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Afbeelding 1 Overzicht over het opgravingsterrein vanaf de stort richting het noorden

1 Inleiding

Van 5 oktober 2005 tot en met 20 januari 2006 en van 30 maart  tot en met 25 april 2008 werd door 

de Archeologische Dienst van de gemeente Hoorn in het plangebied ‘Bangert en Oosterpolder’ een 

definitief archeologisch onderzoek (DAO) uitgevoerd op de onbebouwde stroken land ten zuiden van de 

percelen Bangert 36 tot en met 40. Het betrof de locatie van een laatmiddeleeuws vrouwenklooster.1 Het 

Programma van Eisen voorzag in een DAO op 0,3 ha. 2 Deze delen van het terrein waren op grond van een 

bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) geselecteerd om beter zicht te krijgen op de 

aard, vorm, functie en datering van archeologische resten die tijdens het IVO waren aangesneden. 3 Reeds 

enkele dagen na aanvang van het DAO kon worden vastgesteld dat de inrichting van het kloosterterrein 

heel anders van aard was dan tot dan toe verondersteld werd. De resten van het klooster bleken gaver 

bewaard te zijn. Bovendien bleek het kloosterterrein veel grootschaliger dan gedacht. Totaal is circa 

2,6 ha. opgegraven. De vervolgcampagne in 2008 werd gecombineerd met een aanvullend historisch 

archiefonderzoek. 

Het veldwerk stond onder leiding van de auteur, bijgestaan door veldtechnicus Cees Aay en administratief 

medewerkster Daniëlle Wijker, werkzaam bij de gemeentelijke Archeologische Dienst.4 Een bijzondere 

omstandigheid was de grote interesse van de bewoners van de Bangert. Regelmatig kwamen zij zich 

– individueel  of in groepsverband – op de hoogte stellen van de nieuwste resultaten van de opgraving. Een 

enkeling meldde zich zelfs in werkkleding om, als onderdeel van de toch al omvangrijke ‘vrijwilligersbrigade’, 

te helpen bij het bergen van de grote hoeveelheden vondstmateriaal van het kloosterterrein. Hun namen 

mogen dan ook niet ontbreken in dit rapport. In alfabetische volgorde: Lia van den Akker, Paul Alma, Bert 

1 Afbeelding 2.
2 Van de Walle 2005; Van de Walle 2008.
3 Burnier e.a., 2004
4 De auteur is werkzaam bij Hollandia Archeologen.
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Balk, Maria Dijkman, Pernille van Essen, Jo Maas, Theo van Meurs, Cees den Otter, Piet Schrickx, Jack 

Sijm, Lies de Sitter, Ans Vissie, Els Winters en Jim Zeijlemaker.

De opgravingsgegevens van het kloosterterrein zijn uitgewerkt en beschreven door de auteur. De 

veldtekeningen zijn gedigitaliseerd door Jos Kaarsemaker en de auteur. 

Christiaan Schrickx heeft zich verdiept in de beschikbare historische bronnen en het vondstmateriaal 

(keramiek, bouwelementen, glas en metaal) van de opgraving.

Maya d’Hollosy heeft het bergen van de skeletten gecoördineerd. 5 Het paleopathologisch onderzoek in dit 

rapport is dan ook van haar hand.

De houtmonsters van het kloosterterrein zijn onderzocht door M. Dominguez van Stichting RING te 

Amersfoort. 

Joyce van Dijk heeft het dierlijk botmateriaal gedetermineerd en geanalyseerd.6 Bob Beerenhout leverde 

de gegevens over de visresten.7

Ook de ‘nazorg’ had niet plaats kunnen vinden zonder de inzet van de Hoornse vrijwilligers. Lies de Sitter 

en Lia van den Akker hebben de grondmonsters gespoeld, waarna Lies zich heeft ontfermd over de hierin 

aangetroffen zaden en pitten.

Alle keramiek-, metaal- en glasvondsten zijn gewassen, ‘gepuzzeld’ en zo mogelijk gereconstrueerd door 

de reeds genoemde mensen, aangevuld met Anna-Christien Meijs. 

Theo van Meurs en Lia van den Akker namen de objectfotografie voor hun rekening. Het enthousiasme 

waarmee zo vele handen en hoofden aan dit project hebben gewerkt, was zeer motiverend om dit rapport 

te voltooien.

5 M. d’Hollosy is eigenaar van Skullpting.
6 J. van Dijk is werkzaam voor Archeoplan Eco.
7 B. Beerenhout is werkzaam voor Archaeobone.
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Afbeelding 2 De onderzoekslocatie (rood uitgelicht) op een uitsnede van de topografische kaart. 
De bovenste kaart is een detail uit de kadasterkaart.

2 Locatiebeschrijving

2.1 Topografische ligging en administratieve gegevens

De opgravingslocatie is gelegen ten noordoosten van het centrum van Hoorn, tussen de dorpslinten van 

Zwaag en Westerblokker.8 Het toponiem ‘Bangert’ is vanouds een benaming voor het gebied ten zuiden 

van het dorpslint van de Koewijzend en kan worden uitgelegd als een verbastering van ‘boomgaard’. 

Het toponiem verwijst dan ook naar de alom aanwezige boomgaarden in het gebied, een situatie die 

eeuwenlang kenmerkend is geweest voor het aanzicht van de regio. Tegenwoordig wordt de oostelijke 

helft van het nederzettingslint ‘Bangert’ genoemd. Het opgegraven terrein is gelegen aan de ‘banne’ van 

Westerblokker en Zwaag (de grenslijn tussen het grondgebied van Westerblokker en Zwaag. Het is daarom 

mogelijk dat de ingang Ban~ tevens een verwijzing naar deze grenssituatie vormt.

8 Afbeelding 2.
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Het onderzoeksterrein is gelegen op de voormalige boomgaarden van de adressen Bangert 34, 36, 38 

en 40. Het terrein is geregistreerd onder CIS13664 (onderzoek 2005/2006) en CIS 27702 (onderzoek 

2008) via het centrale archeologisch informatiesysteem (ARCHIS2) van de Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en monumenten (RACM). De zuidelijke helft van het opgegraven terrein is onder 

landelijk registratienummer 46913 geregistreerd als archeologisch monument.9 

2.2 Geo(morfo)logie

Het onderzoeksterrein ligt in een gebied dat gekenschetst kan worden als een fossiel kwelderlandschap, wat 

wil zeggen dat het voormalige kwelderlandschap nog herkenbaar is in het karakter en de inrichting van het 

huidige landschap. Het kwelderlandschap werd tussen 2000 en 1200 v. Chr. doorsneden door kronkelende 

getijdengeulen met vele zijtakken, prielen en slenken. 10 De getijdengeulen stonden in verbinding met het 

Zeegat van Bergen, een opening in de Noordzeekust waarlangs, tijdens hoogwater, mariene sedimenten 

diep landinwaarts werden getransporteerd. Deze sedimenten bestaan uit een afwisseling van zavelige 

en zandige afzettingen op de bodem en oeverwallen van de getijdengeulen en kleiiger afzettingen in 

de lagergelegen komgronden. Rond 1800 v. Chr. werd de getijdenwerking minder door een geleidelijke 

afsluiting van het Zeegat van Bergen. Vanaf dat moment werden kleiiger sedimenten aangevoerd, die 

uitsluitend in de laaggelegen delen van het landschap worden aangetroffen. De getijdenafzettingen 

worden gerekend tot het laagpakket van Wormer van de Formatie van Naaldwijk. “Het laagpakket van 

Wormer wordt onderscheiden op grond van zijn stratigrafische positie tussen de Basisveen Laag en het 

Hollandveen Laagpakket”.11  In laaggelegen, natte delen van het landschap ontstond in de Late Bronstijd, 

vanaf ca. 1000 v. Chr. veenvorming, een proces van stapeling van plantenresten die in een waterrijke 

en zuurstofarme omgeving slechts gedeeltelijk vergaan. Deze fase van veenvorming behoort tot het 

Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop.12 

Geleidelijk raakte vrijwel het gehele kwelderlandschap – ook de relatief hooggelegen oeverwallen van de 

getijdengeulen – bedekt door het groeiende veenpakket. Pas rond het midden van de 11de eeuw n. Chr. 

raakte het veen wat beter ontwaterd door nieuwe openingen in de kust in combinatie met de inzet van een 

langdurige periode van relatieve droogte vanaf de 10de eeuw.13 

De verbeterde ontwatering bood nieuwe kansen op een succesvolle ontginning. Vanuit de oudere 

bewoningskernen op de strandwallen werd het veenlandschap van West-Friesland ontgonnen. Om 

het grondwaterpeil verder te verlagen, werden ontginningssloten gegraven, waarlangs het veen kon 

afwateren. De onverteerde plantenresten waaruit het veen bestond, verteerden vrij snel na blootstelling 

aan zuurstof.14 

In de lager gelegen komgebieden leidde de toegenomen ontwatering en de daarmee samenhangende 

oxidatie van het veen tot bodemdaling. De daaronder gelegen kleiafzettingen bleken bovendien gevoelig 

voor klink, waardoor de bodemdaling ook na het eroderen van het Hollandveen doorging. De zavelige 

tot zandige afzettingen van de fossiele getijdengeulen waren hiervoor minder gevoelig. Het proces van 

bodemdaling in de komgebieden leidde uiteindelijk tot een omkering van het oorspronkelijke reliëf, de 

zogenaamde reliëfinversie. Op de meeste plekken wordt van het oorspronkelijke laatmiddeleeuwse 

veenoppervlak weinig meer aangetroffen dan een vuile, (licht) venige, kleilaag. Het resultaat van oxidatie 

van het Hollandveen en vermenging met de daaronder gelegen Laagpakket van Wormer. Vaak worden in 

de venige kleilaag de oudste sporen van menselijke activiteiten aangetroffen in de vorm van ingravingen, 

ploegsporen, archeologisch vondstmateriaal, etc. De geomorfologie van West-Friesland verandert vanaf 

de 14de eeuw niet wezenlijk meer, al blijft de bodemdaling in mindere mate doorgaan na de introductie 

van bemaling met behulp van windmolens, stoomkracht en later elektriciteit. Maaiveldhoogtes uit het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn zeker in het buitengebied goed bruikbaar voor een globale 

9 Afbeelding 7.
10 Deze periode valt toevalligerwijs zo goed als samen met de Vroege en Midden Bronstijd (2000 – 1100 v. Chr.).
11 Weerts & Busschers 2003, 3.
12 Weerts 2003.
13 Besteman 1994, 232.
14 Volgens Van Geel (1994, 150) is in goed ontwaterde ontgonnen venen een bodemdaling van 2 cm per jaar mogelijk.
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Afbeelding 3 Uitsnede uit de kaart van Waeterlant 
(maker onbekend, ca. 1530)

landschapsreconstructie. In het kader van een bureauonderzoek door RAAP is een hoogtelijnenkaart 

vervaardigd met deze gegevens.15 De hoogtelijnen tonen duidelijk de relatief hoge ligging van de 

ontginningsassen van de Bangert en Westerblokker. De ligging van de fossiele getijdengeul in de ondergrond 

is buiten de stedelijke bebouwing van Hoorn goed te volgen en is ter plaatse oost-west georiënteerd.

2.3 Bewoningsgeschiedenis, verkaveling en historisch grondgebruik

De laat- en postmiddeleeuwse bewoning van West-Friesland concentreert zich op de zandige fossiele 

stroomruggen van de dichtgeslibde getijdengeulen. De flanken van de oude oeverwallen en de 

komgebieden werden in gebruik genomen voor agrarische doeleinden, waarbij men aanvankelijk moet 

denken aan meestal kleine, gemengde boerenbedrijven, waarbinnen de nadruk aanvankelijk op roggeteelt 

moet hebben gelegen.16 In de omgeving van Hoorn gebeurde dit naar alle waarschijnlijkheid in de loop 

van de 11de of 12de eeuw na Christus. Nieuwe nederzettingen werden gesticht op de oeverwallen van 

natuurlijke veenstroompjes. In het moeilijk toegankelijke veengebied waren de veenstroompjes de enige 

mogelijkheid voor transport en communicatie. Bij aanvang van de ontginning vormden zij tevens de enige 

vorm van ontwatering van het veen. Om akkerbouw mogelijk te maken moest het grondwaterpeil van het 

veen worden verlaagd. Haaks op de natuurlijke veenstroompjes werden afwateringsslootjes en –greppels 

gegraven waarlangs het veen kon ontwateren. 

De afwateringsslootjes werden tevens gebruikt als markering van eigendomsgrenzen, waardoor zicht kan 

worden verkregen op de verkavelingswijze van het gebied. Momenteel vinden we tussen Westerblokker en 

de Bangert een onregelmatige strokenverkaveling, die typerend is voor het grootste deel van oostelijk West-

Friesland.17 De naam Blokker, echter, is afgeleid van ‘Blockweere’, hetgeen een directe verwijzing naar een 

oorspronkelijke blokverkaveling lijkt te vormen.18 De veronderstelde oorspronkelijke blokverkaveling lijkt 

min of meer bevestigd te worden door de gevonden verkavelingssloten van fase 1a en is ook aangetroffen 

in Hoogkarspel.19 Borger beschouwt de aangetroffen onderbrekingen in de strokenverkaveling echter als 

aanvullende maatregelen die in verband staan met de slechte ontwateringsmogelijkheden vóór het begin 

van de molenbemaling.20 Zijns inziens zijn de onderbrekingen niet gerelateerd aan eigendomsgrenzen. De 

naam ‘Blockweere’ zou in dit perspectief in hoofdzaak als een verwijzing naar het uiterlijk van de landerijen 

moeten worden opgevat en niet naar de daadwerkelijke verkavelingsvorm. Tot slot bestaat er nog de 

mogelijkheid dat de naam Blockweere verwijst naar de ontginning als geheel. Zowel de ontginning van 

Westerblockweere als die van Oosterblockweere zijn als geheel min of meer blokvormig.21

De bewoningsas van de Bangert ligt haaks op de 

kavelrichting en vormt een kunstmatige aangelegde 

grens tussen de ontginningen van Westerblokker en die 

van Zwaag. Deze grens wordt binnen veenontginningen 

aangeduid met de term ‘achterkade’. Deze achterkaden 

waren aanvankelijk letterlijk ‘in the middle of nowhere’ 

gelegen. Op zeker moment werden de kavels van 

Westerblokker echter opgedeeld en ving de bewoning 

aan de Bangert aan. Uit de opgravingsgegevens van 

het kloosterterrein Bethlehem ontstaat het beeld dat 

het aaneengesloten bewoningslint langs dit deel van 

de Bangert pas is ontstaan nádat het klooster was 

gesticht.22 Waarschijnlijk ontstonden de bebouwde 

boerenerven langs de Bangert oorspronkelijk in de

15 Molenaar 2005, kaartbijlage 1.
16 Van Geel 1994,  159.
17 Borger 1975,  210-211.
18 Burnier e.a. 2005,  5.
19 Hoofdstuk 5. Zie ook Borger 1975,  211.
20 Borger 1975,  211.
21 Mondelinge mededeling C. Schrickx.
22  Hoofdstuk 5.
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Afbeelding 4 Kaart van Van Deventer (ca. 1560)

directe omgeving van het in 1475 gestichtte klooster Bethlehem en het westelijker gelegen in 1388 

gestichtte klooster Nieuwlicht, en is de bebouwing daarna verdicht tot het huidige lintvormige karakter. 

Door voortgaande bodemdaling moest men het veen steeds dieper ontwateren om het voor akkerbouw 

geschikt te houden. In de loop van de 14de en 15de eeuw werd deze wedloop tussen ontwatering en de 

daarmee samenhangende erosie van het veen beslecht. De onderkant van het veenpakket was bereikt 

en verdere verlaging van het grondwaterpeil was tot de bemaling met windmolens niet mogelijk. In deze 

periode vond de omslag plaats naar veeteelt. Aanvankelijk vooral voor vetweiderij, later voornamelijk voor 

zuivelbereiding.23 De 14de-eeuwse omslag en de daaruit voortvloeiende specialisatie in zuivelproducten 

van het Noord-Hollandse platteland vormt zelfs nu nog een belangrijke pijler van de regionale economie, 

al is het belang van deze agrarische industrie als werkverschaffer wel meer en meer afgenomen door 

voortgaande schaalvergroting en mechanisatie. Toch was er nog ruimte voor accentverschillen in het 

grondgebruik na 1400. De bodem ter plaatse van de relatief laaggelegen fossiele komgronden had andere 

fysische, chemische en hydrologische eigenschappen dan de bodem van de fossiele getijdengeulen.24 Dit 

laatste landschapselement bleek geschikt voor fruitteelt en tuinbouw. Het beeld van oostelijk West-Friesland 

werd vanaf de late middeleeuwen mede bepaald door fruitteelt en tuinbouw langs de laatmiddeleeuwse 

bewoningsassen en achterkaden op de fossiele getijdengeulen, afgewisseld door weide- en hooiland in de 

fossiele komgebieden.

23 Besteman 1994, 244.
24 Door oxidatie van het Hollandveen lagen deze kleiige afzettingen nu weer aan of net onder de oppervlakte.
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Afbeelding 5 Uitsnede uit de kaart van Beeldsnijder (1575)

Het kloosterterrein werd vanaf ca. 1530 voor het eerst in beeld gebracht in oud kaartmateriaal. De oudst 

bekende kaart werd omstreeks dat jaar vervaardigd door een onbekende landmeter.25 In deze voor 

waterstaatkundige doeleinden vervaardigde kaart werd de bebouwing slechts door middel van enkele 

standaardiconen weergegeven, waardoor de inrichting van het kloosterterrein onbekend blijft. De bekende 

16de-eeuwse landmeter Jacob van Deventer bracht meer detail aan in zijn kaart.26 De plaats waar het 

klooster zou moeten liggen toonde in zijn kaart echter slechts leeg agrarisch land. Aan de noordzijde 

van de Bangert, tegenover de locatie waar het klooster zou moeten liggen, beeldde Van Deventer in de 

marge van de kaart wél een vierkant of rechthoekig terrein af. Binnen dit terrein is door middel van een 

standaardsymbool, dat ook voor kerkgebouwen en andere kloosters op deze kaart is gebruikt, een religieus 

gebouw weergegeven. De gedachte dat de situering aan de noordzijde van de Bangert op een vergissing 

moet berusten is wel vaker geuit. Gezien de opgravingsresultaten mogen we nu wel stellen dat Van 

Deventer, in ieder geval betreffende de ‘leegte’ aan de tegenoverliggende zijde, abuis is geweest. In 1573 

viel het doek voor het klooster, als gevolg van een sterk veranderde houding tegenover het katholicisme 

en het daarmee nauw verbonden kloosterleven. In 1575 werd het voormalige kloosterterrein nog wel 

weergegeven door Beeldsnijder.27 Beeldsnijder beeldde het kloosterterrein wél aan de juiste zijde van

de Bangert af. Wederom echter zonder 

details betreffende de inrichting en schaal. 

Ook diverse 17de- en 18de-eeuwse kartografen 

beeldden het klooster nog op vergelijkbare 

wijze af, of plaatsten slechts nog een 

verwijzing ernaar langs de Bangert.28 De 

eerste gedetailleerde kaartopname van 

het onderzoeksterrein is vastgelegd in de 

kadastrale minuut van 1824.29 Opvallend 

is de afwijkende verkaveling van het 

onderzoeksterrein ten opzichte van de 

directe omgeving. Het kleine pand binnen het 

onderzoeksterrein ter hoogte van de Bangert 

kan, mede op basis van de gegevens van de 

opgraving, worden geïdentificeerd als een 

overblijfsel van het klooster. In 1740 meldde 

Centen in zijn aantekeningen bij Velius dat:

“…thans noch voor een groot gedeelte in wezen en verandert is in een boerewooning, welke ik zelf in den 

jare 1738 den 21 april gemeten en bevonden hebbe lang te zijn omtrent 27 voeten, zijnde het klaar te 

zien dat dit huis een overblijfsel is van het klooster Bethlehem, gelijk het ook thans noch bij de huisluiden 

daar omtrent aldus genoemt word. Het is voorheen veel groter en van achteren, daar ook deszelfs kerk of 

kapel, gebouwt in ’t jaar 1499, gestaan heeft, breder geweest. En voor zoverre ik de oude fondamenten 

van het zelve, die ten dele gelijk, ten dele onder den grond leggen, heb konnen naspeuren, zo met het in 

’t geheel met de woning die er thans nog overig is, lang geweest zijn omtrent 270 voeten” 30

Centen’s waarnemingen op het kloosterterrein in april 1738 lijken op het eerste oog redelijk gedetailleerd. 

