen. Werkput 2. De foto is richting het noorden 

genomen.
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6 Conclusies

Uit het historisch onderzoek blijkt dat het plangebied vanaf 1508 binnen de stadsomwalling lag. 
Het gebied maakte vermoedelijk onderdeel uit van de landerijen van het Mariaklooster. In 1524 
was er een dispuut over een stuk grond in de omgeving. De uitkomst was dat het klooster werd 
verplicht om het land aan de schutterij te verkopen. Of het plangebied ook echt hier binnen 
viel, is niet bekend. Na de opstand komt alle grond hier in het bezit van de stad. In het begin 
van de 17de eeuw lag het terrein binnen een groot VOC complex van pakhuizen en andere 
gebouwen. Aan de hand van 
het historisch kaartmateriaal 
is bepaald dat het gebied 
binnen de tuin van het 
complex lag. Mogelijk 
wordt het gebied rond 
1638 verder ontwikkeld. Er 
komt een nieuwe weg langs 
de stadsomwalling die de 
havens in het oosten van de 
stad een directe verbinding 
met de Koepoortsweg geeft. 
Na of mogelijk tijdens 
het VOC tijdperk wordt 
er een huis op het terrein 
gebouwd.
Het archeologisch onderzoek 
heeft het historische verhaal 
op een aantal punten 
aangevuld. Zo is vast komen 
te staan dat het terrein vanaf 
de ontginning tot de eerste 
echte stadsontwikkelingen 
waarschijnlijk een 
voornamelijk agrarisch 
karakter had. Het feit dat 
het gebied vanaf het begin 
van de 16de eeuw binnen 
de stad lag, veranderde 
daar niet zoveel aan. In 
twee fases werd het terrein 
vervolgens opgehoogd met 
grond, puin en stadsafval. 
De eerste periode viel 
tussen 1580 en 1600. De 
ophoging gebeurde met hulp van een houten schot die moest voorkomen dat de natte grond 
wegliep. Dergelijke schotten werden al enkele malen in Enkhuizen waargenomen, maar nog 
niet eerder in Hoorn. De tweede ophoging, tussen 1600 en 1615, had waarschijnlijk voor een 
deel te maken met het bouwrijp maken van het terrein en de verdere ontwikkeling van het 
VOC-complex. De oudste bebouwing van een pand op het complex dateert uit 1606. Toen werd 
het pakhuis aan Onder de Boompjes en de Pakhuisstraat gebouwd. Hierdoor is er enigszins een 
discrepantie tussen het historisch en het archeologisch materiaal. Het geeft in ieder geval aan 