De verschillende gebouwen en gebouwdelen die hij benoemde, zijn op basis van zijn beschrijvingen 

echter niet te lokaliseren. Hieruit volgt dat dit onderzoek, waarin archeologische gegevens en historische 

archiefgegevens integraal zijn verwerkt, de enig overgebleven mogelijkheid is voor de reconstructie van 

de inrichting en schaal van Klooster Bethlehem. 

25 Afbeelding 3.
26 Circa 1560, afbeelding 4.
27 Afbeelding 5.
28 Burnier e.a. 2004, 6. De aanduiding van het klooster op 17de- en 18de-eeuwse kaarten lijkt in eerste instantie 

opmerkelijk. Veel kartografen gebruikten in deze periode echter oudere kaarten als ondergrond.
29 Afbeelding 6.
30 Velius 1740,  362-363. Het door Velius genoemde bouwjaar van 1499 is vermoedelijk onjuist en moet 1494 zijn.
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Afbeelding 6 Uitsnede uit de kadastrale minuut van 1824. Het onderzoeksterrein is rood onderbroken omlijnd. 
Schaal 1:10000

2.4 Archeologisch onderzoek in het verleden

In de jaren ’60 van de twintigste eeuw zijn op perceel Bangert 38 enige ongepubliceerde veldverkenningen 

verricht door de toenmalige archeoloog van het Westfries Museum, dhr. M. de Weerd. Naar aanleiding van de 

vondst van muurresten tijdens funderingswerkzaamheden, voorafgaand aan de bouw van kassen, verrichte 

hij een kort onderzoek. Tevens is toen een waterput waargenomen, waarvan enkele notities en schetsjes 

zijn overgeleverd.31 Door zijn notities uit te meten konden deze aan enkele belangrijke archeologische 

resten worden gekoppeld. Ook hadden de bewoners van Bangert 38 bij graafwerkzaamheden op hun 

perceel in het verleden een grape, een kan en een groot aantal munten gevonden. De bewoners van 

Bangert 36 meldden in 2003, ten tijde van het proefsleufonderzoek, dat zij in het verleden herhaaldelijk 

delen van menselijke skeletten hadden aangetroffen aan de westzijde van het achtererf. 

Het proefonderzoek in 2003 was het eerste structureel uitgevoerde onderzoek op de locatie.32 Hierbij werden 

greppels, kuilen en muurwerk met vondstmateriaal vanaf de 11de/12de eeuw tot en met de Nieuwe Tijd 

aangetroffen. Onduidelijk bleef welke sporen aan het klooster gerelateerd waren. In februari/maart 2005 

werd dit onderzoek gevolgd door een bureau- en booronderzoek door RAAP voor het gehele plangebied 

‘Bangert en Oosterpolder’.33 Hierbij werd op meerdere plaatsen langs de Bangert een laatmiddeleeuwse 

akkerlaag onder een ophogingspakket met slootbagger geconstateerd.34 

31 Deze waterput is tijdens het DAO teruggevonden (hoofdstuk 5: fase 2b, S. 114).
32 Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven, zie: Burnier e.a. 2004. ARCHIS-waarnemingsnr: 

46913.
33 Molenaar 2005. 
34 ARCHIS-waarnemingsnrs: 402633, 402697, 402872.
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3 Historische achtergrond

3.1 Korte inleiding op het kloosterleven

Vanaf het begin van het christendom streefden sommige gelovigen naar een bestaan in afzondering van de 

maatschappij om hun leven volledig te wijden aan God. Ze deden afstand van hun bezittingen, leefden in 

armoede als vorm van ascese en brachten een groot deel van hun tijd door met bidden. Vanaf de 4de eeuw 

ontstonden de eerste gemeenschappen van mensen die dit ideaal gezamenlijk vormgaven. Een dergelijke 

gemeenschap wordt een klooster genoemd, afgeleid van het Latijnse woord claustrum dat ‘afgesloten 

ruimte’ betekent. Vanaf die tijd kwamen verschillende leefregels voor kloosters tot stand, onder andere de 

regel van Augustinus (354-430) en de regel van Benedictus (480-547). Deze regels werden door de Kerk 

officieel vastgesteld en aan gemeenschappen werd opgedragen een kerkelijk erkende regel te volgen.

Het oudste klooster in Holland is de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen.35 Deze Benedictijnerabdij werd 

begin 10de eeuw gesticht door graaf Dirk I. Het was aanvankelijk een zogenaamd ‘eigenklooster’ van de 

graven van Holland. Tot in de 13de eeuw bleef een nauwe relatie tussen het Hollandse gravenhuis en de 

abdij bestaan. Een tweede belangrijke stichting was de abdij te Rijnsburg in 1133. Net als de abdij van 

Egmond was het een benedictijnerklooster, in dit geval niet voor mannen maar voor vrouwen. In de 12de 

en 13de eeuw kwamen in Holland verder cisterciënzerkloosters (vier voor mannen en twee voor vrouwen), 

een norbertinessenklooster, commanderijen van de Duitse orde en bedelordekloosters (franciscanen) tot 

stand.36

De oudste stichting bij Hoorn dateert uit 1392: het augustijnerklooster Nieuwlicht in Westerblokker. Al 

enkele jaren daarvoor was gepoogd een broederhuis (het Hiëronymietenconvent) in Hoorn tot stand te 

brengen, maar dat mislukte. De stichting van Nieuwlicht is een exponent van de Moderne Devotie, een 

vernieuwingsbeweging van het kloosterleven. De grondlegger van deze beweging was Geert Grote (1340-

1384), afkomstig uit Deventer. Hij streefde naar een hernieuwd innerlijk religieus leven. De Moderne 

Devotie kende verschillende stromingen. Aan de ene kant werden de idealen vormgegeven door nieuw 

gestichte kloosters volgens de regels van Augustinus, verenigd in het Kapittel van Windesheim en het 

Kapittel van Sion.  Aan de andere kant kwamen religieuze mannen- en vrouwengemeenschappen tot stand 

die geen kerkelijk erkende regel volgden. Zij worden broeder- en zusterhuizen van het gemene leven 

genoemd. Veel van deze gemeenschappen namen na verloop van jaren de derde regel van Franciscus 

aan. De meeste van deze conventen waren verenigd in het Kapittel van Utrecht. In totaal hebben 127 

verschillende conventen deel uitgemaakt van dit kapittel.37

3.2 Beknopte geschiedenis klooster Bethlehem38 

De Moderne Devotie leidde tot een groot aantal stichtingen van religieuze gemeenschappen, meest in de 

steden. In de binnenstad van Hoorn waren omstreeks 1475 acht kloosters en conventen aanwezig: het 

Agnietenconvent (1385), het Catharinaconvent (1400), het Ceciliaconvent (1402), het Geertenconvent 

(1404), het Mariaconvent (1408), het Pietersdal (1457), het Maria Magdalenaconvent (1464) en het 

Claraconvent (1467). Met uitzondering van het Pietersdal waren dit alle gemeenschappen voor vrouwen. 

Ondanks het grote aantal vrouwengemeenschappen in Hoorn werd in 1475 een nieuwe religieuze 

gemeenschap gesticht in de Bangert in Westerblokker: klooster Bethlehem. Enkele mensen schonken 

grond en vier zusters uit een klooster nabij Sneek namen hun intrek in de nieuwe gebouwen. De eerste 

jaren van het bestaan werd de derde regel van Franciscus aangehouden. In 1479 veranderden de zusters 

van regel en namen de regel van Augustinus aan. Dit was een strengere regel en hield onder meer in 

dat de zusters de clausuur dienden te volgen. De zusters mochten het kloosterterrein niet verlaten en 

buitenstaanders het terrein niet betreden. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden werd hiervan 

35  Het klooster werd in 1573 verwoest door de geuzen. Het huidige klooster is een nieuwe stichting uit 1935.
36  Mostert 2002.
37  Van Engen 2006, 164.
38  De meeste gegevens zijn afkomstig uit de kroniek van Velius (4e druk 1740). Een uitgebreide geschiedenis van 

klooster Bethlehem, waarbij gebruik wordt gemaakt van archiefbronnen, is in voorbereiding.
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afgeweken. Bethlehem werd door deze regelverandering een besloten klooster en de Bangert, een vrijwel 

onbewoond gebied, was uitermate geschikt als vestigingsplaats voor een dergelijk klooster. Vermoedelijk 

was dit vanaf aanvang de opzet en is daarom de Bangert als vestigingsplaats uitgekozen.

Het klooster groeide snel. Kennelijk trok het afgezonderde bestaan in het rustige buitengebied van Hoorn 

veel vrouwen aan. In 1483 was Bethlehem dusdanig bevolkt dat een dochterstichting uit het klooster 

voortkwam: klooster Nazareth bij Idzega in Friesland.

Bethlehem heeft uiteindelijk nog geen 100 jaar bestaan. In 1566 verschafte een klein groepje geuzen 

onder leiding van Jan Lubbertsz., ook wel Cranckhooft genoemd, zich met geweld toegang tot de gebouwen 

en richtte grote vernielingen aan. In de jaren daarna ging het snel bergafwaarts met het klooster. De 

dreiging opnieuw overvallen te worden bleef continu aanwezig. Nadat Hoorn in 1572 de kant van de prins 

van Oranje had gekozen, werd het beheer van de kloostergoederen aan de stad overgedragen. In 1573 

werden de zusters uit het klooster gehaald, de landerijen verhuurd en één van de gebouwen in gebruik 

genomen als boerenwoning. De boerenwoning bleef de naam Bethlehem behouden. De stad Hoorn 

verhuurde het huis en bijbehorende grond. In 1698 werden het voormalige grondbezit van het klooster 

opgedeeld en verkocht. Bij de bewoners in de Bangert bleef bekend dat op het terrein klooster Bethlehem 

had gestaan.

3.3 Historiografie

Het oudste gedrukte werk waarin over het klooster verhaald wordt, is de kroniek van Theodorus Velius 

(1572-1630) waarvan de eerste druk in 1604 verscheen. De vierde druk kwam uit in het jaar 1740 en is 

voorzien van een uitgebreid commentaar van dominee Sebastiaan Centen (ca. 1691-1756). Zoals een echt 

historicus betaamd, ging hij ter plaatse van klooster Bethlehem kijken. Hij constateerde op 21 april 1738 

dat de boerenwoning een restant van het klooster was. De woning was volgens hem 84 voeten lang (circa 

25 meter) en 27 voeten breed (circa 8 meter).39 Op het erf waren nog veel fundamenten zichtbaar. Op 

op 31 januari 1841 deed Cornelis Allard Abbing (1800-1872), de rector van de Latijnse school in Hoorn, 

opnieuw een waarneming bij de boerderij.40 De woning bleek ingekort, maar was nog altijd duidelijk 

herkenbaar. In 1894 werd de boerderij wederom met een bezoek vereerd, ditmaal door Frederik Pijper 

(1859-1926). Hij was in die tijd predikant in Berkhout. Enige jaren later zou hij professor godsgeleerdheid 

aan de Rijksuniversiteit Leiden worden. Naar aanleiding van zijn bevindingen ter plekke van Bethlehem 

hield hij in 1894 een lezing voor een select gezelschap. Het verslag is bewaard gebleven. De eikenhouten 

balken en planken in het huis waren volgens hem duidelijk van het klooster afkomstig. Ter illustratie van 

zijn verhaal nam hij enkele bakstenen mee die eigenhandig door hem uit de fundamenten van het gebouw 

waren getrokken.

In 1929 was Bethlehem opnieuw onderwerp van studie. Een stapel kladpapiertjes en kaartjes vormen de 

overblijfselen. Helaas ontbreekt de naam van degene die hier verantwoordelijk voor is. Op een van de 

kaartjes staat de locatie van een waterput weergegeven. In 1964 is deze put door Maarten de Weerd, 

de toenmalige archeoloog in dienst van het Westfries Museum, opgegraven. De put en enkele muurtjes 

schetste hij in en de kladpapiertjes belandden in het archief van de archeologische dienst van Hoorn. Uit 

de aantekeningen blijkt dat ook toen nog fundamenten aan de oppervlakte zichtbaar waren. Bij de bouw 

van de kassen op het terrein zijn veel fundamenten verwijderd.

39  Velius (4e druk 1740) 362-363.
40  Abbing 1842, 136.
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4 Vraagstelling en onderzoeksmethodiek

4.1 Vraagstelling

Het tussen oktober 2005 en januari 2006 uitgevoerde DAO vormt de afsluiting van een wettelijk traject 

waaraan bureauonderzoek en een IVO door middel van proefsleuven zijn voorafgegaan. 41 In het 

Programma van Eisen (PvE) zijn doel en reden van het DAO als volgt weergegeven: 

 

“Doel is …behoud ex situ van de nog aanwezige archeologische waarden door middel van een opgraving. 

Het in 2003 verrichtte proefsleuvenonderzoek toonde aan dat de aangetroffen resten van dien aard zijn 

dat behoud in situ niet noodzakelijk wordt geacht. Reden tot opgraving vormen …bodemverstorende 

werkzaamheden ten behoeve van bouwactiviteiten, respectievelijk: aanleg van nieuwe woonwijk en bouw 

van nieuwe woning. De archeologische waarden van het voormalige kloosterterrein vormen een aanvulling 

op en toetsing van de summiere historische bronnen die over dit nonnenklooster bestaan. Het onderzoek 

past bovendien in het kader van het archeologisch onderzoek naar de kloosters in het stedelijk gebied 

(Hoorn) in vergelijking met die in het buitengebied (Blokker)”.42

De resultaten van eerder uitgevoerd bureauonderzoek en het IVO hebben geleid tot de volgende 

onderzoeksvragen:

•	 In hoeverre zijn de funderingsresten van het klooster bewaard gebleven?

•	 Hoe is de situering van de kloostergebouwen? Bij het proefonderzoek is de indruk gewekt dat de 

locatie van het klooster zich mogelijk meer nabij de weg (Bangert) bevindt dan aanvankelijk is 

aangenomen. 

•	 Waar bevond zich de kloosterkapel?

•	 Welke bouwkundige mutaties hebben na de Reformatie plaatsgevonden?

•	 Zijn er nog resten van een begraafplaatsje aanwezig of werd begraven in de kapel? 

•	 Zijn aanwijzingen te vinden voor de aanwezigheid van een kloostertuin en/of boomgaard, zoals 

vermeld in de historische bronnen?

•	 Kan het slotenpatroon uit de ontginningsfase worden gereconstrueerd?43 

Gedurende de opgraving en in de loop van de uitwerking van de gegevens daarvan werd duidelijk dat het 

onderzoek een vervolg behoefde. Een smalle strook land ten oosten van het opgegraven terrein behoorde 

gezien historisch onderzoek tot het kloosterterrein. Ook konden delen van het kloosterterrein in 2005/

2006 wegens aanhoudend slechte weersomstandigheden en een daaraan gerelateerde hoge stand van het 

oppervlaktewater niet worden onderzocht. De noodzaak van aanvullend onderzoek leidde tot de opstelling 

van een nieuw PvE, waarin de volgende onderzoeksvragen verwoord zijn:

•	 In hoeverre kunnen de aan te treffen resten de lacunes die bestaan in de reconstructie van de 

plattegrond van het klooster opvullen?

•	 In hoeverre gaat het bij de huidige sloten om oude sloten die tot het klooster behoord hebben of 

mogelijk zelfs uit de ontginningsfase stammen?

•	 Het is niet uitgesloten dat vanaf het kloosterterrein in zuidelijke richting een pad gelopen heeft 

in de richting van Blokker. Dit zou betekenen dat zich aan de zuidzijde van het terrein een brug 

heeft bevonden. Gezocht dient te worden naar eventuele resten hiervan.

•	 Kende het klooster alleen een omgrachting, of was het ook ommuurd?

•	 Kan het slotenpatroon uit de ontginningsfase worden gereconstrueerd?44

41 DAO: CIS 13664; IVO: Burnier e.a. 2004 (ARCHIS2-waarneming 46913).
42 Van de Walle 2005, 4.
43 Van de Walle 2005, 6.
44 Van de Walle 2008, 6
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Afbeelding 7: Projectie van de ligging van de werkputten op een uitsnede van de moderne kadasterkaart (GBKN). 
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4.2 Onderzoeksmethodiek

Bij aanvang van de graafwerkzaamheden is een stelsel van grondslagpunten uitgezet door de 

landmeetkundige dienst van de gemeente Hoorn in het Rijksdriehoeksnet. Het vaste NAP-punt werd 

gevormd door een bout in de oostelijke zijgevel van het woonhuis op Bangert 35 (0.093 + NAP). Met behulp 

van een waterpastoestel is de NAP-waarde van de grondslagpunten in het onderzoeksterrein vastgesteld.

Regelmatig zijn deze peilmaten 

gecontroleerd. De opgegraven niveaus 

zijn gedocumenteerd door middel van 

vlaktekeningen. De vlaktekeningen 

hebben in principe de schaalverhouding 

1:50, wat gebruikelijk is op grootschalige 

opgravingen in het buitengebied. In 

verband met de grote hoeveelheid te 

documenteren informatie op het kerkhof 

van het klooster zijn deze vlakken 

vastgelegd schaal 1:20. Coupes en 

profielen zijn schaal 1:20 gedocumenteerd. 

Alle vlakken en profielen zijn voorzien 

van hoogtematen gerelateerd aan 

het NAP. Foto’s zijn genomen van 

alle vlakken en een selectie van de 

sporen. De fotografische vastlegging 

van de opgraving was in handen van 

dhr. C. Aay van de Archeologische 

Dienst van de gemeente Hoorn.

Het leeuwendeel van het grondverzet 

werd voor rekening genomen door Wim 

Buys van de fa. Zwaan uit Wijdenes. 

Een bijzondere omstandigheid vormde 

de langgerekte, smalle vorm van de 

percelering van het terrein. Tussen de 

percelen met een lengte van honderden 

meters en een breedte van ca. 8 á 

10 m lagen greppeltjes waar langs 

het regenwater kon aflopen naar het 

oppervlaktewater. Het archeologisch 

leesbare vlak lag in de regel iets lager dan 

het waterniveau in de greppeltjes. Om de 

beheersbaarheid van het oppervlaktewater 

niet te veel te beïnvloeden moesten dan 

ook lange, smalle werkputten worden 

aangelegd. Alleen ter plaatse van het 

gesloopte kassencomplex van Bangert 38 

waren andere oplossingen mogelijk. Hier 

waren de greppeltjes bij de bouw van het 

complex geëgaliseerd. 

Afbeelding 8: Compilatie van de uiteenlopende weersomstandigheden 
waaronder het onderzoek moest worden uitgevoerd (helaas tonen de 
‘natte foto’s’ de overheersende toestand gedurende de opgraving). 
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4.3 Afwijkingen van de bepalingen in het PvE45

Vijf dagen na aanvang van het DAO in oktober 2005 was voldoende duidelijk dat de archeologische waarden 

zich ruim buiten de in het PvE aangegeven zones voortzetten. Naar aanleiding van deze onverwachte 

ontwikkelingen reageerde de gemeentelijk archeoloog, waarbij werd ingestemd met uitbreiding van 

het op te graven areaal naar bevind van zaken, omdat de nieuw ontdekte resten ook moesten worden 

onderzocht. 

In afwijking van de bepalingen in het PvE was na afloop van de eerste campagne van het DAO de smalle 

strook land achter Bangert 34 nog niet onderzocht.46 Reden hiervoor was de ligging tussen een sloot en 

een kassencomplex. Deze situatie vormde een onoplosbaar probleem met het oog op de zeer beperkte 

mogelijkheden voor tijdelijke grondopslag en het gevaar voor beschadiging van de kassen en de fundering 

daarvan door het gebruik van de graafmachine. Eén van de doelstellingen van de campagne van 2008 was 

dan ook om deze strook grond alsnog te onderzoeken, wat volgens de bepalingen in het PvE van 2008 ook 

is uitgevoerd.

In veel werkputten was aanleg van twee vlakken door extreme neerslaghoeveelheden niet mogelijk. Dit 

heeft niet geleid tot verlies van informatie. Tijdens de eerste weken van het DAO in 2005 was het in de 

regel goed mogelijk het bovenste vlak aan te leggen op de reeds in het proefonderzoek aangetroffen 

‘cultuurlaag’.47 Na enkele weken zette echter een langdurige periode van regenachtig weer in.48 De 

cultuurlaag bleek zich onder deze omstandigheden te hechten aan de onderliggende en bovenliggende 

afzettingen, waardoor het onmogelijk was op dit niveau een goed leesbaar archeologisch vlak aan te 

leggen. Daarom werd besloten tot de aanleg van één vlak op de lichtere, zavelige natuurlijke ondergrond. 

Een gelukkige omstandigheid was dat de cultuurlaag voornamelijk op het perceel van Bangert 36 nog 

aanwezig was. Het toeval wilde dat dit terreindeel juist in de droge periode werd onderzocht, de eerste 

weken van oktober 2005. 

De bodem achter de erven Bangert 38 en 40 was veel dieper verstoord. Hier lag tot voor kort een groot 

kassencomplex. De teellaag binnen deze kassen is sinds de jaren ’60 van de 20ste eeuw ontdaan van 

‘ongerechtigheden’ zoals baksteenconcentraties, plaatselijk tot meer dan een meter onder maaiveld. 

De oorspronkelijke onderzoeksopzet voorzag in de aanleg van vijf á zes werkputten waarvan de minst 

verstoorde profielen gedocumenteerd dienden te worden. Het besluit om het onderzoeksterrein uit te 

breiden tot een terreindekkende opgraving vormde aanleiding voor een wijziging van deze strategie. 

De langgerekte, noord-zuid georiënteerde werkputten bleken bij uitstek geschikt voor een zo compleet 

mogelijke reconstructie van de bodemopbouw vanaf de Bangert richting de nederzettingsas van 

Westerblokker. Dit is voornamelijk gedaan door middel van profielstaatjes met een onderlinge afstand van 

circa 5 meter.

Verreweg de meeste ingravingen zijn gecoupeerd en gedocumenteerd door middel van tekeningen en 

notities. In een aantal gevallen moest door tijdsdruk en tekort aan personeel een selectie worden gemaakt, 

waarbij vragen omtrent functie en eventuele relatie tot andere sporen of structuren als belangrijkste 

criteria golden. Aanvullend gold een inschatting van de trefkans van daterende artefacten in de vulling als 

criterium om al dan niet tot couperen over te gaan.

De veldtekeningen van het IVO uit 2003 zijn tijdens de uitwerking van de campagnes uit 2005/2006 en 

2008 digitaal geplot en opgenomen in de archeologische reconstructie. Hierbij is echter geen gebruik 

gemaakt van de spoordefinities en –nummering van het IVO.49 

45 Van de Walle 2005, 6.
46 Van de Walle 2005, 7.
47 Burnier e.a. 2004, 17. Deze cultuurlaag kan worden geïdentificeerd als de verploegde en ingeklonken restanten van 

het Hollandveen (zie ook hoofdstukken 2 en 5).
48 Afbeelding 8 toont een kleine compilatie van de meteorologische extremen tijdens het onderzoek.
49 Zie hoofdstuk 7.
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5 De opgravingsresultaten

5.1 De lokale bodemopbouw van het terrein50

De bodemopbouw of ‘stratigrafie’ van het terrein kan worden afgeleid uit dwarsdoorsneden van sporen en 

profielwanden.51 De opeenvolgende natuurlijke en antropogene afzettingen hebben een pakket van laagjes 

gevormd, dat vergeleken kan worden met de opbouw van een lasagne. In de loop der tijd kunnen (delen) 

van lagen eroderen, bijvoorbeeld door overstromingen, ploegen of bouwactiviteiten. Ook is het mogelijk 

dat bepaalde afzettingen zeer lokaal worden aangetroffen, bijvoorbeeld door het aanwezige reliëf aan 

het toenmalige maaiveld. In het onderstaande volgt in chronologische volgorde een beschrijving van het 

profiel in zijn meest complete verschijningsvorm:

Het prehistorisch wadlandschap (circa 2000-1200 voor Christus)

1. De oudst aangetroffen afzettingen bestonden uit gelaagde lichtgrijze tot donkergrijze zavelige 

klei die op natuurlijke wijze was afgezet. Ze kunnen worden geïdentificeerd als afzettingen van 

het Laagpakket van Wormer van de Formatie van Naaldwijk. Deze afzettingen werden in het 

gehele onderzoeksterrein aangetroffen.52 De onderkant van de zavelige afzettingen werd nergens 

bereikt. De top van dit pakket werd bijna overal in het terrein aangetroffen op een niveau tussen 

1,40- en 1,70- NAP. Slechts in de directe nabijheid van de Bangert ter hoogte van de percelen 

horend bij Bangert 36 lag de top van dit pakket hoger, tot circa 1,10- NAP.53 Uit waarnemingen 

in het veld kon worden afgeleid dat de afzettingen in hier iets zandiger waren dan elders op 

het terrein. De fossiele getijdengeul in de ondergrond van het plangebied kan daarmee worden 

gelokaliseerd in de directe omgeving van de bewoningsas. 54 Ter hoogte van werkputten 9 en 11 

was een duidelijke depressie waarneembaar in de zavelige afzettingen.55 De top van dit pakket 

werd hier aangetroffen op niveaus rond 2,00- NAP. Het relatief lage niveau van de top van deze 

afzetting in coupenrs 25 en 85 wekte de indruk een kleine lokale depressie te zijn. 

Een zware, matig gerijpte, grijze kleilaag vormde de jongste fase van het Laagpakket van 

Wormer.56 Deze laag had binnen het onderzoeksterrein over het algemeen een dikte van 10-20 cm 

en werd in vrijwel het gehele onderzoeksterrein aangetroffen, met uitzondering van een smalle 

zone langs de Bangert (bijlage 8: coupenrs. 3 en 4). Erosie door natuurlijke oorzaak of door 

menselijk ingrijpen zijn in deze specifieke coupes vrijwel zeker niet de oorzaak van het ontbreken 

van S 163. 57 Waarschijnlijk is dit hoger gelegen terreindeel niet overstroomd en ontbraken 

daarom deze jongste afzettingen va het Laagpakket van Wormer. De vette kleilaag volgde in de 

rest van het onderzoeksterrein het microreliëf van de onderliggende, zaveliger afzettingen van 

het Laagpakket van Wormer. 

Veenvorming en ontginning (circa 1000 v. Chr. tot 1100 n. Chr.)

2. Op de zware kleilaag lag een circa 15 á 20 cm dikke laag gerijpte bruine klei, die in de meeste 

gevallen aan de basis sterk organisch van aard was.58 Deze laag vormde een restant van het 

Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop, dat sinds de ontginning in de late 

middeleeuwen is ingeklonken. De kleiige component is niet ontstaan door verploeging van 

de onderliggende kleilaag, maar door bodemverrijking met klei en/of slootaarde van elders. 

Dit kan worden afgeleid uit de ongestoorde organische basis van de laag in veel coupes. Het 

opbrengen van klei en slootaarde was in het verleden een veelgebruikte methode om de fysische 

en chemische eigenschappen van veengronden beter geschikt te maken voor akkerbouw. 

Bovendien droeg het baggeren van sloten en greppels bij aan de afwatering van het veen. 

50 Vergelijk hoofdstuk 2.2.
51 Bijlage 8: coupes en profielen.
52 Bijlage 8a: S 097/104.
53 Bijlage 8a: coupenrs. 3,6 en 63. De ligging van de coupes binnen het onderzoeksterrein is weergegeven in bijlagen 

1 tot en met 5.
54 Vergelijk hoofdstuk 2.2.
55 Afbeelding 7 en bijlage 8: coupenrs. 36, 55, 56, 57, 58, 59, 61.
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Spoor 138 lag in de late middeleeuwen aan de oppervlakte en vormde om deze reden de oudste 

cultuurlaag van het onderzoeksterrein. Tijdens het onderzoek zijn enkele fragmentjes keramiek 

in deze laag gevonden.59 De fragmenten handgevormd kogelpot-aardewerk passen goed in 

het ontwikkelingsbeeld zoals geschetst in hoofdstuk 2, waarin het onderzoeksterrein in de 

11de/12de eeuw in de periferie van de nederzettingsarealen van Westerblokker en Zwaag wordt 

gesitueerd. 60 De cultuurlaag volgde het microreliëf van de onderliggende wadafzettingen van het 

Laagpakket van Wormer van de Formatie van Naaldwijk. Opvallend genoeg werd S 138 binnen 

het archeologisch monument vrijwel niet aangetroffen. 61 Grondverzet tijdens de bouw van een 

groot kassencomplex, en zuivering van de bodem van ongewenste obstakels in de loop van de 

volgende decennia zijn hiervoor als voornaamste oorzaken aan te wijzen. 62 

Ophogingen en overstromingen binnen de periode van het klooster Bethlehem (1475-1573)

3. Spoor 004 was een ophogingslaag van zware, niet-gerijpte donkergrijze tot zwarte klei waaruit 

enkele keramiekfragmenten werden geborgen.63 Deze ophoginglaag was 30 tot 45 cm dik en werd 

slechts zeer lokaal aangetroffen in de noordwesthoek van het onderzoeksterrein, in een zone 

van circa 30 meter vanaf de Bangert.64 De top van deze ophogingslaag lag tussen 0,45- en 0,20- 

NAP, enige decimeters onder het huidige maaiveld. De ophoging is in verband te brengen met de 

aanvang van het klooster. Op dezelfde locatie werd namelijk de oudste bebouwing van klooster 

Bethlehem aangetroffen. De ophogingslaag werd doorsneden door de funderingssleuf van het 

oudste deel van het klooster. 65 Voorafgaand aan de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden van het 

klooster werd een smalle strook langs de Bangert bouwrijp gemaakt, waarvan de ophogingslaag 

het tastbare bewijs was. Dit dateert de ophogingsactiviteit waarvan S 004 getuigt in 1475 en alle 

erin aangetroffen vondsten in of voor 1475.66

4. Spoor 139 was een gerijpte, zware donkergrijze tot donkerbruine klei met fragmenten keramiek, 

baksteen en schelpengruis. 67 In coupenrs. 14 en 20 is waar te nemen dat de overstromingslaag 

oudere archeologische sporen afdekt. Deze laag kan vermoedelijk in verband worden gebracht 

met overstromingen in de winter van 1509. Spoor 139 had een dikte van 15 á 20 cm. De 

overstromingslaag dekte spoor 138 in vrijwel alle doorsneden af en volgde in de regel het reliëf 

ervan. Op één locatie was de opvulling van het microreliëf te zien, dat in de ontginningsfase 

nog duidelijk aanwezig was.68 In coupenrs 3, 4 en 6 was laag spoor 139 niet afgezet. Dit kan 

nauwelijks geweten worden aan erosie door latere activiteiten.69 De meest plausibele verklaring 

is dat dit deel van het onderzoeksterrein niet of nauwelijks overstroomd is in 1509. Dit deel van 

het onderzoeksterrein lag immers door reliëfinversie wat hoger dan de rest van het landschap.70

56 Spoor 163.
57 Het dunne laagje Hollandveen (S 138), dat in de late middeleeuwen ontgonnen werd, was immers nog intact in 

coupes 3 en 4.
58 Bijlage 8: S 138; coupenrs. 3, 4, 6, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 38, 47, 81, 85, 86, 121.
59 Vondstnummer 065.
60  Binnen het terrein werden relatief weinig vondsten uit de ontginningsfase aangetroffen. Bovendien waren de meeste 

vondsten sterk gefragmenteerd. Het meeste afval ontstond binnen een nederzetting omdat de mensen hier bij 
uitstek producten bewerkten en vervaardigden. Afval werd echter regelmatig verplaatst en ook gebruikt als meststof 
op de akkers. De mate van fragmentatie en de vondstdichtheid vormt daarmee een belangrijke indicatie of een 
gebied tot de kern of tot de periferie van het nederzettingsareaal behoorde. Ten tijde van de ontginning lagen de 
akkers en weidegebieden langs de Bangert in de periferie van de nederzettingslinten van Westerblokker en Zwaag.

61  Hoofdstuk 2 en afbeelding 6 voor de ligging en code van het archeologisch monument.
62  Gedurende de opgraving hebben diverse belangstellenden uit de omgeving verteld dat zij op de locatie van het 

klooster hebben meegeholpen met het verwijderen van grote hoeveelheden puin uit de bodem in de jaren ’60 en ’70 
van de twintigste eeuw. Het vrijwel ontbreken van muurresten en bouwmateriaal op het kloosterterrein vormt een 
aanwijzing voor de grondigheid waarmee deze klus geklaard is.

63  Vondstnummer 004.
64  Bijlage 8: coupenrs. 3 en 4.
65  Bijlage 8: coupe 4; S 156. Op datering en fasering van de opgegraven archeologische resten wordt verderop in dit 

hoofdstuk dieper ingegaan.
66  Vondstnummer 004.
67  Bijlage 8: coupenrs. 8, 13, 14, 20, 22, 23, 33, 34, 35, 81, 82, 85, 86, 116, 117, 121. Uit de overstromingslaag werd 

vondstmateriaal geborgen: V 038, 042, 043, 046.
68  Bijlage 8: coupenr. 23.
69  De betreffende coupes tonen een hoge mate van conservering met uitzondering van deze ene overstromingslaag.
70  Hoofdstuk 2.2.
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5. Spoor 039 werd afgedekt door een ophogingslaag, S 070: een gevlekte, bruine tot donkergrijze, 

licht kleiige, sterk gerijpte zavel.71 De ophogingslaag bevatte fragmenten keramiek.72 De dikte 

van de laag varieerde van circa 10 cm tot circa 75 cm.73 De ophogingslaag was het dikst in de 

omgeving van de Bangert. Uit de opgravingsgegevens blijkt dat hier de hoofdgebouwen van 

klooster Bethlehem stonden.74 In coupenrs. 33 tot en met 35 is goed te zien hoe het oorspronkelijk 

aanwezige reliëf door de ophoging werd geëgaliseerd. Waarschijnlijk werd dit pakket vrij snel na 

de overstromingen van 1508/1509 opgebracht. Een groot deel van de bebouwing van het klooster 

was namelijk jonger dan dit ophogingspakket, hetgeen duidelijk blijkt uit de funderingssleuven 

die het ophogingspakket oversneden.75 

6. De bodemopbouw van het gehele terrein werd afgedekt door de moderne bouwvoor, waarin 

plaatselijk ook sloopresten van de bebouwing van het klooster waren achtergebleven.76

 
 

5.2 De aangetroffen archeologische resten

Een groot deel van de aangetroffen sporen kon met behulp van historische vermeldingen en door analyse 

van de stratigrafische positie worden ondergebracht in één van de volgende fasen:

- Fase 1: 11de/12de eeuw – 1475. Ontginning, verkaveling en herverkaveling in de late middeleeuwen. 

Deze fase kon worden opgesplitst in:

- Fase 1a: 11de/12de eeuw. De oudste sporen en eerste strokenverkaveling georiënteerd op 

Westerblokker.

- Fase 1b: 12de/13de eeuw - 1475. Herverkaveling naar zeer smalle strokenverkaveling gescheiden 

door drainagegeulen en greppels.

- Fase 2: 1475-1573. Het zusterklooster Bethlehem. Deze fase kon worden opgesplitst in:

- Fase 2a: 1475-1494: De startfase van het klooster. 

- Fase 2b: 1494-1540/1550: De uitbreiding van het klooster.

- Fase 2c: 1540/1550-1573: De voltooiing van het klooster.

- Fase 3: 1573 – heden. De postmiddeleeuwse herinrichting en ontwikkeling van het terrein. 

De gebruikte fasering is weergeven in kaartbijlagen 1 tot en met 7.77 In het onderstaande worden de 

sporen en structuren per fase beschreven.

5.2.1 Fase 1: 11de/13de eeuw-1475. Ontginning in de late middeleeuwen 

De oorspronkelijke percelering van de ontginning werd binnen relatief korte tijd aangepast, vermoedelijk 

als gevolg van een verhoging van het grondwaterpeil door bodemklink en oxidatie van het veenoppervlak. 

Binnen deze fase is op basis van oversnijding onderscheid gemaakt tussen fase 1a en fase 1b.78

5.2.1.1 Fase 1a: 11de/12de eeuw

De oudste sporen op het terrein waren paalkuilen en delen van (erf)greppels in de zuidoosthoek van 

het onderzoeksterrein.79 Barre weersomstandigheden en een relatief diepe verstoring van de bodem 

vormden helaas een ernstige belemmering bij het onderzoek van deze sporen. In greppel S 124/339 werd 

71  Bijlage 8: coupenrs. 13, 14, 22, 23, 33, 34, 35, 85, 117.
72  Vondstnummer 039, 040, 069.
73  Vergelijk coupenr. 14 en coupenr. 35.
74  Zie verderop in dit hoofdstuk bij fase 2.
75  Bijlage 8: coupenrs 13, 33, 34, 35, 85 en 121.
76  Spoor 140.
77 De inrichting van het onderzoeksterrein was voortdurend in ontwikkeling. In één jaar kan men bij wijze van spreken 

zowel bezig zijn geweest met het dempen van een greppel als met nieuwe bebouwing van het kloostercomplex of 
met het uitdiepen en repareren van een oude latrine. Het is onmogelijk deze dynamiek weer te geven in statische 
kaartbeelden. De archeologische kaartbijlagen zijn dan ook voornamelijk bedoeld ter illustratie van de in de tekst 
geschetste ontwikkeling en kunnen niet zonder meer worden opgevat als momentopnamen.

78  Bijlagen 1 en 2.
79  Paalkuilen: S 331 tot en met S 338; en (erf)greppels:S 124/339, S 122, S 434, S 417, S 421 en S 422.
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vlechtwerk van wilgentenen aangetroffen, onderdeel van een erfscheiding of de vlechtwerkwand van een 

gebouw. In één van de greppels werd een fragment keramiek gevonden. Het betreft Paffrath-aardewerk 

uit de 11de-13de eeuw.80 De oriëntatie van deze sporen was zuidwest-noordoost. Deze oriëntatie wijkt af van 

de overige sporen op het terrein. Mogelijk betrof het de schaarse resten van één van de eerste bouwsels 

uit de laatmiddeleeuwse ontginningsperiode. Gelet op de slechte staat en het geringe aantal sporen en 

vondsten uit deze vroegste ontginningsfase zijn ze niet verwerkt in een eigen subfase.

De eerstvolgende sporen van menselijke aanwezigheid boden voldoende aanknopingspunten voor een 

reconstructie van de inrichting en het gebruik van het landschap. Het gehele terrein werd (her)verkaveld 

tot een vrij brede onregelmatige strokenverkaveling door middel van perceelgreppels. 81 Slechts één van 

deze percelen lag geheel binnen het onderzoeksterrein en had een breedte van 48 m. Inventariserend 

veldonderzoek, in het recente verleden uitgevoerd door Archeologie Hoorn binnen de ontginningsassen 

van Westerblokker en Zwaag, wijst naar de late 11de of de 12de eeuw.82 Gelet op de oriëntatie van de 

noord-zuid georiënteerde perceelgreppels bestonden de bewoningsassen van Westerblokker en Zwaag al 

in deze tijd. De Bangert vormde de achterkade tussen beide ontginningsassen en werd toen waarschijnlijk 

nog niet bewoond.

In de zuidelijke helft van het onderzoeksterrein werden diverse oost-west georiënteerde perceelgreppels 

aangetroffen, die de bovengenoemde noord-zuid georiënteerde greppels oversneden.83 Op de kadastrale 

minuut van 1824 is dit fenomeen op wel meer plekken in de omgeving van het onderzoeksterrein te 

vinden.84 Opvallend is de geringe afstand tussen drie oost-west georiënteerde greppels.85 Het lijkt te gaan 

om verbeteringen aan de drainage van het land of de correctie van bestaande grenzen. De onderlinge 

afstand was dermate klein dat kan worden uitgesloten dat we hier te maken hebben met het opsplitsen 

van percelen.

5.2.1.2 Fase 1b: 12de/13de eeuw

De percelering van het onderzoeksterrein veranderde nogmaals in de late 12de of de vroege 13de eeuw. De 

reeds bestaande noord-zuid georiënteerde greppels uit fase 1a bleven merendeels gehandhaafd.86 Dit kan 

worden afgeleid uit het feit dat deze percelering nog tot aanvang van het DAO zichtbaar was in de vorm 

van drainagegeulen in het land. De relatief brede percelen uit fase 1a werden echter door de aanleg van 

nieuwe noord-zuid georiënteerde greppels opgedeeld in veel smallere strekpercelen met een breedte van 

circa 8 á 10 m. 

Tabel 1: percelering onderzoeksterrein in fase 1b

greppel (spoornummers) scheidt percelen oriëntatie

restant percelering 

fase 1a? nog watervoerend in 2006?