Afbeelding 53. Door het combineren van gegevens van historisch 

kaartmateriaal kunnen oudere situaties worden gereconstrueerd (zie 

ook: Historische achtergrond en het tekstkader: georefereren.) In 

donkerblauw (gestippeld) is de oorspronkelijke uitleg van dit deel van de 

wijk weergegeven. De weg was er nog niet en de percelen liepen door 

tot de stadswal. In het groen zijn de oorspronkelijke doelen, voor de 

veranderingen in 1638 afgebeeld. In het rood de mogelijke locatie van 

het gebouw dat zichtbaar is op de kaarten van Guicciardini, Utenwael, 

Velius en Blaeu. In wit is het VOC-complex te zien. Met zwarte lijnen 

en stippellijnen zijn de verschillende gebouwen op eerder genoemde 

kaarten weergegeven. Als ondergrond is de kadastrale minuut van 1823 

gebruikt.
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dat de ophogingen doorgingen na de bouw van het pakhuis.
Hoe oud de oudste bebouwing binnen het plangebied is, werd niet geheel duidelijk. Het gebruikte 
baksteenformaat van de oudste funderingen komt overeen met formaten die gangbaar waren 
in de laat 15de of vroeg 16de eeuw. Dit is echter niet mogelijk. Op basis de datering van het 
aardewerk uit de vroegste ophogingen is gebleken dat het om hergebruikt materiaal moet 
gaan. Het is waarschijnlijk dat de oudste funderingen ergens in het begin van de 17de eeuw 
moeten worden geplaatst, al kon een datering vóór 1600 niet volledig worden uitgesloten. 
Mogelijk stond er een schuur of een ander gebouw met een lichte fundering op het achterterrein 
van het complex. Deze funderingen werden gesloopt bij de bouw van een pand, mogelijk 
een woonhuis.  Door de sloopwerkzaamheden die in de twintigste eeuw plaatsvonden en de 
verstoringen die deze met zich meebrachten, kon de exacte datering van deze funderingen niet 
worden bepaald. Hoogstwaarschijnlijk horen deze funderingen bij het huis dat staat afgebeeld 
op de kaart van Doesjan. Deze kaart geeft de situatie in 1794 weer. Kaarten voor deze periode 
en na 1630 (Blaeu) ontbreken echter en het is waarschijnlijk dat het pand in de loop van de 
17de eeuw werd gebouwd.

Het aangetroffen vondstmateriaal geeft een mooi beeld van de verscheidenheid aan producten 
die voorhanden moeten zijn geweest. Hiernaast geven ze inzicht in de grootte van het 
handelsnetwerk waar West-Friesland en Hoorn onderdeel van uitmaakte.  Tussen het aardewerk 
zaten fragmenten uit Italië, Frankrijk, Spanje en/of Portugal, Duitsland en zelfs China. De 
herkomst van het metaal kon niet altijd worden achterhaald maar was naast West-Friesland in 
ieder geval afkomstig uit Leipzig en Neurenberg. De aanwezige tabakspijp en de mysterieuze 
vulling uit de kuil zijn indicatoren voor de aanwezigheid van exotische producten. De eerste 
tabak kwam waarschijnlijk uit Amerika via Engeland naar onze havensteden. Het plantaardig 
materiaal uit de kuil kon niet worden gedetermineerd maar zal waarschijnlijk een (restant van 
een) product zijn, uit het handelsgebied van de VOC, met name India of Indonesië.
Ondanks de mate van verstoring heeft het onderzoek veel informatie opgeleverd over de 
bewoning en het gebruik van het terrein door de tijd heen. Hiernaast is meer inzicht verkregen 
in de algemene geschiedenis en ontwikkeling van dit deel van de stad.

Afbeelding 54. Het 17de eeuwse handelsgebied van de VOC, tussen Kaap de Goede Hoop en Japan. Datering: 

1665. Bron: VOC-kenniscentrum.nl 
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Bijlage 2: Vondstenlijst.
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Bijlage 3: Sporenlijst.
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1 Inleiding 

 

Het doel van dit onderzoek is de ouderdom te bepalen van een paal en twee grenen planken 

(Pinus sylvestris L.) afkomstig van een opgraving aan Achter de Vest te Hoorn (zie tabel 1.1).1 

De planken zijn vermoedelijk hergebruikt voor de aanleg van een laat 16e-eeuwse grondkering. 

De houtsoort van de planken is bepaald aan de hand van de determinatiesleutel van 

Schweingruber.2 

 

spoor monster houtsoort omschrijving 

25 M03 grove den paal 

26 M04 grove den binnenste plank oost 

26 M05 grove den plank west 

 

 

Het onderzoek is verricht in opdracht van gemeente Hoorn in maart 2012 op het 

dendrochronologisch laboratorium van BAAC te Deventer. 

 

2 Methode 

 

De monsters zijn volgens standaard dendrochronologische methodes geprepareerd3  en de 

jaarringbreedtes zijn ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.4 

 

Voor het synchroniseren (zie afb. 2.1) van de ingemeten jaarringreeksen (de meting of 

monstercurve) wordt mede gebruik gemaakt van een computerprogramma5, waarbij drie 

parameters berekend worden: 

1. de Student t-waarde na transformatie van de jaarringbreedtes zodat deze een normale 

verdeling benaderen6  

                                                
1 OM-nummer 49884. 
2 Schweingruber 1990. 
3 Pilcher 1990. 
4 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm gekoppeld 

aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 
5 PAST4, Knibbe, B. Sciem Scientific Engineering & Manufacturing, Wenen, Oostenrijk.  
6 De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980). 
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2. de Gleichlaüfigkeit (GLK); het percentage intervallen waarin de meting en referentiecurve 

gelijktijdig een verbreding of versmalling van de jaarringen laten zien. 