- K en A1 noord-zuid nee ja

S 210/363 A1 en B1 noord-zuid nee nee

S 206/217 B1 en C1 noord-zuid nee ja; tussen B1 en C1

S 029/183/183a/243/367 C1 en D1 noord-zuid ja nee

S 171/173/176/245/278/366 D1 en E1 noord-zuid nee ja; tussen D1 en E1

S 133/264/270/277/330/348 E1 en F1 noord-zuid nee nee

S 103/289 F1 en G1 noord-zuid nee nee

S 111/113/282/327/329/345 G1 en H1 noord-zuid nee nee

S 050/078/137/143/377 H1 en I noord-zuid ja ja; tussen G1 en H1

S 396/419 I en J noord-zuid nee ja

S 398/399/401 J en L noord-zuid nee ja (tot demping laatste kwart 20ste eeuw)

80  Spoor 417 (V 333).
81  Spoor 029/183/243/367; S 078/088/137/143/377/449
82  Van den Berg 2009 [in prep].
83  Spoor 191; S 146/200; S 195; S 368; S 131/159/165/376
84  Afbeelding 6.
85  Spoor 191 en S 146 e.v.; S 195
86  Spoor 029 e.v., S 078 e.v.
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Om de verdere ontwikkeling van de percelering goed te kunnen volgen zijn in bijlage 2 de percelen met 

letters aangeduid, zoals verklaard in tabel 1. Bijzonder is het feit dat (delen van) enkele momenteel 

nog watervoerende perceelgreppels op het onderzoeksterrein oorspronkelijk uit fase 1a en 1b stammen, 

ondanks het intensieve gebruik van dit terrein in de tussenliggende perioden.87 

5.2.2 Fase 2: 1475-1573. Het zusterklooster Bethlehem 

Voorafgaand aan de beschrijving van de archeologische resten van het klooster wordt teruggekeken 

naar hoofdstuk 3, waarin de historische informatie over klooster Bethlehem op een rijtje is gezet. In 

chronologische volgorde kunnen hieruit de volgende belangrijke momenten worden gedistilleerd:

1. 1475: stichting klooster Bethlehem.

2. 1494: stichting kerk of kapel met kerkhof, gelegen aan het huidige erf Bangert 36. 

3. 1509: overstromingen waardoor zilte zeeklei werd afgezet op de erven, akkers en weiden van de 

wijde omgeving.

4. 1573 tot heden: sluiting van het klooster, in de loop der tijd gevolgd door afbraak van de 

kloostergebouwen en demping van een deel van de kloostergrachten.

Alle archeologische resten uit deze fase hebben een datering tussen de stichting van het klooster in 1475 

en de officiële beëindiging van de katholieke instellingen in 1573. 

Binnen de percelering heeft een belangwekkende ontwikkeling plaats op het breukvlak tussen beide 

subfasen. Tijdens de uitwerking van de sporen is er voor gekozen deze ontwikkeling van de percelering 

als uitgangspunt te nemen voor de archeologische reconstructie. Vanzelfsprekend is dit waar mogelijk in 

relatie tot sporen van de bewoning en het grondgebruik gedaan. 

 

5.2.2.1 Fase 2a: 1475-1494. De startfase van het klooster

In deze fase kan de overgang van achterkade naar dorpslint van de Bangert worden geplaatst. De 

strekpercelen tussen Westerblokker en de Bangert werden opgedeeld door een brede, oost-west 

georiënteerde sloot, de nieuwe achterkade tussen het land van Westerblokker en dat van de Bangert.88 

Een greppel met oost-westelijke oriëntatie sneed het onderzoeksterrein in twee min of meer gelijke delen. 

89 Deze greppel oversneed de noord-zuid gelegen greppels uit fase 1b en kan om die reden pas in tweede 

instantie zijn aangelegd. Door de aanleg van de greppel ontstond een tweedeling in de percelering van 

het kloosterterrein in noordelijke en zuidelijke helften van de oorspronkelijke strokenverkaveling. De 

noordelijke helften behouden in de reconstructie dezelfde codering met de toevoeging van het cijfer 1 

(A1 tot en met H1).90 De zuidelijke helften zijn onderscheiden van de noordelijke door toevoeging van 

het cijfer 2 (A2 tot en met H2). Opvallend is dat de percelen I en K aan de west- en oostzijde van het 

onderzoeksterrein niet zijn opgedeeld, hetgeen een aanwijzing vormt dat de percelen A1 tot en met H1 en 

A2 tot en met H2 behoren tot de oudste delen van het kloosterterrein. 

Binnen een groot deel van het opgegraven gebied zijn archeologische resten gevonden van gebouwen 

en muren van het klooster. Op basis van bouwhistorische karakteristieken en de stratigrafische positie 

kan de oudste bouwfase in de uiterste noordwesthoek van het terrein worden gesitueerd.91 Hier zijn de 

insteek van de fundering, vlijlagen en muurresten gevonden van een noord-zuid georiënteerd gebouw. De 

fundering had afmetingen van minimaal 16 x 8 m aan de buitenzijde en 15 x 6 m aan de binnenzijde.92 

87  Uit enkele van deze greppels werden fragmenten van Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk geborgen die in verband 
kunnen worden gebracht met de aanleg. Dit waren S 113 (V 152), S 143 (V 065) en S 176 (V 162).

88  De Kieftsloot (Spoor 413/465, V 323, 363). De Kieftsloot werd in het zuidwestelijke deel van reeds vóór 1820 
gedempt (zie afbeelding 6).

89  Spoornrs. oost-west georiënteerde greppel: S 095/097/181/231/288/381.
90  Vergelijk bijlage 2 en 3 en tabel 1 en 2. 
91  Voor de studie van de bouwhistorische karakteristieken is gelet op eventuele aansluiting op andere delen van het 

kloosterterrein, aan- of afwezigheid van bouwnaden, baksteenmaten, mortelsoort, etc.
92  Spoor 156 (insteek fundering), S 013 en S 015 (vlijlagen), S 024 (muurresten).
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Aan de zuidzijde werd de fundering echter afgesneden door de ingraving van een jongere waterkelder.93 

Waarschijnlijk lag de zuidgevel 7 m zuidelijker waardoor de fundering van het oudst aangetroffen 

pand op afmetingen komt van circa 23 x 8 m aan de buitenzijde en 22 x 6 m aan de binnenzijde. Het 

opgaand muurwerk was spaarzaam aanwezig. Het ging om steens muurwerk, opgetrokken uit oranjerode 

bakstenen met formaten van circa 28 x 8 x 6 cm. Spoor 240 was een uitbraakspoor van een deel van de 

lange oostgevel. 

In de noordwesthoek liep de korte noordgevel van het gebouw door in westelijke richting buiten het bereik 

van de opgraving.94 Het is mogelijk dat het ging om een steunbeer op de noordwesthoek, al kan niet 

worden uitgesloten dat deze muur doorliep op perceel A1. De lange westgevel liep vanuit bovengenoemde 

hoek nog minimaal 13 m door in noordelijke richting. Deze funderingssleuf leek aan te sluiten op een oost-

west georiënteerde uitbraaksleuf dichtbij de moderne wegverharding van de Bangert.95 Vermoedelijk ging 

het om een deel van een muur die ter hoogte van de Bangert een hoek maakte richting het oosten. 

Enkele afval- en mestkuilen konden op basis van hun stratigrafische positie met zekerheid worden 

gerekend tot de allervroegste sporen van het klooster. 96 Ze werden aangetroffen onder de ophogingslagen 

van het kerkhof gewijd in1494. Naast bovengenoemde kuilen uit de periode 1475-1494, is een aantal 

andere afval- en mestkuilen te noemen die naar alle waarschijnlijkheid ook in fase 2a thuishoren. Reden 

voor deze aanname is het feit dat ze gelegen zijn aan greppels, gedempt in fase 2b.97 De afvalkuilen S 

085, S 157 en S 081/144 staan waarschijnlijk in relatie tot greppel S 111 e.v.98 Deze afvalkuilen liggen aan 

de oostzijde van deze greppel. De grote, langwerpige kuil aan de noordzijde van de greppel kan worden 

geïnterpreteerd als latrinekuil, waarboven de kloosterbewoners zich van hun afval en behoefte ontdeden.99 

De kleine vierkante afvalkuil is vermoedelijk aangelegd onder een secreet of privaat.100 Greppel S 111 

e.v. werd vermoedelijk in fase 2a vervangen door een nieuwe greppel met globaal dezelfde richting.101 Als 

Tabel 2: percelering onderzoeksterrein in fase 2a

greppel (spoornummers) scheidt percelen oriëntatie

restant percelering 

fase 1a? (deels) nog watervoerend in 2006?

- K en A1/K en A2 noord-zuid nee ja

S 210/363 A2 en B2 noord-zuid nee nee

S 206/217 B1 en C1/B2 en C2 noord-zuid nee ja; tussen B1 en C1

S 029/183/183a/243/367 C1 en D1/C2 en D2 noord-zuid ja nee

S 171/173/176/245/278/366 D1 en E1/D2 en E2’ noord-zuid nee ja; tussen D1 en E1

S 133/264/270/277/330/348 E1 en F1/E2 en F2 noord-zuid nee nee

S 103/289 F1 en G1/F2ven G2 noord-zuid nee nee

S 111/113/282/327/329/345 G1 en H1/G2 en H2 noord-zuid nee nee

S 050/078/137/143/377 H1 en I/H2 en I noord-zuid ja ja; tussen H2 en I

S 419/396 I en J noord-zuid nee ja; tussen I en J

S 398/399/401 J en L noord-zuid nee ja tot demping laatste kwart 20ste eeuw

S 095/097/181/231/288/381 A1 - H1/A2 –H2 oost-west nee nee

S 413/465

Kieftsloot (=achterkade tussen 

percelen van Westerblokker en 

die van de Bangert) oost-west nee ja

93  Spoor 241, bijlage 5.
94  Spoor 013 (korte noordgevel).
95  Spoor 384 (uitbraaksleuf).
96  Afval-/mestkuilen S 347; S 349; S 350. Zie ook coupenrs. 75 en 80 (bijlage 8).
97  Zie hiervoor fase 2b en bijlage 4, verderop in dit hoofdstuk.
98  Spoor 111/113/282/327/329/345
99  Spoor 157.
100  Spoor 081/144. Zowel latrines als secreten horen thuis bij de ‘sanitaire voorzieningen’ en verschillen voornamelijk 

van elkaar in formaat. ‘Secreet’ of ‘privaat’ wordt hier gebruikt voor éénpersoons gemakshuisjes, de voorloper van 
ons huidige toilet. ‘Latrine’ wordt in deze tekst gebruikt voor (al dan niet overdekte) kuilen waar meerdere personen 
tegelijk gebruik van konden maken. Ze werden in het recente verleden nog veel gebruikt in militaire kampen. Een 
‘luxe’ latrine was afgetimmerd met een overdekte zitplank met gaten. De ‘instapversie’ bestond uit een balk of stam 
boven een kuil. In principe bestaat de mogelijkheid een secreet- of latrinekuil steeds te legen als de vulling boven 
de rand dreigt te komen. Er kunnen echter zeer uiteenlopende redenen zijn om dat niet te doen en in plaats daarvan 
de kuil te dempen en een nieuwe gelegenheid op te richten. Gedacht kan worden aan besmettingsgevaar door 
ziekte(n); technische problemen; een veranderde inrichting van het terrein, etc.

101 Spoor 281/346.
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reden voor deze verlegging kan worden gedacht aan problemen bij de herinrichting of het gebruik van 

perceelhelften G1 en H1. In relatie tot de nieuwe greppel S 281/346 staan diverse afval- en mestkuilen.102 

De twee noordelijkst gelegen kuilen S 354 en S 283 waren gezien het formaat en de vorm kuilen onder 

secreetjes, terwijl de twee zuidelijkst gelegen kuilen S 285 en S 286 resten van latrines waren. Spoor 036, 

een kuil, dateerde ook uit de vroegste fase van het klooster, gelet op de ligging aan greppel S 183 e.v. die 

werd opgeheven bij de aanleg van een gebouw.103 De ligging aan deze greppel vormt reden om de afvalkuil 

te interpreteren als de resten van een secreet.

Binnen de percelen I en J werd een handvol oost-west georiënteerde greppels opgetekend.104 Het ging 

om perceelgebonden drainagegreppels, gezien de relatief kleine onderlinge afstand. De periode waarin 

deze greppels werden aangelegd kon door het ontbreken van daterend vondstmateriaal niet exact worden 

bepaald. Wel bestaan er aanwijzingen dat ze in fase 2c werden gedempt.105 

5.2.2.2 Fase 2b: 1494 – 1540/1550. De uitbreiding van het klooster

Het onderzoeksterrein onderging na fase 2a een aantal ingrijpende veranderingen qua percelering. In 

globale lijnen bleef de tweedeling in noordelijke en zuidelijke perceelhelften binnen de percelen A tot 

en met H gehandhaafd. De brede oost-west georiënteerde sloot uit fase 2a werd gedempt.106 Ook de 

oost-west georiënteerde drainagegreppels binnen de percelen I en J werden buiten gebruik gesteld. 107 

De greppels tussen de percelen A1 tot en met I werden gedeeltelijk gedempt, vooral ter hoogte van de 

Bangert waar de kloosterbebouwing zich concentreerde. Delen van de greppels in het onbebouwde deel 

van het terrein bleven wel in functie. Dit kan worden geconcludeerd uit het continuerende gebruik ervan 

voor afvoer van water en uitwerpselen in deze en latere fasen. 

Bij de aanleg en verdere ontwikkeling van het kloosterterrein werden grootschalige ingrepen uitgevoerd. 

De noordelijke helft van het onderzoeksterrein kreeg in de late 15de en de eerste helft van de 16de eeuw 

een sterk bebouwd uiterlijk met gebouwen om een min of meer rechthoekige kloosterhof. Hier lag het 

religieuze hart van het klooster. Ook het kerkhof werd hier aangetroffen. 

De percelering in de zuidelijke helft ging eveneens op de schop. Met gebruikmaking van reeds bestaande 

greppels werd hierin een dubbel omgracht terrein gerealiseerd.108 Het zuidelijke kloosterterrein had een 

eigen toegang door middel van een pad naar Westerblokker.

In het onderstaande worden de sporen behandeld die voor de reconstructie van de inrichting van de beide 

terreinhelften onmisbaar zijn. Sporen die niet gekoppeld kunnen worden aan de gebruikte fasering zijn ook 

afgebeeld in de bijlagen, maar worden in dit hoofdstuk niet nader besproken. Een deel van deze sporen 

komt nog wel aan bod bij de behandeling van het vondstmateriaal. In verband met het complexe karakter 

van de inrichting en bebouwing van het kloosterterrein in fase 2b wordt in de beschrijving van de sporen 

gebruik gemaakt van reconstructiecodes.109 De gebruikte indeling is als volgt:

- Sporen en structuren die deel uitmaken van het ‘religieuze hart’, de gebouwen rond de kloosterhof. 

Deze sporen zijn gecodeerd op basis van de ligging aan de kloosterhof. De westvleugel staat gelijk aan 

‘W’. De noordvleugel aan ‘N’, de oostvleugel is ‘O’ en de zuidvleugel is ‘Z’. Wanneer het mogelijk bleek 

om binnen een vleugel aparte bouwfasen of gebouwen te onderscheiden, is dit aangegeven door een 

cijfer.110 Waar aanwijzingen zijn gevonden voor interne ruimten binnen gebouwen is dit aangegeven 

door middel van de achtervoegsels a, b, c, etc.

102  Spoor 283, S 285 (zie ook coupenr. 73), S 286, S 354.
103  Vergelijk bijlagen 3 en 4.
104  Bijlage 3, S 402, S 405, S 406, S 423/424/425, S 428.
105  Tussen het zuideinde van perceel I en het ten zuiden ervan gelegen perceel werd in fase 2b een brug aangelegd 

(S420) die toegang gaf tot het kloosterterrein. Daarom moeten de greppels S423 e.v. en S428 in of vóór fase 2b zijn 
gedempt. In S402 en S405 (V 314, 320) zijn fragmenten keramiek aangetroffen met een sluitdatum in fase 2b. 

106  Spoor 095 e.v.
107  Bijlage 3, S 402, S 405, S 406, S 423/424/425, S 428.
108  Bijlage 4 en afbeelding 24.
109  Deze codering is reeds een vergevorderde vorm van reconstructie en hoort in wetenschappelijk opzicht eigenlijk niet 

thuis in een beschrijving van de archeologische resten. Om te voorkomen dat de lezer de draad kwijtraakt door het 
terugzoeken van (combinaties) van spoorgroepen, is ervoor gekozen in de beschrijving van complexe structuren 
toch alvast te verwijzen naar de eenvoudiger terug te vinden reconstructiecodes uit hoofdstuk 6. 
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- Sporen en structuren die in relatie staan tot het Dubbel Omgrachte Terrein zijn gecodeerd met ‘DOT’, 

gevolgd door een cijfer.

- Het terrein was op meerdere plaatsen toegankelijk via land- en waterwegen. Waar deze elkaar kruisten 

werden bruggen aangelegd. Enkele van deze bruggen zijn opgegraven. Bruggen zijn gecodeerd met 

‘BRUG’, gevolgd door een cijfer.

Sporen en structuren op het noordelijk deel van het kloosterterrein

In bijlage 4 zijn de kloostergebouwen, het kerkhof en overige aanwijzingen voor de inrichting van 

het kloostercomplex op de noordelijke terreinhelft weergegeven. Hier zijn sterke aanwijzingen dat de 

kloosterbebouwing in fase 2b evolueerde tot het klassieke beeld van een vierkante of rechthoekige 

binnentuin, de ‘kloosterhof’, omzoomd door bebouwing in de vorm van een noord-, zuid-, oost- en 

westvleugel. 

De westvleugel langs de Kloosterhof (W1 en W2)111

Langs de westzijde van het onderzoeksterrein was nieuwbouw op een woonerf langs de Bangert gepland.112 

Om deze reden kon hier tot dicht tegen de Bangert worden opgegraven. Binnen de percelen C1 en D1 

werden funderingssleuven, vlijlagen en muurresten van twee noord-zuid georiënteerde bouwwerken van de 

westvleugel van het kloostercomplex aangetroffen. De meest noordelijke van deze twee is reeds besproken 

bij fase 2a en bleef gedurende de gehele geschiedenis van het klooster en zelfs lang daarna bestaan.113 De 

110  Bijvoorbeeld ‘W 1’ en ‘W 2’.
111  Afbeelding 24.
112  Het tegenwoordige huis Bangert 38.
113  Afbeelding 24: W 1, vergelijk afbeelding 23 en 25.

Afbeelding 9: Detailopname van de dwarsdoorsnede door funderingssleuf S 148, kijkrichting: zuid. De lichte verkleuring 
met onderin baksteen- en mortelpuin is de funderingssleuf. De donkerbruine laag aan de linkerzijde van de funderingssleuf 
is het restant van een oudere cultuurlaag (S 138). De daarboven gelegen laag vette, blauwgrijze klei (S 139) is naar alle 
waarschijnlijkheid gevormd door overstromingen in 1509 na Chr. De rommelige gelaagdheid aan de rechterzijde maakt 
deel uit van een oudere, dichtgegooide greppel (S 243). 
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grootste en meest compleet teruggevonden plattegrond bestond uit de funderingssleuven van een noord-

zuid georiënteerd funderingsplan met afmetingen van 48 x 10 m langs de buitenzijde en 45 x 8 m langs 

de binnenzijde van de funderingen. 114 Inpandig zijn funderingssleuven van een oost-west georiënteerde 

binnenmuur teruggevonden, die de plattegrond in twee gelijke ruimtes deelde. 115 Tijdens het couperen 

bleek hoe doordacht men te werk was gegaan bij het uitzetten en plannen van de kloostergebouwen.116 In 

de slappe vulling van de gedempte perceelgreppel werd de funderingssleuf uitgegraven tot in de schone 

ondergrond en gevuld met een uit laagjes opgebouwde mix van zand, schelpgruis en baksteenpuin.117 

Dit was duidelijk een voorbereidende maatregel tegen verzakkingen in de funderingen en het opgaand 

muurwerk. De funderingssleuven van gebouw W 2 oversneden een als overstromingslaag geïnterpreteerde 

afzetting.118 Hieruit kan worden afgeleid dat dit deel van de westvleugel naar alle waarschijnlijkheid werd 

aangelegd ná de historisch overgeleverde overstromingen van 1509. Nadat het klooster in onbruik 

was geraakt werden de muren omgetrokken tijdens de sloop van het gebouw. Bewijs hiervoor werd 

gevonden in de vorm van langgerekte uitbraaksporen van baksteenpuin ten westen en ten oosten van 

het gebouw.119 In deze sporen zijn brokken metselwerk gevonden waarvan de baksteenmaten en –kleur 

werden genoteerd. Uit de veldnotities en genomen baksteenmonsters kan worden opgemaakt dat gebouw 

W 2 was opgemetseld uit oranjerode bakstenen met formaten van 22 x 12 x 5 cm.120

De gebouwen W 1 en W 2 hadden in fase 2b naar alle waarschijnlijkheid een gedeelde muur op het raakvlak 

tussen beide gebouwen. Dit kan worden afgeleid uit de positie van een inpandige voorraadkelder.121 De 

kelder was halfsteens gemetseld met rood/gele bakstenen.122 De ingang van de voorraadkelder was 

herkenbaar aan het trapgat aan de noordzijde. De kelder was vierkant en had afmetingen van 1,55 x 

1,55 m uitwendig en 1,3 x 1,3 m inwendig. De bodem van de kelder was geplaveid met gehalveerde gele 

bakstenen.123 Het vloerniveau in de kelder lag op 0,80- NAP.

De oostvleugel langs de Kloosterhof (O1)124

Archeologische resten binnen het perceel Bangert 36 werden niet bedreigd door de bouwplannen. In 

overleg met de eigenaresse en de gemeentelijk archeoloog heeft het opgravingsteam op een klein deel 

van dit perceel een waarneming uitgevoerd. 125 Hierbij werd de bouwvoor verwijderd tot het niveau van 

het hoogstgelegen archeologische vlak.126 Binnen de waarneming werden langgerekte banen gevonden 

van een deel van de funderingssleuven van een noord-zuid georiënteerd gebouw dat deel uitmaakte van 

de oostvleugel van het kloostercomplex.127 Het opgegraven deel van het funderingsplan had langs de 

buitenzijde afmetingen van 9 m in de breedte bij een lengte van minimaal 18 m.128 Langs de binnenzijde 

van de funderingssleuven waren de afmetingen 6,5 m in de breedte bij een lengte van minimaal 18 m. 

De stratigrafische positie van de funderingssleuven vormt een belangrijke aanwijzing dat gebouw O 1 

in óf na 1509 kan worden gedateerd.129 De funderingssleuven lagen boven de als overstromingslaag 

geïnterpreteerde afzetting S 139. In de funderingssleuven werden oranjerode en gele bakstenen 

aangetroffen.130 Tussen de beide funderingssleuven werden resten gevonden van binnenmuren. Spoor 

114  Spoor 148. Afbeelding 24: W 2, zie ook coupenrs. 33, 35, 81, 82, 85 in bijlage 8.
115  Spoor 153/249, coupenr. 34 in bijlage 8, zie ook afbeelding 24: W 2a en W 2b.
116  Bijlage 8, coupenrs. 35, 81 en 85.
117  Spoor 183/183a/243/367.
118  Spoor 148 en 153/249 (funderingssleuven), S 139 (overstromingsafzetting), zie ook afbeelding 9 en bijlage 8: 

coupenrs. 33, 34, 35, 81 en 85.
119  Spoor 147 en S 244, bijlage 8: coupenr. 82.
120  Vondstnummer 075.
121  Spoor 233.
122  Baksteenformaat: 21 x 9 x 4 cm, NAP-meting onderzijde 0,90- NAP, bovenzijde 0,53- NAP. 
123  Baksteenformaat: … x 8 x 4 cm.
124  Afbeelding 24.
125  Reden voor de waarneming was de vondst van een deel van een uitbraakspoor (S 091) in het noordeinde van 

werkput 3, op de grens met het erf van Bangert 36. De waarneming diende om meer inzicht te krijgen in de aard, 
ouderdom, context en conserveringsgraad van dit spoor. Sporen binnen dit perceel zijn niet gecoupeerd, afgewerkt 
of uitgegraven. Na documentatie is het vlak weer toegedekt met dezelfde grond.

126  Ca. 0.70- NAP.
127  Spoor 091, S 161 en S 308 (funderingssleuven). Zie ook bijlage 8: coupenrs. 13 en 121.
128  O 1, zie afbeelding 24.
129  Bijlage 8: coupe 13.
130  Spoor 091 en S 161, bijlage 8: coupenr. 13. Formaten oranjerode bakstenen: 20 x 10 x 4,5 cm; formaten gele 

bakstenen: 21 x 9 x 4,5 cm.
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302 bestond uit een vlijlaag van gebroken rode en gele bakstenen en was oost-west georiënteerd.131 

Spoor 303 was noord-zuid georiënteerd, opgebouwd in steens metselwerk en bestond uit gele bakstenen 

met schelpkalkmortel.132 De binnenmuren verdeelden gebouw O 1 in binnenruimtes a, b en c.133 Spoor 

304, S 305 en S 306 waren resten van een vloerniveau. Het vloerniveau bestond uit rommelig gelegde 

plavuizen en gebakken klinkers ten oosten en westen van binnenmuur S 303. Het loopvlak binnen dit 

deel van het gebouw lag op circa 0,40- tot 0,50- NAP. Gezien de rommelige wijze van bestrating van de 

vloer is het echter zeker niet uitgesloten dat deze secundair is aangebracht, bijvoorbeeld in de agrarische 

gebruiksperiode van het terrein, ná 1573. Spoor 091 was een noord-zuid georiënteerde funderingssleuf 

binnen de oostvleugel. Dit spoor kon slechts over een lengte van 3 m worden gevolgd. Mogelijk lag hier 

een scheidingsmuur tussen een gang en de kamers van het gebouw.

De begraafplaats binnen de Kloosterhof (†)134

Het kerkhof, gewijd in 1494 en naar alle waarschijnlijkheid in gebruik tot 1573, lag temidden van de resten 

van de kloostergebouwen. Het terrein werd ter plaatse 1 á 1,5 m opgehoogd. Dit kan worden afgeleid uit 

het niveauverschil tussen de afvalkuilen S 347, S 349 en S 350 en de bovenkant van de ophogingslagen 

van het kerkhof.135 Deze ophoging heeft gefaseerd plaatsgevonden. Vermoedelijk werd het kerkhof om 

de zoveel tijd opgehoogd om meer doden te kunnen begraven binnen de beperkte beschikbare ruimte. 

Op een niveau van circa 0,50- NAP werden aanwijzingen voor de inrichting van het kerkhof aangetroffen. 

131  Baksteenformaat: …x 9 x 4 cm.
132  Baksteenformaat: 20 x 9 x 4,5 cm
133  Afbeelding 24.
134  Afbeelding 24.
135  De afvalkuilen S 347, 349 en 350 werden aangetroffen op een niveau van circa 1,50- NAP (bijlage 8: coupenr. 86). 

Bovenste loopvlak kerkhof (vlak 1) aangetroffen op circa 0,50- NAP. De uiteindelijke ophoging van ruim 75 jaar ter 
aarde bestellen reikte plaatselijk nog tot circa 0,00 NAP (bijlage 8: coupenr. 86, spoor 358). 

Afbeelding 10: Overzichtsfoto van de oostelijke helft van het kerkhofprofiel (kijkrichting: noord). De onderste horizontale 
donkerbruine laag aan de rechterzijde is de oudst aangetroffen cultuurlaag (S 138) uit de 11de/12de eeuw na Chr. 
Daarboven liggen afzettingen van respectievelijk overstromingen van 1509 (S 139), ophogingslagen van het kerkhof (S 
361), funderingsresten (S 356) en afbraakpuin van het klooster (S 355).
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Een vlijlaag van kalkmortel en leisteengruis diende ter consolidatie van een muurtje dat bij benadering 

de begrenzing van het kerkhof aangeeft.136 Binnen de opgegraven delen van het kerkhof bleken 15 

individuen onder of net buiten de in tweede instantie gemetselde muur van het kerkhof te zijn begraven. 

Het bovenstaande roept de vraag op of de individuele graven wel als zodanig werden gemarkeerd. Dit 

vormt een aanwijzing dat de teraardebestelden niet (langer) als individu werden beschouwd. De onderste 

baksteenlaag bestond uit oranjerode bakstenen met een formaat van 28 x 15 x 4 cm, waarop het opgaand 

muurwerk van oranjerode bakstenen met een formaat van 22 x 11 x 5 cm was aangebracht. Buitenom de 

muur van het kerkhof lag een paadje van aangestampte zavel met mortel- en schelpgruis.137 Tijdens het 

onderzoek werden de resten van minimaal 63 individuen gevonden. 138 

De noordvleugel langs de Kloosterhof (N1)139

Voor de vorm en oriëntatie van de noordvleugel zijn te weinig archeologische gegevens beschikbaar om 

een verantwoorde reconstructie te geven van de aansluiting met de oostvleugel. Dit deel van het klooster 

werd niet bedreigd door de ontwikkelingsplannen en lag daarom buiten het onderzoeksterrein.

In het bovenstaande is reeds ingegaan op de schaarse aanwijzingen voor bebouwing van het klooster 

direct langs de Bangert in fase 2a. In fase 2b maakte deze bebouwing naar alle waarschijnlijkheid deel uit 

van de noordvleugel. Te onderscheiden zijn twee ruimten, N 1a en N 1b.140

De zuidvleugel langs de Kloosterhof (Z1)141

Spoor 261/263 was een latrinekuil in de zuidvleugel van het klooster.142 De latrinekuil was via een open 

afvoergootje aangesloten op de perceelgreppel tussen percelen E1 en F1. 143 Deze greppel werd in fase 

2b verbreed. 144 Reden hiervoor vormde de aanleg van een houten constructie (Z 1b; S 295a en S 

295b). Van deze houten constructie werden een oost-west georiënteerde palenrij en een houten schot 

teruggevonden.145

 Aan de oostzijde van de verbreding in de greppel werd een dubbele palenrij aangetroffen.146 De 

afmetingen en de ligging langs de kant van de greppel vormen aanwijzingen dat het de houten fundering 

van een secreet betrof. Een bemonsterde eiken paal van de zuidelijke palenrij bleek door middel van 

dendrochronologisch onderzoek te dateren in 1503 AD. 147 

Sporen en structuren op het zuidelijk deel van het kloosterterrein

Dubbele omgrachting148

De zuidelijke helft van het terrein werd volledig heringericht rond de eerste helft van de 16de eeuw.149 

Hier lag in fase 2a nog een brede sloot die de noordelijke en zuidelijke perceelhelften scheidde.150 

Deze sloot werd voorafgaand aan de herinrichting gedempt, waarna het gebied werd voorzien van een 

136  Vlijlaag (S 314/S 315), muurtje (S 312/S 313).
137  Spoor 311. 
138  Hoofdstuk 7.
139 Afbeelding 24.
140 Afbeelding 24.
141 Afbeelding 24.
142 Bijlage 8: coupenr. 68. Zie ook afbeelding 24; structuur Z 1a.
143 Bijlage 4: S 262 (afvoergootje). 
144 Spoor 267/268.
145  S 295a en –b. Het houten schot bestond uit een fragment van een scheepshuid met overnaads geplaatste planken 

met mosbreeuwsel in de naden tussen de planken. Deze methode van scheepsbouw werd in de loop van de tweede 
helft van de vijftiende eeuw steeds minder toegepast om uiteindelijk helemaal niet meer toegepast te worden 
(mondelinge mededeling C. Aay). Het scheepshout is naar alle waarschijnlijkheid hergebruikt nadat het schip uit 
de vaart is gehaald. Een eiken plank (M 027) die gebruikt is als reparatie aan de scheepshuid kon door middel van 
dendrochronologisch onderzoek worden gedateerd ná 1467 AD. Er wordt algemeen van uit gegaan dat een houten 
vaartuig, mits het goed onderhouden werd, circa 20 á 30 jaar meeging. Hiermee ligt een datering van de aanleg van 
de houten constructie (S 295a en -b) rond of iets ná 1490 AD in de lijn der verwachting.

146  Spoor 294. Van de zuidelijke palenrij werden vijf palen teruggevonden. Van de noordelijke palenrij vier.
147  Monsternummer 023. Met een marge van 6 jaar vóór en ná genoemde datum.
148  Afbeelding 24.
149  Vergelijk bijlage 3, 4 en 5.
150  Spoor 095 e.v.
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dubbele omgrachting.151 Waarschijnlijk had dit deel van het terrein een hoofdzakelijk economische en 

agrarische functie.152 De beide grachten hadden een breedte van zeker 4,5 á 5,5 m. 153 Bij de aanleg van 

de omgrachting heeft men zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds aanwezige greppels uit fase 

1b. In de zuidoosthoek van het terrein sloot de buitenste gracht aan op een nog bestaande greppel, 

waarlangs deze in verbinding stond met het omringende slotenstelsel.154 In de noordoosthoek en in de 

noordwesthoek van de zuidelijke helft van het terrein bevonden zich verbindingen tussen de buitenste 

gracht en de binnenste gracht. Hierdoor was ook de binnenste gracht op het omringende slotenstelsel 

aangesloten. In de zuidwesthoek bevond zich eveneens een verbinding tussen beide grachten in de vorm 

van een, secundair gegraven, open gootje.155

Het terrein binnen de dubbele omgrachting (DOT 1 tot en met DOT 3)156

Bewerking van gewassen op het dubbel omgrachte terrein (DOT 3)

In de westzijde van de binnenste gracht was een dubbel houten schot aangebracht, dat grote gelijkenis 

vertoonde met S 295a en –b.157 Ook hier ging het vermoedelijk om een sluisje waarmee het waterpeil in de 

binnenste gracht kon worden geregeld. Enige meters zuidelijker lag binnen deze gracht een langwerpige 

puinkuil boven een kuil die gevuld was met plantaardige resten of mest. De puinkuil bevatte puin van 

geel/rode bakstenen met brokjes schelpkalkmortel, wat een concrete aanwijzing vormt dat er ooit een 

gebouwtje of overkluizing boven de kuil stond.158 Over de functie kan slechts worden gespeculeerd. Er 

werd geen vondstmateriaal in de kuil aangetroffen, iets wat bij de latrines van het klooster wel het geval 

was. De mogelijkheid dat deze constructie gebruikt werd voor bewerking van gewassen is dan ook groot. 

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een ‘vlasrootkuil’.159 Tien meter zuidelijker werd een mestkuil in 

de westelijke slootoever van de binnenste gracht vrijgelegd.160 Ook in deze kuil werden geen artefacten 

aangetroffen. De kans is dan ook groot dat ook deze kuil gebruikt werd voor de bewerking van gewassen. 

De inhoud van de kuilen was echter zwaar geroerd door jongere sloop- en graafwerkzaamheden. Om deze 

reden werd van bemonstering afgezien. De westelijke binnenste gracht bestond in eerdere fasen nog niet, 

waardoor de kuilen in fase 2b kunnen worden gedateerd.

De latrine op het dubbel omgrachte terrein (DOT2)

De greppel tussen percelen B2 en C2 werd gedempt. Een deel van de greppel werd hergebruikt voor de 

aanleg van een latrinekuil.161 Het beervocht werd afgevoerd door middel van een open gootje vanaf de 

zuidwesthoek van de latrine richting de binnenste van de twee grachten.162 Binnen de latrinekuil werden 

resten gevonden van de fundering van de bovengrondse constructie van de latrine. Deze resten bestonden 

uit twee palenrijen langs de zuid- en oostzijde van de kuil.163 De latrinekuil was langs de west- en 

noordzijde bekist met wanden van horizontaal aangebrachte planken. De combinatie van de palenrijen en 

151  Spoor 105/106/111/113/116/117/184/196/208/215/217/329/364 (binnenste gracht). S 184/196/208/210/212/
228/363/415/472 (buitenste gracht).

152  In de vele afval- en mestkuilen op en rond dit terrein werden grote hoeveelheden grof slachtafval (schedels van 
runderen; grote pijpbeenderen, etc.) gevonden. 

153  Over de oorspronkelijke diepte zijn we minder goed geïnformeerd door het ontbreken van een ongestoorde 
stratigrafie in dit deel van het terrein. Met het oog op de wél waargenomen NAP-niveaus van de grachtbodems en 
het redelijk voorspelbare maaiveldniveau van de regio, dient rekening gehouden te worden met een algemene diepte 
tussen circa 1 en 1,5 m.

154  Tussen percelen H2 en I2, zie bijlage 4.
155  Spoor 388.
156  Afbeelding 24.
157  Spoor 387a en 387b. Vergelijk S 295a en –b (Z1a en –b) in noordelijke helft van het terrein. 
158  Spoor 370. Oranje/geel gevlekte baksten door (opzettelijk) mengen van verschillende kleisoorten. Baksteenformaat: 

21 x 9,5 x 4,5 cm.
159  Het ‘roten’ vormt één van vele bewerkingen van vezelvlas, waarvan uiteindelijk linnen kan worden geproduceerd. 

Door het ‘roten’ worden de vlasvezels in de stelen van elkaar te scheiden. Naast wol was linnen de belangrijkste 
textielsoort tot de grootschalige invoer van katoen in de 19de en 20ste eeuw.

160  Spoor 369 (mestkuil).
161  Spoor 202/203/204/205. Zie ook bijlage 6.
162  Spoor 223 (open gootje), S 215 (binnenste gracht zuidelijke helft kloosterterrein). Door het afvoeren van beervocht 

(vocht in urine en uitwerpselen) uit mest werd de beer compacter en stonk deze minder. Een beerput of –kuil  hoefde 
daardoor minder vaak te worden geleegd. De beer was door deze bewerking bovendien beter geschikt als meststof 
tussen de gewassen.

163  Spoor 297/298; bijlagen 6 en 8.
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de houten bekisting vormt een rechthoekige, noord-zuid georiënteerde constructie van 5,75 m bij 4,4 m. 

De mestkuil werd uiteindelijk gedempt met een laag slooppuin van verschillende kleuren en formaten.164 

Eén van de bemonsterde palen bestond weliswaar uit eikenhout, maar werd ongeschikt bevonden voor 

daterend dendrochronologisch onderzoek.165 De latrinekuil bevatte echter voldoende vondstmateriaal om 

deze te kunnen dateren in het tweede en derde kwart van de 16de eeuw.166

Bebouwing op het dubbel omgrachte terrein (DOT1)

Binnen het dubbel omgrachte terrein stond een oost-west georiënteerd gebouw.167 Van dit gebouw is de 

funderingssleuf van de korte westzijde aangetroffen, inclusief aanzetten van de funderingsleuven van de 

lange noord- en zuidzijden.168 Dat deze schaarse archeologische overblijfselen van dit gebouw überhaupt 

nog gevonden zijn, is te danken aan de ligging van de korte westzijde boven de vulling van een gedempte 

greppel tussen de percelen D2 en E2.169 Ter voorkoming van verzakkingen werd de slappe vulling van 

de gedempte perceelgreppel uitgegraven tot in de schone ondergrond en gevuld met een uit laagjes 

opgebouwde mengsel van zand, schelpgruis, schelpkalkmortel en baksteenpuin.170 Langs de buitenzijde 

van de funderingssleuven kende het funderingsplan een breedte van 9 m bij een minimale lengte van 6 

m. Langs de binnenzijde waren de  afmetingen 7 m bij een minimale lengte van 4,6 m. De afwezigheid 

van verdiepte funderingssleuven in S 330 vormt een belangrijke aanwijzing voor de maximale lengte van 

het funderingsplan.171 De typisch gevormde uitstulping aan deze greppel was een afvoergootje vanuit het 

gebouw richting de greppel.172 Hieruit kan worden geconcludeerd dat het funderingsplan langs de buitenzijde 

(maximaal) 15 m en langs de binnenzijde van de sleuven (maximaal) 12,8 m lang is geweest. Een diepe 

funderingskuil met identieke bodemopbouw verraadde de aanwezigheid van een middenstaander of zuil, 

die een deel van de daklast heeft opgevangen. Ongetwijfeld waren er meer middenstaanders of zuilen, 

doch hiervan zijn buiten de greppel tussen percelen D2 en E2 geen funderingskuilen van gevonden.173 

Waar de ondergrond stevig was, werden de meeste funderingssleuven minder diep aangelegd. Deze 

ondiepere delen zijn in de regel in de loop der tijd door egalisering en ploegen geërodeerd. Puinsporen die 

met zekerheid aan de sloop van het gebouw kunnen worden gerelateerd ontbreken. Op 2 september 1964 

heeft de toenmalig regionaal archeoloog voor Westfriesland, Maarten de Weerd, echter een waarneming 

op het kloosterterrein gedaan. Uit zijn veldnotities kon nog veel informatie worden gewonnen over het 

uiterlijk van het muurwerk. Zo vermeldt hij dat de muur drie stenen dik en 64 cm breed was aan de 

basis.174 Uit zijn aantekeningen blijkt verder dat de muurresten op een vlijlaag van opgebracht geel zand 

lagen, met soms nog een schelplaagje.

Drinkwatervoorziening op het dubbel omgrachte terrein (waterput 1 en 2)175

Waterput 1

Spoor 114 lag ten oosten van het hierboven beschreven gebouw, op circa vijf meter afstand van de 

gereconstrueerde korte oostzijde.176 Deze waterput is de langst bewaard gebleven bakstenen constructie 

uit de kloostertijd op het terrein. Tot midden jaren ’80 van de twintigste eeuw was de waterput zelfs nog 

zichtbaar in het veld.177

164  Spoor 202 t/m S 205. Het slooppuin in de vulling bestond uit rode bakstenen (17 x 8 x 4 cm); geel/rode bakstenen 
(21 x 10 x 5 cm) en fragmenten van rode, ongeglazuurde dakpannen van het dubbel gegolfde ‘Hollandse’ type.