3. de overschrijdingskans (P); de kans dat de gevonden Gleichlaüfigkeit op toeval berust.  

 

Hierna worden de berekende posities door de dendrochronoloog visueel beoordeeld en kan een 

positie geaccepteerd of verworpen worden. Het is mogelijk dat geen van de berekende posities 

acceptabel is. In dat geval is de meting (voorlopig) ongedateerd.  

 
 

Afbeelding 2.1. Vereenvoudigde weergave van het vergelijken van jaarringpatronen. 

 

Als een meting gedateerd is, betekent dit niets meer dan dat het jaartal, dat bij de laatst gemeten 

jaarring hoort, bekend is. Om de kapinterval te kunnen schatten van de boom waaruit het 

onderzochte monster afkomstig is, dient de marge tussen de laatste jaarring van het monster en de 

laatste jaarring in de boom bepaald te worden. Als de bast of wankant7 aanwezig is, kan een 

kapseizoen bepaald worden. Bij eikenhout kan aan de hand van het spinthout8 een schatting 

gemaakt worden. Andere houtsoorten dan eik hebben geen kernhout of het aantal spinthoutringen 

is dusdanig onregelmatig dat hier geen schattingen voor gemaakt kunnen worden. 

 

                                                
7 De buitenste jaarring onder de bast. 
8 De buitenste rand van de stam waar het hout nog niet in kernhout is omgezet. 
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3 Resultaten 

 

De monsters bleken ruim voldoende jaarringen te bevatten. Bij één van de monsters (M05) bleek 

de wankant aanwezig te zijn (zie tabel 3.1). 

 

monster houtsoort meting n wankant 

M03 grove den 1KP0071 149  

M04 grove den 1KP0072 143  

M05 grove den 1KP0073 151 aanwezig 

 

Tabel 3.1. Meetgegevens van het monster. n: aantal ringen. 

 

De metingen konden niet onderling gesynchroniseerd worden en alleen voor monster M05 kon in 

eerste instantie een datering gevonden worden. Aanvullende onderzoek door M. Domínguez 

Delmás9 leverde een datering voor M03 op. (zie tabel 3.2). De referentiecurve waarmee de meting 

dateert, is opgebouwd uit geïmporteerd grenenhout overwegend afkomstig uit het zuiden van 

Noorwegen. 

Aangezien monster M05, zoals reeds opgemerkt,  wankant bevatte, kan vastgesteld worden dat 

het hout in 1581 is gekapt, hetgeen goed overeenkomt met de laat 16e-eeuwse context. De 

datering van M03 spreekt dit niet tegen. 

 

meting datering kapinterval referentie overlap GLK P t-waarde 

1KP0071 1510 na 1510 NLPISY55M 10 149 66,4 0,0001 5,39 

1KP0072 -       

1KP0073 1581 1581/82 NLPISY 11 151 64,6 0,0005 5,15 

 

Tabel 3.2. Gegevens van de metingen en bijbehorende statistische onderbouwing. De gebruikte afkortingen worden 

uitgelegd in hoofdstuk 2. 

 

 

    

                                                
9 Stichting RING, Amersfoort. 
10 Referentiecurve van in Nederland aangetroffen grenen. Domínguez Delmás, ongepubliceerde data. 
11 Referentiecurve van in Nederland aangetroffen grenen, versie 1.6  (1399 – 1655). Van Daalen, 2011, ongepubliceerde 

data. 
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Bijlage 

 

Hieronder worden de metingen afgebeeld; gedateerde metingen met de referentiecurve die in tabel 

3.2 is aangegeven en ongedateerde metingen zonder referentiecurve. Op de x-as staan de 

jaartallen (indien de meting gedateerd is) en op de y-as de jaarringbreedtes op een logaritmische 

schaal, uitgedrukt in 1/00 mm (10 µm).  
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