165  Bijlage 10, Monsternr. 035.
166  Spoor 203 (V115), S 204 (V 099, 131 en 132), S 205 (V 141).
167  Afbeelding 24: DOT 1.
168  Spoor 174/175. 
169  Vergelijk bijlagen 3 en 4.
170  Bijlage 8: coupenr. 45.
171  Bijlage 4: S 330 is de greppel tussen de percelen E2 en F2.
172  Spoor 390 (afvoergootje vanuit gebouw S 174/175 naar greppel S 330).
173  In bijlage 4 zijn 4 middenstaanders of zuilen met een onderlinge afstand van circa 2,8 m weergegeven met een 

onderbroken lijn. Deze reconstructie berust bij gebrek aan meer informatie op de gereconstrueerde maximale lengte 
(binnenwerks 12,8 m), alsmede de afstand tussen de enige aangetroffen funderingskuil en de korte westzijde.

174  Baksteenformaat: 22 x 10 x 5 cm.
175  Afbeelding 24.
176  Bijlage 8: coupenr. 24.
177  Mondelinge mededeling C. Schrickx.
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Maarten de Weerd heeft de waterput op 2 

september 1964 aan een kleinschalig onderzoek 

onderworpen.178 Tijdens de bouw van kassen 

is het bovengrondse deel van de waterput 

definitief afgebroken tot een niveau van 0,95- 

NAP. De waterput was op ongebruikelijk solide 

wijze geconstrueerd. Op een vierkant houten 

raamwerk, dat diende als fundering, stond 

de bakstenen opbouw.179 Tot aan de bovenste 

versnijding was de bakstenen opbouw vierkant, 

daarboven rond gemetseld.180 In de wand van 

de waterput zijn schelpkalkmortel, rode en gele 

bakstenen verwerkt.181 Een balk uit het vierkante 

houten raamwerk bleek te zijn vervaardigd van 

een eik die tussen 1497 en 1507 is geveld.182 

De vulling van de waterput bestond uit bruine 

klei met puin, dat grotendeels bij de sloop in 

de jaren ’80 van de twintigste eeuw in de put 

zal zijn geraakt. Onderin de waterput werden 

resten gevonden van een zandfilter van fijne 

takjes. Dateerbaar vondstmateriaal bevatte de 

waterput niet.

178  Hiervan is echter slechts summiere informatie bewaard: veldschetsjes met wat aantekeningen ernaast.
179  Waterpasmetingen vierkante houten fundering: onderkant: 3,10- NAP; bovenkant: 3,00- NAP.
180  Waterpasmeting bovenste versnijding: 2,50- NAP.
181  Formaat rode bakstenen: 20/21 x 10 x 4,5 cm, formaat gele bakstenen: 20 x 10 x 4,5 cm.
182  Bijlage 10.

Afbeelding 11: De bakstenen constructie van waterput S 114

Afbeelding 12: Detailfoto van het vierkante houten raamwerk waarop de bakstenen waterput gefundeerd was.
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Waterput 2

Vijftien meter ten westen van gebouw S 174/175 werd een tweede waterput binnen de zuidelijke helft 

van het kloosterterrein aangetroffen.183 Ondergronds was deze waterput opgebouwd uit twee –boven 

elkaar geplaatste –houten vaten.184 In de vaten zijn tekens gekrast door de kuiper. Een ‘spongat’ in een 

duig van het onderste vat verraadt dat ze oorspronkelijk als vloeistofcontainer voor bijvoorbeeld bier of 

wijn werden vervaardigd, voordat ze een tweede leven kregen als onderdeel van een waterput. 185 Het 

onderste vat was 1,2 m hoog en had een doorsnede van 0,8 m. 186 Het bovenste vat was niet compleet, 

waardoor de oorspronkelijke hoogte niet kon worden vastgesteld. De doorsnede was eveneens 0,8 m. 

Dendrochronologisch onderzoek aan een duig van het onderste vat leverde een veldatum ná 1503 op.187 De 

vulling in de vaten bestond uit grijze zavel, leisteen en fragmenten hout van het bovenste vat. Bovengronds 

heeft de waterput wellicht een bakstenen ombouw gehad. Hiervan is echter niets teruggevonden. 

Toegankelijkheid van het klooster188

De zuidelijke terreinhelft was vanzelfsprekend toegankelijk vanuit het noordelijker gelegen klooster. 

De toegang vanuit het klooster bevond zich aan de noordzijde, waar de gracht een onderbreking had. 

In 2008 werd echter tevens een houten bruggenhoofd opgegraven in de uiterste zuidoosthoek van het 

kloosterterrein (BRUG 4).189 Uit het hout van de constructie werden drie monsters geselecteerd voor 

dendrochronologisch onderzoek.190 Twee monsters bleken geschikt voor een datering. De oudste datering 

was 1494. De jongste datering was 1563. Deze laatste datering wijst vermoedelijk op een reparatie van 

183  Spoor 185. Afbeelding 24: waterput 2. 
184  Bijlage 8: coupenr. 36.
185  Het ‘spongat’ is de plek waar de tapkraan in het vat werd geslagen.
186  Waterpasmeting onderkant onderste vat: 3,20- NAP.
187  Bijlage 10.
188  Afbeelding 24.
189  Spoor 420. Zie ook afbeelding 24.
190  Bijlage 10: S 420, monsternummers 060, 068 en 074.

Afbeelding 13: Bruggenhoofd S420 (BRUG 1) ter hoogte van ‘De Steert’, aan de zuidzijde van werkput 23, kijkrichting: NW
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BRUG 4. Dit monster was afkomstig van een deel van de constructie dat sterk te lijden had onder de massa 

van op- en afrijdende karren.191 Historisch onderzoek had reeds geleid tot het vermoeden dat zich hier 

een brug moest bevinden, maar met de vondst was het daadwerkelijke bewijs verkregen voor een directe 

verbinding over land tussen de dorpslinten van Westerblokker en die van de Bangert. Waarschijnlijk liep 

de weg vanaf deze brug langs de oostzijde van het kloosterterrein richting de Bangert.192 

Natuurlijk waren de beide delen van het klooster niet alleen over land bereikbaar. Voor transport van 

goederen en levensmiddelen zullen vooral de vele waterwegen van belang zijn geweest. Dit blijkt 

ook wel uit de hoofdrol die de waterwegen speelden bij de inrichting van het zuidelijke deel van het 

kloosterterrein.

Vanuit de Kieftsloot, de nieuwe achterkade tussen de landerijen van Westerblokker en die van de Bangert, 

konden grotere vaartuigen langs de westzijde van het kloosterterrein komen. Halverwege de westzijde 

van het kloosterterrein bevond zich een oost-west georiënteerde doodlopende gracht met een lengte 

van ongeveer 50 m.193 Deze gracht vormde een insteekhaven bij het klooster in de fasen 2b en -c.  Hier 

bestond de mogelijkheid om aan te meren binnen het terrein van het klooster. 

Tot slot werd in de zuidzijde van de binnenste gracht een onderbreking gevonden waarlangs men op het 

strookje land tussen de binnenste en de buitenste gracht kon komen. Het strookje land was circa 5 m 

breed. De geringe breedte van het strookje land beperkte de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk. Gedacht 

kan worden aan weidegrond voor grazend en scharrellend kleinvee.

5.2.2.3 Fase 2c: 1540/1550-1573. De voltooiing van het klooster

In deze laatste bouwfase van het klooster werd een groot deel van het terrein ommuurd. Diverse gebouwen 

uit fase 2c deelden één van de gevels met deze kloostermuur. 

In verband met het complexe karakter van de inrichting en bebouwing van het kloosterterrein in fase 2b 

wordt in de beschrijving van de sporen gebruik gemaakt van reconstructiecodes.194 De gebruikte indeling 

is als volgt:

- Sporen en structuren die deel uitmaken van de kloostermuur zijn aangeduid met de code ‘KM’, met een 

toevoeging voor de ligging van de muurzijden: ‘N’(oord), ‘Z’(uid), ‘W’(est) en ‘O’(ost). 

- Twee ‘bijgebouwen’ zijn aangegeven met de codes ‘B 1’ en ‘B2’. De te onderscheiden interne ruimten 

zijn aangegeven door de achtervoegsels a,b,c, etc.

- Toegangsdeuren in de kloostermuur zijn aangegeven met de code ‘POORT’, gevolgd door een cijfer.

- De uitleg voor de overige codes is terug te vinden in de beschrijving van fase 2b.

De ommuring van het kloosterterrein

De oostelijke kloostermuur (KMO)195

Aan de uiterste oostgrens van perceel I, lokaal bekend als ‘De Steert’, werd een cruciaal deel van de 

oostelijke kloostermuur aangetroffen.196 Aan de zuidzijde van de oostelijke kloostermuur stond deze erg 

dicht op de naastgelegen sloot tussen de percelen I en J.197 De oever werd vóór de aanleg van de fundering 

191  Bijlage 4.
192  Zie afbeelding 24.
193  Spoor 179/210/212/221/228/257/271/272/273/274/275/328/363, zie bijlage 4 en afbeelding 24 en 25.
194  Deze codering is reeds een vergevorderde vorm van reconstructie en hoort in wetenschappelijk opzicht eigenlijk niet 

thuis in een beschrijving van de archeologische resten. Om te voorkomen dat de lezer de draad kwijtraakt door het 
terugzoeken van (combinaties) van spoorgroepen, is ervoor gekozen in de beschrijving van complexe structuren 
toch alvast te verwijzen naar de eenvoudiger terug te vinden reconstructiecodes uit hoofdstuk 6. 

195  Zie afbeelding 25
196  Spoor 430. 
197  Bijlage 4.
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voorzien van een vlijlaag van fijn mortelpuin.198 Erosie van de oever door afkalving leidde desondanks tot 

een bedreigende situatie voor de oostelijke kloostermuur. Op één plek helde de fundering sterk over richting 

de sloot.199 De slootkant werd ter plekke uitgegraven om de kloostermuur alsnog extra ondersteuning te 

bieden door er een bakstenen steunbeer voor te zetten.200 Het metselwerk van S 429/430 bestond uit geel/

rode bakstenen en was twee steens met twee versnijdingen aan de basis.201 Maximaal vier lagen baksteen 

werden aangetroffen. Een metselverband kon niet worden vastgesteld.202 Aan de westzijde van de muur 

werden enkele resten van het plaveisel binnen de kloostermuren blootgelegd.203 Het plaveisel bood zicht 

op de hoogte van het voormalig loopvlak, dat ter plaatse op ongeveer 0,90- NAP werd aangetroffen. 

De insteek, vlijlaag en delen van een palenfundering van de oostelijke kloostermuur konden in 

noordelijke richting worden gevolgd.204 Richting het noorden werden de insteek en de vlijlaag dunner. 

Ten noorden van coupe 117 waren ze niet meer terug te vinden.205 Slechts in de uiterste noordoosthoek 

van het onderzoeksterrein werden nog paalfunderingen, de vlijlaag en uitbraaksporen van de oostelijke 

kloostermuur gevonden.206 De afwezigheid van archeologische resten van de oostelijke kloostermuur 

tussen S 450 en S 457, een afstand van 46 m, kent meerdere oorzaken. Op enkele plaatsen ging de bouw

Afbeelding 14: Een goed geconserveerd restant van de oostelijke muur om het kloosterterrein (S 430), kijkrichting: Z

198  Spoor 431/435, zie ook bijlage 8a, coupenrs. 106 en 107. Deze insteek van de oostelijke kloostermuur werd in latere 
perioden vaak geroerd door werkzaamheden aan de slootoever, waardoor zich ook jonger materiaal in de vulling 
bevond).

199  Afbeelding 14.
200  Spoor 440 (V 339).
201  Formaten: 19 / 20,5 x 9 / 9,5 x 4,5 cm. De onderkant van het metselwerk lag gemiddeld tussen 1,20- en 1,30- NAP. 

Op enkele plaatsen waren duidelijke verzakkingen zichtbaar, waar de onderkant van het metselwerk tot wel 20 cm 
dieper was weggezakt.

202  Op enkele plaatsen wekte het de indruk van een kruisverband (zie afbeelding 15), maar elders werd een koppenlaag 
afgewisseld door twee strekkenlagen.

203  Spoor 432/433, rommelig plaveisel van ‘IJsselsteentjes’ (formaten: 19 / 20,5 x 9 / 9,5 x 3,5 / 4,5 cm. NAP-meting 
bovenzijde: 0,86- NAP tot 0,91- NAP.

204  Insteek (S 457), vleilaag (S 436/445), palenfundering (S 479/480).
205  Bijlage 4.
206  Spoor 450 (uitbraaksleuf), S 479 (paalfundering oostelijke kloostermuur) en S 481 (vlijlaag kloostermuur), zie ook 

bijlage 8a (coupenr. 121).
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van de kloostermuur gepaard met de aanleg 

van bijgebouwen van het klooster.207 De 

lange oostzijden van deze gebouwen waren 

geïntegreerd in de oostelijke kloostermuur. Ter 

plaatse van de gebouwen moest de kloostermuur 

dan ook dieper en zwaarder worden gefundeerd 

om de daklast van deze gebouwen aan te kunnen. 

Tijdens de sloop van de bebouwing en muren van 

het klooster zijn de ondieper gefundeerde delen 

van de oostelijke kloostermuur geheel uitgewist. 

Rekening houdend met deze onderbrekingen kon 

de oostelijke kloostermuur vanaf de zuidoosthoek 

over een afstand van 148,5 m worden gevolgd. 

Waarschijnlijk heeft de oostelijke kloostermuur 

doorgelopen tot aan de Bangert. In de 

reconstructie is dan ook rekening gehouden met 

een lengte van 192,5 m.208 

De zuidelijke kloostermuur (KMZ)209

Van de zuidelijke kloostermuur is zeer weinig teruggevonden. Deze muur, met een oorspronkelijke 

lengte van ongeveer 88 m, was in hoofdzaak bewaard als enkele uitbraaksleuven over een lengte van 

Afbeelding 15: Detailopname van de oostelijke muur om het kloosterterrein. Tussen de jalons is de muur minder zwaar 
gefundeerd, vermoedelijk de locatie van een doorgang in de muur, kijkrichting: W

207  Hierover meer in het onderstaande. Zie ook afbeelding 25: gebouwen B1 en B2.
208  Afbeelding 25.
209  Afbeelding 25.

Afbeelding 16: Bij verlaging van het peil in de naastgelegen 
sloot (S 419) was direct onder de waterspiegel het puin van 
de omgetrokken oostelijke kloostermuur (S 430) zichtbaar, 
kijkrichting: W
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22 m.210 Vanuit de zuidoosthoek van de kloostermuur kon het spoor gereconstrueerd worden tot een 

funderingskuil.211 Deze funderingskuil is geïnterpreteerd als versteviging voor een ‘sprong’ in de zuidelijke 

kloostermuur.212 Deze interpretatie sluit goed aan bij de ligging van de eerder genoemde uitbraaksleuven, 

3,5 m noordelijker. De reden voor de aanwezigheid van de sprong in de zuidelijke kloostermuur kon helaas 

niet worden verklaard vanuit de aangetroffen archeologische resten. Naar het zich laat aanzien werden, 

tijdens de werkzaamheden aan de fundering van de zuidelijke kloostermuur, geen voorzieningen getroffen 

voor eventuele, in de muur te integreren gebouwen. Het is echter niet uitgesloten dat zich hier lichte, 

archeologisch niet-traceerbare houten opstallen hebben bevonden. 

De westelijke kloostermuur (KMW)213

Een lange, smalle baan gesitueerd in het uiterste westen van het opgegraven terrein, werd in het veld 

geïnterpreteerd als één van de vele dagzomen van elkaar opvolgende greppels in dit terreindeel.214 Tijdens 

het schonen van een bestaande slootkant met de graafmachine kwamen op een dieper niveau zes palen 

van een noord-zuid georiënteerde palenrij tevoorschijn binnen dit spoor. Pas tijdens de uitwerking van de 

campagne van 2005/2006 werd dit spoor in verband gebracht met een direct daarnaast gevonden plek 

met geconcentreerd baksteenpuin.215 De lange smalle baan bleek geen sloot, maar een funderingssleuf. 

Hierin stond ooit de paalfundering van een muur langs de westzijde van het kloosterterrein.216 Deze vondst 

was dan ook mede aanleiding voor de vervolgcampagne in 2008. De westelijke kloostermuur kon vanaf 

de zuidwesthoek in noordelijke richting gevolgd worden over een afstand van 49 m. Waarschijnlijk liep 

de westelijke kloostermuur door tot aan de wegsloot van de Bangert. De gereconstrueerde lengte van de 

westelijke kloostermuur komt daarmee op 193,5 m. Door de begrenzing van het te onderzoeken terrein 

kon deze stelling niet getoetst kon worden aan archeologische resten. 

De noordelijke kloostermuur (KMN)217

De noordelijke kloostermuur moet zich langs de wegsloot van de Bangert hebben bevonden. Vermoedelijk 

werd een deel van de reeds bestaande noordelijke vleugel van het klooster in deze muur opgenomen.218 

Meting van de afstand tussen de westelijke en oostelijke kloostermuur leidt tot een gereconstrueerde 

lengte van 88,5 m voor de noordelijke kloostermuur.

Veranderingen in de inrichting van het klooster

Hoezeer het uiterlijk van het klooster ook veranderde, belangrijke wijzigingen aan de inrichting binnen de 

dubbele omgrachting werden nagenoeg niet aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat het vrijstaande 

gebouw in het midden van het dubbel omgrachte terrein werd aangepast of gesloopt.219

De latrine (DOT2)220

De demping van het noordwestelijk einde van de binnenste gracht noodzaakte wel tot aanpassing van de 

overdekte latrine.221 Het open afvoergootje, dat in zuidelijke richting naar de binnenste gracht liep, was 

vanaf dat moment onbruikbaar.222 Het werd gedempt en vervangen door een ondergrondse bakstenen 

210  Spoor 177 en S 192, zie ook bijlage 8a: coupenr. 37. 
211  Spoor 178.
212  Bijlage 4 en afbeelding 25.
213  Afbeelding 25.
214  Spoor 213.
215  Spoor 214.
216  Tijdens de veldcampagne werd naar aanleiding van enkele zeer beperkte historische vermeldingen uitgegaan van 

een bescheiden klooster, zeker niet van een kloosterterrein met de nu achterhaalde proporties. Hierdoor kon het 
gebeuren dat de paalfundering werd aangezien voor oeverbeschoeiing van een reeds grondig onderzochte greppel.

217  Afbeelding 25.
218  Spoor 384. Zie ook afbeelding 25: N1a.
219  Vergelijk afbeelding 24 en 25: DOT1.
220  Afbeelding 25. Vergelijk afbeelding 24.
221  Spoor 202 e.v., zie ook bijlage 6.
222  Spoor 223.
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goot.223 Deze voerde de vloeistoffen af van de noordoosthoek van de latrine naar het water van de 

insteekhaven.224 Slooppuin in de ingraving van de goot biedt informatie over de constructiewijze. Het 

metselwerk van de goot bestond uit bakstenen van diverse kleuren en formaten. 225 De ongeglazuurde 

rode plavuis die eveneens in de vulling van S 201 werd aangetroffen vormt een aanwijzing voor de 

constructiewijze van de bodem van de afvoergoot.226 Dit fenomeen komt vaker voor bij gemetselde 

afvoergootjes. Informatie over de bovengrondse constructie boven de latrinekuil is beschikbaar in de vorm 

van slooppuin van verschillende kleuren en formaten in de vulling. 227 Ongestoord metselwerk van deze 

constructie werd niet aangetroffen, maar in de vulling van de latrinekuil werd wel een grote hoeveelheid 

rode, ongeglazuurde dakpannen van het dubbel gegolfde ‘Hollandse’ type aangetroffen. De genoteerde 

rode bakstenen met formaat 17 x 8 x 4,5 vertoonden een grote overeenkomst met de bakstenen van het 

bruggenhoofd aan de westzijde van het kloosterterrein en andere constructies uit fase 2c.228 Dit vormt een 

aanwijzing dat de bakstenen opbouw van de latrinekuil een aanpassing uit fase 2c was. 

Bijgebouwen (B1 en B2)229

Geïntegreerd in de ommuring van het klooster, werden een aantal bakstenen bijgebouwen opgetrokken. 

Dit gebeurde gelijktijdig met de bouw van de ommuring. Wat blijkt uit het feit dat deze ter plaatse van de 

bebouwing dieper gefundeerd werd. 

Bijgebouw (B 2)230

Het meest zuidelijk gelegen bijgebouw langs de oostelijke kloostermuur was sterk verstoord.231 Hiervan 

resteerden slechts de verstevigde funderingswerken van de oostelijke kloostermuur en drie poeren. Een 

poer tegen de gedeelde funderingssleuf van dit gebouw en de oostelijke kloostermuur markeerde de 

ligging van de noordgevel.232 Ongeveer 10 m zuidelijker werden enkele muurfragmenten blootgelegd.233 

De afmetingen van deze fragmenten verraadden dat ze te groot waren om van elders aan te voeren. Ze 

moeten zodoende ter plekke zijn omgetrokken. Een klein stuk oorspronkelijk muurwerk was nog aanwezig, 

in de vorm van een oost-west georiënteerd fragment met ter breedte van één baksteen.234 Tijdens het 

IVO zijn schaarse funderingsresten gevonden van de noordgevel.235 Meting van de afstand tussen de 

noordelijke en de zuidelijke funderingssleuf resulteert in een lengte van 12,9 m langs de buitenzijde en 

12,5 m langs de binnenzijde van het funderingsplan. Van de westgevel werd geen spoor teruggevonden. 

Voor de reconstructie in afbeelding 25 is de grens tussen de percelen H1 en I als uitgangspunt genomen. 

Dit uitgangspunt lijkt te worden bevestigd in de breedte van gebouw B 1.236 De poeren gaven enig zicht 

op het uiterlijk van het pand.237 Poeren dienden om de last van een verdieping of dak op te vangen. Een 

ingetrapte laag mest vormde een aanwijzing voor een kleine stal binnen dit gebouw.238 Het omgetrokken 

muurwerk van de zuidgevel was een toonbeeld van schoon metselwerk.239 Een deel van het afbraakpuin 

bevatte nog duidelijke resten van siermetselwerk in de vorm van driehoekige ‘vlechtingen’.240 In de 

vlechtingen waren bakstenen verwerkt, waarvan het formaat afweek van dat van de funderingen.241 

223  Spoor 201.
224  Spoor 179 e.v.
225  Rode baksteen (30 x 1 5 x 6 cm); rode baksteen (16 x 7,5 x 3,5 cm); gele baksteen (20 x 10 x 4,5 cm); gele 

baksteen (22,5 x 10 x 5 cm); oranjerode baksteen (22,5 x 10 x 4,5 cm). 
226  Formaat plavuis: 17 x 17 x 3,5 cm.
227  Spoor 202, S 203, S 204, S 205. Rode baksteen (17 x 8 x 4,5 cm); rood/gele baksteen (21 x 10 x 5 cm).
228  Afbeelding 25: BRUG 5, B1, B2.
229  Afbeelding 25.
230  Afbeelding 25.
231  Spoor 436/446. Zie ook afbeelding 25: B2.
232  Spoor 039, S 040, S 041 en S 436.
233  Spoor 462, zie ook afbeelding 17 en bijlage 8a (coupenr. 113).
234  Spoor 462: Rode bakstenen, formaat: 20 x 9,5 x 4,5 cm, schelpkalkmortel.
235  Burnier e.a. 2005, 19 (Structuur 2): baksteenformaat: 21 x 10,5 x 4,5 cm.
236  Spoor 068/142/445/457. Zie ook afbeelding 25.
237  Spoor 040 en S 446. Zie ook afbeelding 25.
238  Spoor 453, zie ook bijlage 8a: coupenr. 114.
239  Spoor 462, afbeelding 17 en bijlage 4.
240  Ook ‘schuine strek’ genoemd.
241  Oranjerode bakstenen: formaat: 16/17 x 8 x 3,5/4 cm, schelpkalkmortel.
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Bijgebouw (B 1)242

Langs de oostelijke kloostermuur werden de funderingssleuven van een groot bijgebouw aangetroffen.243 

Het gebouw lag bij de noordelijke toegang tot het dubbel omgracht terrein.244 Voorafgaand aan de bouw 

werd de oever van de naastgelegen sloot ter plaatse afgegraven en voorzien van een palenfundatie.245 

De uitgegraven slootoever werd daarna weer opgevuld en verstevigd met grote hoeveelheden keramiek 

en ander afval.246 Het vondstmateriaal kon worden gedateerd tussen 1525 en 1550. Ná de aanleg van 

deze versteviging werd de slootoever voorzien van een eikenhouten beschoeiing.247 Een paal uit deze 

beschoeiing had voldoende jaarringen om de kapdatum te kunnen bepalen in 1546 n. Chr., met een 

zekerheidsmarge van 2 jaar. Hieruit volgt dat het gebouw gedateerd kan worden rond 1540/1550 na Chr. 

De noordelijke gevelfundering werd niet gevonden. De goed geconserveerde insteek en vlijlaag van de 

oostelijke gevel zijn echter indicatief voor de lengte van het gebouw. De aangetroffen sleuven wijzen op 

een langgerekt noord-zuid georiënteerd gebouw waarvan het funderingsplan een minimale lengte had 

van 30,7 m langs de buitenzijde en 29 m langs de binnenzijde. Met zekerheid kan worden gesteld dat 

het funderingsplan langs de buitenzijde circa 11,2 m en langs de binnenzijde 9,8 m breed is geweest. 

Twee oost-west georiënteerde funderingssleuven verdeelden het gebouw in drie ruimten.248 Van zuid 

naar noord een ‘hoekkamer’ met afmetingen van 7,2 m bij 9,5 m, een kleinere ruimte van 7,2 m bij 4,7 

m en een noordelijke ‘kamer’ met afmetingen van 7,2 m bij minimaal 13,2 m langs de binnenzijde van 

het funderingsplan. Een noord-zuid gelegen binnenmuur langs de oostzijde van het pand vormde een 

verbindingsgang tussen deze ruimten.249 Rondom en boven de funderingssleuven werden veel puinresten 

aangetroffen.250 De bakstenen in de puinsporen vertoonden enige diversiteit in kleur en formaat.251 De 

Afbeelding 17: Omgetrokken siermetselwerk (S 462), vermoedelijk van een poortgebouw (B2), kijkrichting: Z.

242  Afbeelding 25.
243  Spoor 068/142/445/457, bijlage 4.
244  Afbeelding 18: B 1 a tot en met d.
245  Spoor 480.
246  Spoor 457, V 359.
247  Spoor 479.
248  Spoor 066 en S 071.
249  Spoor 447, V 349. Rood/gele baksteen, formaat: 19,5/20 x 9/9,5 x 4/5 cm, schelpkalkmortel. De onderzijde van 

deze binnenmuur lag op 0,84- NAP.
250  Spoor 039, S 043, S 046, S 051, S 054, S 056, S 058, S 059, S 060, S 062, S 063, S 075, S 143. Ter plaatse 

van de funderingsresten van gebouw B moesten twee opgravingsvlakken worden aangelegd om de stratigrafie en 
chronologie van het bodemarchief in kaart te kunnen brengen.

251  Rode bakstenen kwamen voor in de formaten: 18 x 8/8,5/9 x 5 cm (S 039, S 051, S 060). Gele bakstenen in de 
formaten: 17/18,5/20/20,5 x 7/8/ 9,5 x 3,5/4/4,5 cm (S 039, S 051, S 058, S 059, S 060). Rood/gele bakstenen 
werden gevonden met formaat 20,5 x 9 x 4.
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positie en het uiterlijk van deze afbraaksporen verraadden weinig tot niets van de bouwelementen waartoe 

ze ooit hebben behoord. Spoor 055 was een restant van een vloertje van rode ongeglazuurde plavuizen.252 

De sterk gesleten plavuizen werden in verband aangetroffen. Het niveau van de bovenzijde van het 

vloertje lag op 0,44- NAP waarmee een indruk wordt verkregen van het niveau van het loopvlak binnen de 

begane grond van het gebouw. Langs de lange westgevel van het gebouw werd een deel van een noord-

zuid georiënteerd straatje aangetroffen, bestaande uit ‘IJsselsteentjes’.253 Langs de westzijde was het 

straatje afgewerkt met een randje van dezelfde bakstenen. Het niveau van de bovenkant van het straatje 

lag tussen 0,53- en 0,63- NAP. Vermoedelijk is deze laatste maat ontstaan door een latere verzakking. 

Hieruit volgt dat het maaiveld rond het midden van de 16de eeuw in dit deel van het kloosterterrein op 

circa 0.50- NAP lag. De sporen uit de voorafgaande fasen werden in dit terreindeel aangetroffen vanaf 

circa 1.00- NAP. In de overige percelen achter de woonerven van de Bangert werd het eerste leesbare 

vlak pas vanaf circa 1,50- tot 1,75- NAP aangetroffen. Dit kan niet uitsluitend verklaard worden door 

oorspronkelijke hoogteverschillen in het landschap of door plaatselijke ophoging. De verklaring voor 

bovengenoemd hoogteverschil moet vooral liggen in een grondige erosie van het bodemarchief van de 

bovenste meter in de overige percelen ná de sloop van het klooster. Activiteiten die aan deze erosie ten 

grondslag hebben gelegen zijn de aanleg en sloop van de kassen, inclusief het ondergrondse drainage- 

en bewateringssysteem. Sterk puinhoudende lagen die dicht onder de oppervlakte liggen vormen een 

hinderlijk obstakel tijdens agrarische werkzaamheden. Een deel van de bodem zal dan ook doorgespit zijn 

om deze te ontdoen van puin. Hierdoor is de bovenste 50 tot 100 cm – ofwel 1 á 2 archeologische vlakken 

– geheel verdwenen voordat deze konden worden gedocumenteerd. De eigenaardige vorm van het perceel 

van Bangert 36, in combinatie met het eeuwenoude, extensieve gebruik als boomgaard heeft een smalle 

strook langs de oostzijde van het kloosterterrein behoed voor vergelijkbare schade. 254

Drinkwatervoorziening

Waterput 4255

Ongeveer 12 meter ten westen van gebouw S 068/142 werd een waterput aangetroffen.256 Deze waterput 

bestond uit een houten vat. In de vaten waren tekens gekerfd.257 Een spongat in één van de duigen van 

het vat verraadt dat het vat oorspronkelijk als vloeistofcontainer voor bijvoorbeeld bier of wijn werd 

vervaardigd. Het vat was 1,45 m hoog en had een doorsnede van 1 m. 258 Dendrochronologisch onderzoek 

aan enkele duigen van het vat leverde informatie over de houtsoort en een indicatie voor de datering op. 

De ton bleek van eikenhout vervaardigd. Eén van de duigen kon worden gedateerd ná 1448 n. Chr., een 

ander ná 1465 n. Chr.259 Het dempingsmateriaal in de waterput leverde geen enkele vondst op en bestond 

uit 55 cm donkerbruine venige klei met daaronder grijs zand. Bovengronds heeft de waterput mogelijk een 

bakstenen ombouw gehad. Hiervan zijn echter geen resten aangetroffen.

Waterput 3260

Binnen het gebouwencomplex rond de kloosterhof, gelegen binnen de noordelijke helft van het 

onderzoeksterrein, werd slechts één waterput aangetroffen die naar alle waarschijnlijkheid tot de 

252  Formaat: 17,5 x 17,5 x 3,5 cm.
253  Spoor 052, formaat: 18/19 x 9/9,5 x 4/5 cm.
254  Deze –in fase 3 onder één beheer staande- percelen waren door de eigenaardige vorm minder geschikt voor 

‘rationalisering’, waardoor grootschalige agrarische grondbewerking uitbleef.
255  Afbeelding 25.
256  Spoor 287, zie ook bijlage 8a: coupenr. 69.
257  Vaak hebben dit soort ingekerfde symbolen betrekking op de kuiper, de inhoud of de bestelling waartoe het vat 

behoorde.
258  Waterpasmeting onderkant vat: 3,20- NAP.
259  De duigen zijn tijdens de bewerking ontdaan van spinthout, waardoor onderzoek naar de veldatum van het hout niet 

tot de mogelijkheden behoort.
260  Afbeelding 25.
261  Spoor 003, bijlage 8: coupenr. 1. Deze waterput is opgebouwd in een baksteensoort (oranjerode bakstenen, formaat 

18x8,5x4 cm) die veel gebruikt werd in fase 2c (vergelijk bijvoorbeeld S 219 en S 462). Om deze reden is waterput 
S 002/003 in de reconstructies van deze fase opgenomen.
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kloosterfase kan worden gerekend.261 De waterput lag binnen de noordvleugel in ruimte N 1a.262 De ronde 

waterput was geheel uit oranjerode bakstenen opgetrokken. 263 De bakstenen waren zonder gebruik 

van specie gestapeld. De fundering voor het metselwerk werd gevormd door een karrenwiel met een 

doorsnede van 1,50 m waarop een houten bodem was gemonteerd. 264 Het metselwerk had inwendig een 

doorsnede van 1,30 m. Hergebruik van karrenwielen als fundering in waterputten is een wijdverbreid 

fenomeen, waarvan reeds voorbeelden uit de prehistorie bekend zijn. Onder de houten bodem werden 

vondsten aangetroffen, evenals in de insteek.265 

Toegankelijkheid van het kloosterterrein

Een kloostergemeenschap leefde in mentaal opzicht zoveel mogelijk afgescheiden van de rest van de 

samenleving. Door de aanleg van de ommuring was het terrein van het klooster nu ook in fysiek opzicht 

afgesloten van de buitenwereld. Betreding van het terrein was mogelijk via een aantal toegangswegen 

over land en over water. Vermoedelijk konden deze naar behoefte of noodzaak worden gesloten. 

POORT 1266

Het metselwerk op de hoek van de zuidelijke en de oostelijke kloostermuur, was aan de westzijde netjes 

afgewerkt.267 Een teken dat er in de zuidelijke kloostermuur een deur of poort is geweest. Deze gaf 

toegang tot het pad naar Westerblokker via de brug (BRUG 4) aan de zuidzijde van het perceel.268 

262  Afbeelding 25.
263  Waterpasmeting hoogst aangetroffen baksteenlaag: 0,48- NAP. Baksteenformaat: 18x8,5x4 cm.
264  Vondstnummer 011. Waterpasmeting onderzijde karrenwiel: 2,80- NAP.
265  Vondstnummer 010 (onder houten bodem), V 007 (insteek).
266  Afbeelding 25.
267  Spoor 430.
268  Afbeelding 25: BRUG 4.

Afbeelding 18: Coupenr 121 richting N, funderings- en uitbraaksleuven gebouw O 1. Geheel rechts het afbraakpuin van 
de oostelijke kloostermuur.
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POORT 2269

In de funderingsresten van de oostelijke kloostermuur werden aanwijzingen voor een deur of poort 

gevonden, op de plek waar deze muur over een afstand van 1,5 m een sprong richting het oosten maakte 

en vervolgens verder noordwaarts verliep. De kloostermuur was ter plaatse over een afstand van 1,3 

m opvallend lichter gefundeerd.270 Waarschijnlijk werd de druk van de kloostermuur weggenomen door 

een gemetselde toog.Ter plaatse van de sprong was de ruimte tussen slootkant en kloostermuur ruim 

voldoende om een schuit aan te leggen en te laden of lossen via de hier gelegen toegang.

De insteekhaven271

De insteekhaven aan de westzijde van het kloosterterrein, aangelegd in fase 2b, was via de Kieftsloot nog 

steeds bereikbaar voor grotere vaartuigen.272 

BRUG 5 en POORT 3273

Het omgrachte en ommuurde terrein was sinds het begin van de 16de eeuw over land toegankelijk langs 

een opening aan de noordzijde van de dubbele omgrachting.274 Tijdens de aanleg van de westelijke 

kloostermuur werd een extra toegang gecreëerd. Hiervoor werd een deel van de binnenste gracht 

gedempt.275 De buitenste gracht bleef behouden, maar werd wel overbrugd.276 Van deze brug werden 

resten van het oostelijke bruggenhoofd teruggevonden.277 De plaats van het bruggenhoofd werd in het 

vlak gemarkeerd door een grote en diepe puinplek. Hierin werden onder meer bakstenen gevonden met 

dezelfde formaten als de in-situ aangetroffen brugresten.278 De fundering van het oostelijke bruggenhoofd

269  Afbeelding 25.
270  Spoor 430, zie ook afbeelding 15.
271  Afbeelding 24 en 25.
272  Spoor 179/210/212/221/228/257/271/272/273/274/275/328/363, zie bijlage 4 en afbeelding 24 en 25.
273  Afbeelding 25.
274  Bijlage 4. Zie ook afbeelding 24 en 25.
275  Spoor 215.
276  Spoor 219, afbeelding 19.
277  Bijlage 7.
278  Spoor 220.

Afbeelding 19: Overzicht op de restanten van het oostelijke bruggenhoofd (S 219, BRUG 2), kijkrichting: N.
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bestond uit houten ‘kespen’ op ‘slieten’.279 

Een funderingsmethode waarbij een ‘bosje’ 

van soms enkele tientallen houten stammen, 

de ‘slieten’, op de locatie van een muur in 

de grond werd geheid. 280 Op de slieten lag 

een dubbele laag planken, de ‘kespen’, die 

de feitelijke ondergrond voor het metselwerk 

vormden.281 Het oostelijke bruggenhoofd was 

vanaf de kespen opgemetseld uit oranjerode 

bakstenen met schelpkalkmortel.282 Het 

opgaand muurwerk heeft echter bestaan uit 

mooi afgewerkte rode bakstenen met formaat 

22 x 12 x 5,5 cm.283 Hiervan werd zoveel 

sloopafval aangetroffen dat aangenomen mag 

worden dat de brug zich binnen een bakstenen 

poortgebouw heeft bevonden. Op een niveau

van 1,70- NAP werden aan de grachtzijde van het bruggenhoofd in de bovenste twee versnijdingen drie 

uitsparingen aangetroffen. De uitsparingen waren bedoeld voor de houten constructie die het brugdek 

droeg. De bovenkant van de hoogst aangetroffen baksteenlaag van het bruggenhoofd lag op een niveau 

van 1,40- NAP. De westelijke pendant van het bruggenhoofd werd niet gevonden. Op de locatie waar 

deze verwacht kon worden werd wel een langwerpige baan met sterker geconcentreerd en grover 

baksteenpuin aangetroffen, hetgeen een aanwijzing vormt dat de westelijke pendant in het verleden 

geheel uitgesloopt is.284 Waarschijnlijk gaf de brug vanaf het dubbel omgrachte terrein toegang tot een 

pad over het smalle perceel A1/A2 waarlangs men de Bangert bereiken kon.285 Het pad, dat vanaf BRUG5 

langs de westzijde van het kloosterterrein in de richting van de Bangert liep, werd geblokkeerd door de 

insteekhaven.286 Waarschijnlijk bevond zich hier in fase 2c een ophaalbrug (BRUG 6), waarna het terrein 

via een brug over de wegsloot van de Bangert (BRUG 1) kon worden verlaten.287 De insteekhaven vormde 

helaas tevens de grens van het onderzoeksterrein, waardoor deze stelling niet getoetst kon worden aan 

archeologische resten.Gezien de keramiekfragmenten tussen het puin is de brug in de loop van de 18de 

eeuw gesloopt.288

Drie meter ten noorden van het bruggenhoofd werd een onderbreking van 1,3 m in de funderingssleuf 

van de westelijke muur om het kloosterterrein waargenomen (POORT 3).289 De breedte van de deur of 

poort komt overeen met die van POORT 2. Waarschijnlijk werd ook hier de neerwaartse druk van de 

kloostermuur weggenomen door een gemetselde toog. 

POORT 4

Door de bouw van de ommuring rond het terrein van het klooster werd het terrein binnen de muren 

afgesloten van de zuidelijke helft van het dubbel omgrachte terrein. Om toegang te houden tot dit deel 

van het terrein moet er een opening in de zuidelijke kloostermuur zijn geweest. Een aanwijzing hiervoor 

werd gevonden in de vorm van de ‘sprong’ in deze muur.290 Hier was ruimte voor een deur of poort van 

2,5 m breed.

Afbeelding 20: Detail van de noordelijke steunbeer van het 
bruggenhoofd. Een bundel ingeheide palen (‘slieten’) en een 
horizontale plankenlaag (‘kespen’) zijn gebruikt als fundering 
van het bruggenhoofd.

279  Spoor 219/225.
280  Bemonstering van één van de slieten (M 020) voor dendro(chrono)logisch onderzoek leverde helaas geen veldatum 

op. Het hout bleek afkomstig van Zwarte Els (Alnus Glutinosa). 
281  Bovenzijde van kespen gelegen op een niveau van 2,30- NAP.
282 Baksteenformaat 17,5 x 8 x 4 cm.
283  S 220, V 215.
284  Spoor 222.
285  Bijlage 4 en afbeelding 25.
286  Zie fase 2b en 2c.
287  Afbeelding 25.
288  Spoor 220, V 100.
289  Afbeelding 25.
290  Zie boven.
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5.2.3 Fase 3 (1573-2005)

De percelering van het onderzoeksterrein bleef in grote lijnen gehandhaafd vanaf de 12de/13de eeuw 

tot in de 21ste eeuw.291 Het onderscheid tussen de noordelijke en zuidelijke perceelhelften, waar in het 

verleden respectievelijk de religieuze en economische activiteiten van het klooster waren gesitueerd, bleef 

eveneens tot in onze eeuw duidelijk zichtbaar in het landschap. Om deze reden zal deze tweedeling ook 

hier als uitgangspunt voor de beschrijving dienen.292

De percelering en bebouwing op de noordelijke terreinhelft

De percelering293

De percelen A1 tot en met I waren tot 1573 in gezamenlijk bezit van klooster Bethlehem. Ze werden, na de 

opheffing en verkoop van het klooster in 1573, opgesplitst in vier percelen van 20 á 24 m breed en bijna 

140 m lang.294 Deze percelering werd aangetroffen in de vorm van noord-zuid georiënteerde sloten. De 

perceelsloten zijn ontstaan door het uitdiepen van reeds bestaande, deels gedempte perceelgreppels. 

Het samengevoegde perceel A1/B1 komt overeen met het perceel van Bangert 40 en perceel C1/D1 met 

het achtererf van Bangert 38.295 De percelen E1/F1/(G1) en (G1)H1/I zijn reeds vóór 1824 samengevoegd 

tot één erf, behorend aan Bangert 36.296 De noord-zuid georiënteerde greppel over perceel G1 bleef echter 

ook na deze samenvoeging bestaan, wat blijkt uit de vondst van brommeronderdelen en olievervuiling 

onderin de vulling. 297 In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze greppel grotendeels gedempt. Op 

het moment van de opgraving was de voormalige perceelsloot nog wel duidelijk herkenbaar als depressie 

in het landschap.

Gebouw W1298

Het oudst aangetroffen pand van de kloosterbebouwing (W1) bleef het langst in gebruik na de beëindiging 

van het klooster.299 In de loop van de periode 1575 tot de vroege 20ste eeuw onderging het pand wel 

enige aanpassingen. De korte zuidgevel werd afgebroken en enige meters noordwaarts weer opgebouwd, 

waardoor het pand iets werd ingekort: 16 x 8 m langs de buitenzijde van het funderingsplan en 15 x 6 

m langs de binnenzijde. De fundering van de nieuwe zuidgevel (S 237) was anderhalve steen breed en 

opgemetseld uit oranjerode bakstenen met schelpkalkmortel in de voegen.300 Het baksteenformaat van 

deze aanpassing week af van de originele delen van het pand: oranjerode bakstenen van 28 x 8 x 6 cm.301 

Deze verbouwing werd uitgevoerd in de 18de eeuw. Een voorraadkelder die in fase 2b werd opgemetseld 

tegen de oorspronkelijke zuidgevel, werd in deze periode gedempt.302 

Tegen de oostelijke lange gevel van pand W 1 is een tweede noord-zuid georiënteerde rechthoekige 

voorraadkelder aangetroffen.303 De afmetingen buitenwerks waren 3,9 bij 2,45 m. De wanden van de 

voorraadkelder bestonden oorspronkelijk uit steens metselwerk van gele ‘IJsselsteentjes’ met harde 

trasmortel in de voegen. 304 Inwendig was de voorraadkelder afgewerkt met een blauw beschilderde 

stuclaag.305 Waarschijnlijk hadden de bewoners last van indringend grondwater door lekkage van de stuclaag. 

291  Vergelijk afbeelding 21 tot en met 26. Afbeelding 6 toont de percelering in 1824.
292  Bijlage 5. 
293  Afbeelding 26.
294  A1/B1, C1/D1, E1/F1/G1(westelijke helft), G1(oostelijke helft)/H1/I.
295  Van het perceel Bangert 40 is niet met zekerheid vastgesteld dat ze tot het kloosterterrein behoorden. Hier is 

tot op heden nog geen opgravend onderzoek verricht, daar er tot voor kort van uit gegaan werd dat het buiten 
het kloosterterrein lag. De onderzoeksgegevens op de percelen Bangert 38 en 36 vormen echter aanleiding om 
perceel Bangert 40 vooralsnog een hoge archeologische waarde toe te kennen. Dit met het oog op vragen vanuit 
archeologisch perspectief betreffende de aanwezigheid en aard van te verwachten resten van de ommuring van het 
noordelijke kloosterterrein (fase 2b, S 213) en een daarnaast gelegen pad tussen de Bangert en Westerblokker. 

296  Afbeelding 6. Op deze kadastrale minuutplan van 1824 zijn de percelen van Bangert 36 reeds samengevoegd.
297  Spoor 281/346, aangelegd in fase 2a.
298  Afbeelding 26.
299  Vergelijk afbeelding 23 t/m 26.
300  Formaat: 21,5 x 9,5 x 4 cm.
301  Zie boven: fase 2a.
302  Spoor 233, V 135.
303  Spoor 019.
304  Formaat: 18 x 7 x 3,5 cm . Maximaal vier steenlagen aangetroffen.
305  Het gebruik van blauwe beschildering van de onderste baksteenlagen van opgaand muurwerk en voorraadkelders 

is een methode om vraat door ongedierte (muizen, ratten, etc.) tegen te gaan. Men ziet het nog wel eens bij 
historische boerderijen en stadswoningen. 
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In de oostzijde van de voorraadkelder is een halfsteens baksteenlaag tegen de oorspronkelijke kelderwand 

geplaatst. De vloer van de kelder was geplaveid met roodbakkende plavuizen.306 Door het gebruik van 

afwisselend rood geglazuurde en bruin geglazuurde plavuizen ontstond een ‘schaakbordpatroon’.307 Een 

derde deel van de plavuizen, gelegen in het zuideinde, is overigens afwisselend geel en groen geglazuurd. 

In dit deel bevond zich een verdiept stuk ter grootte van twee plavuizen, waar vuil schrobwater zich kon 

verzamelen. De noordzijde van de vloer lag op 0,45- NAP, de zuidwesthoek op 0,56- NAP en de zuidoosthoek 

op 0,66- NAP. De plavuizenvloer had dus ruimschoots afschot richting het schrobputje. Vondsten van de 

aanleg en buitengebruikstelling van de voorraadkelder zijn niet aangetroffen. De voorraadkelder is het 

resultaat van een latere verbouwing in de 17de of 18de eeuw. 

Afvalkuil (S 021)308

Ongeveer vijf meter ten oosten van pand W 1 lag een concentratie van keramiekfragmenten, vermoedelijk 

de onderkant van wat ooit een afvalkuiltje is geweest.309 Het keramisch afval wijst op een datering in de 

18de eeuw. De ligging nabij gebouw W 1 vormt een aanwijzing dat de bewoners zich hier van hun afval 

ontdeden. 

Drinkwatervoorziening

Waterput 3310

Voor de watervoorziening werd door de bewoners van het pand aanvankelijk nog gebruik gemaakt van 

een waterput die vermoedelijk reeds ten tijde van het klooster bestond.311 In de onderste dempingslaag 

van de waterput werden enkele tinnen lepels en fragmenten keramiek aangetroffen die de demping in de 

periode 1750-1800 dateren. 

Waterput 5312

Dit was de ‘opvolger’ van waterput 3. Waterput 5 werd niet ver van de zuidoosthoek van het pand 

aangelegd.313 Vermoedelijk gebeurde dit gelijktijdig met de demping van de hierboven beschreven 

waterput. De constructiewijze van de tweede waterput kon door instortingsgevaar slechts schetsmatig 

worden vastgelegd.314 De bodem bestond uit houten planken. De putschacht was bekleed met oranjerode 

bakstenen en rood/gele bakstenen van gelijke afmetingen.315 Bij de bouw van deze put werd geen gebruik 

gemaakt van mortel. De waterput werd gedempt met een vondstrijke vulling van grijze klei met as en 

houtskool. De vondsten dateren de buitengebruikstelling in de loop van de 18de eeuw. 

Waterkelder 1316

De ‘opvolger’ van Waterput 5 was gelegen in de noordwesthoek. Het betreft een rechthoekige waterkelder 

met uitwendige afmetingen van 1,5 bij 1 m.317 Het gewelf van de waterkelder was ten tijde van de 

opgraving niet meer aanwezig. De waterkelder was opgebouwd uit hardgebakken gele baksteentjes.318 Het 

is niet onwaarschijnlijk dat de waterkelder voor de watertoevoer was aangewezen op het grondwater. De 

schelpkalkmortel in de voegen was namelijk niet waterdicht. De waterkelder bevatte geen vondstmateriaal. 

Waarschijnlijk werd in dezelfde periode waterkelder 1 in gebruik genomen.319 

306  Baksteenformaat: 23x23x3 cm.
307  Bijlage 5.
308  Niet opgenomen in afbeelding 26.
309  Spoor 021, V 016. Zie ook afbeelding 26.
310  Abeelding 26.
311  Spoor 003, V 008, V 009.
312  Afbeelding 26.
313  Spoor 020. 
314  Bijlage 8: coupenr. 2.
315  Spoor 020, diameter: 1,2 m (uitwendig). Baksteenformaat: formaat: 20 x 8 x 3,5/4 cm.
316  Afbeelding 26.
317  Spoor 391.
318  Baksteenormaat: 17,5 x 8 x 3,5 cm.
319  Waterputten 3 en 5 zijn beiden in de periode 1750-1800 buiten gebruik gesteld.
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Waterkelder 2320

Ergens rond het midden van de negentiende eeuw werd waterkelder 1 vervangen door een grotere.321 

Deze was opgebouwd uit gele ‘IJsselsteentjes’ met harde, waterdichte trasmortel.322 Het gebruik van 

waterdichte materialen in waterputten en –kelders is een teken dat men voor zuiver drinkwater niet meer 

op het grondwater kon vertrouwen. Vanaf dat moment werd regenwater van het dak via de dakgoot en een 

gotenstelsel richting de waterkelder geleid. Jongere waterkelders ontbreken in de omgeving van gebouw 

W 1.323 Het ligt dan ook voor de hand dat waterkelder 2 is blijven functioneren tot de sloop van het pand, 

ergens rond 1900.

Bijgebouwen

In het bovenstaande zijn de verbouwingen en toevoegingen aan gebouw W 1 beschreven. Op minder dan 

een meter ten oosten van dit pand werden enige sterk verstoorde funderingsresten aangetroffen.324 De 

baksteenmaten van deze funderingen zijn zeer divers en een deel ervan was, getuige de mortelresten 

op de muurvlakken, duidelijk hergebruikt. 325 De relatief geringe diepte waarop deze funderingen werden 

aangetroffen vormen eveneens reden om de resten in fase 3 te plaatsen. 

De percelering op de zuidelijke terreinhelft

De inrichting van de zuidelijke helft van het voormalig kloosterterrein bleef nog lange tijd in grote 

lijnen intact, al werden geen archeologische aanwijzingen gevonden voor een gecontinueerd gebruik of 

aanpassing van de kloostergebouwen in dit terreindeel.326 BRUG 5 langs de westzijde van het terrein is 

zeker nog lange tijd na de beëindiging van het klooster gebruikt door de nieuwe eigenaren of pachters.327 

In het slooppuin werd veel 18de-eeuws vondstmateriaal aangetroffen.328 Zelfs na de sloop van de 

bakstenen brugconstructie, rond het midden van de 18de eeuw, bleef de buitenste gracht van de dubbele 

omgrachting uit fase 2c intact. 329 De noordelijke en westelijke grachtdelen werden na de sloop van de 

brug in de breedte meer dan gehalveerd.330 Ook verdween de toegang tussen het noordelijke en zuidelijke 

terreindeel door de aanleg van een oost-west georiënteerde sloot tussen de percelen C1/C2 en D1/D2.331 

In het verlengde daarvan werden ook de percelen I en J in fase 3 door een oost-west georiënteerde sloot 

opgedeeld in een noordelijke en zuidelijke helft.332 De oost-west georiënteerde sloot aan het zuideinde 

van het terrein werd binnen de percelen A2 tot en met D2 gedempt.333 Tien meter zuidelijker werd deze 

sloot vervangen door de huidige Kieftsloot. Op de kadastrale minuut van 1824 is duidelijk te zien dat deze 

ingreep reeds had plaatsgevonden. Het zuidelijke terreindeel werd door middel van nieuwe perceelsloten 

opgedeeld.334 Hierdoor ontstonden onregelmatige noord-zuid georiënteerde stroken met een breedte van 

11 tot 25 m. 335 Opvallend is dat deze perceelsloten geen aansluiting op S 230 vonden, met uitzondering 

van de sloot tussen percelen A2 en B2 en de sloot tussen percelen H2 en I. 

320  Afbeelding 26.
321  Deze datering is een schatting op basis van vergelijkbare waterdichte regenwaterkelders. Er werd geen dateerbaar 

vondstmateriaal aangetroffen in relatie tot de waterkelder.
322  Spoor 141, formaat: 17,5 x 8 x 3,5 cm.
323  Afbeelding 26.
324  Spoor 009/010/011 en S 022/023.
325  Spoor 009 tot en met 011: hergebruikte rood/gele bakstenen (23 x 9 x 5 cm), bovenkant 0,38- NAP, onderkant 

0,49- NAP; S 022: versnijdingen van oranjerode bakstenen (? x 8 x 4 cm), bovenkant 0,10- NAP, onderkant 0,30- 
NAP; S 023 (toevoeging aan S 022): rood/gele bakstenen (21,5 x 10 x 4,5 cm), bovenkant 0,12- NAP, onderkant 
0,36- NAP.

326  DOT 1 en B 1; Vergelijk afbeelding 25 en 26.
327  Afbeelding 26.
328  Spoor 220, V 100.
329  Tijdens het uitgraven van S 209 is zelfs een deel van de steunberen van het inmiddels afgebroken bruggenhoofd 

weggehakt om ruimte te maken (bijlage 5).
330  Bijlage 5: S 209/228/371, S 047, S 402 en S 230.
331  Spoor 230.
332  Spoor 047/402.
333  Spoor 465, V 363. Deze sloot werd aangelegd in fase 2a.
334  Spoor 340/362; S 119/325.
335  Bijlage 5: A2, B2, C2/D2/E2, F2/G2/H2 en I’; Perceel J bleef sinds fase 1b ongewijzigd.
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6 Gefaseerde reconstructie van het terrein

6.1 Inleiding en fasering

In het voorgaande hoofdstuk zijn de gegevens van de onderzoeken in 2005/2006 en 2008 gepresenteerd. 

Meer dan vooraf te vermoeden viel, hebben de opgravingen geleid tot een grote hoeveelheid nieuwe 

gegevens. Dit geldt vooral voor de periode waarin het onderzoeksterrein de kern vormde van het 

zusterklooster Bethlehem aan de Bangert. De archeologische resten op het terrein zijn met behulp 

van stratigrafische gegevens, vondstmateriaal, historische informatie en archeologische reconstructie 

ondergebracht in drie fasen: 

- Fase 1: 11de/12de eeuw – 1475

 Ontginning, verkaveling en herverkaveling in de late middeleeuwen.

- Fase 1a: 11de/12de eeuw

 De oudste sporen en eerste strokenverkaveling georiënteerd op Westerblokker.

- Fase 1b: 12de/13de eeuw - 1475

 Herverkaveling naar zeer smalle strokenverkaveling gescheiden door drainagegeulen en greppels.

- Fase 2: 1475-1573

 Het zusterklooster Bethlehem. 

 - Fase 2a: 1475-1494

  De startfase van het klooster. 

- Fase 2b: 1494-1540/1550

 De uitbreiding van het klooster.

- Fase 2c: 1540/1550-1573

 De voltooiing van het klooster.

- Fase 3: 1573 - heden

 De postmiddeleeuwse herinrichting en 

 ontwikkeling van het terrein.

6.2 Ontginning, verkaveling 
en herverkaveling in de late 
middeleeuwen

6.2.1 Fase 1a: 11de/12de eeuw336

Waarschijnlijk waren de oudste 

archeologische sporen op het terrein 

paalkuilen en delen van (erf)greppels in de 

zuidoosthoek van het onderzoeksterrein. 

Uit de vulling van één van de (erf)greppels 

werd een fragment Paffrath-keramiek 

geborgen, te dateren tussen circa 1100 en 

1300. De oriëntatie van deze sporen was 

zuidwest-noordoost, hetgeen een indicatie 

geeft van de toenmalige inrichting van 

het terrein. Deze oriëntatie wijkt af van 

Afbeelding 21b: Reconstructie van de brede 
strokenverkaveling in het onderzoeksgebied in 
fase 1a (circa 11de-12de eeuw). Schaal 1:2000
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Afbeelding 21a: Reconstructie van de brede strokenverkaveling in het onderzoeksgebied in fase 1a (circa 11de-12de eeuw), 
geprojecteerd op een bewerkte uitsnede van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000

Afbeelding 22: Reconstructie van de versmalde strokenverkaveling in het onderzoeksgebied in fase 1b (ca. 12de/13de 
eeuw-1475), geprojecteerd op een bewerkte uitsnede van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000
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die van de overige sporen op het terrein. 

Mogelijk betrof het de schaarse resten 

van een boerenerf. Tijdens het IVO werd 

op enkele plekken keramiek aangetroffen 

in een humeuze cultuurlaag.337 Deze 

scherven konden in de 11de tot 13de eeuw 

worden gedateerd. Wellicht behoorden de 

paalkuilen en (erf)greppels tot dezelfde 

periode. Gelet op de fragmentarische aard 

van deze sporen zijn ze niet opgenomen in 

afbeelding 21.338

De eerstvolgende sporen van mense-

lijke aanwezigheid bleken beter te 

reconstrueren. Het gehele terrein 

werd (her)verkaveld tot een vrij brede 

onregelmatige strokenverkaveling door 

middel van perceelgreppels. Slechts één 

van deze percelen lag geheel binnen het 

onderzoeksterrein en had een breedte 

van 48 m. Gelet op de oriëntatie van de 

percelen bestonden de dorpslinten van 

Westerblokker en Zwaag toen reeds. 

Kleine inventariserende veldonderzoeken 

binnen de dorpslinten van Westerblokker 

en Zwaag wijzen naar ontginning in de 

late 11de of de 12de eeuw. De Bangert was 

in deze periode de banscheiding tussen 

de ontginningen van beide dorpslinten 

en werd toen waarschijnlijk nog niet 

bewoond. In de zuidelijke helft van 

het onderzoeksterrein werden diverse 

delen van oost-west georiënteerde 

perceelgreppels aangetroffen, die de 

noord-zuid georiënteerde greppels 

oversneden. Dit fenomeen is ook bij 

opgravingen in Hoogkarspel waargenomen. 

Borger interpreteert deze versnippering

van de oorspronkelijke strokenverkaveling in Hoogkarspel als maatregel tegen de slechte ontwatering vóór 

het begin van de molenbemaling.339 “Enerzijds werd door het graven van sloten en greppels de waterberging 

van de polders vergroot zodat de wateroverlast daardoor iets verminderde, en anderzijds kon het uit deze 

sloten komende materiaal worden gebruikt voor ophoging van het land”.340 Op de kadastrale minuut 

van 1824 is dit fenomeen op wel meer plekken in de omgeving van het onderzoeksterrein te vinden.341 

Opvallend is de geringe afstand tussen drie oost-west georiënteerde greppels. Het lijkt te gaan om 

verbeteringen aan de drainage van het land of de correctie van bestaande grenzen. De onderlinge afstand 

was dermate klein dat het is uitgesloten dat we hier te maken hebben met het opsplitsen van percelen.

336  Afbeelding 21.
337  Burnier e.a. 2004, 21.
338  Deze oudste sporen zijn wél opgenomen in kaartbijlage 1. De spoornummers en –beschrijving kan men vinden in 

hoofdstuk 5. 
339  Borger 1975, 211.
340  Borger 1975, 211.

Afbeelding 22b: Reconstructie van de versmalde strokenverkaveling 
in het onderzoeksgebied in fase 1b (ca. 12de/13de eeuw-1475). 
Schaal 1:2000
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6.2.2 Fase 1b: 12de/13de eeuw – 1475342

De verkaveling van het onderzoeksterrein veranderde nogmaals. De reeds bestaande noord-zuid 

georiënteerde greppels bleven merendeels gehandhaafd.343 De relatief brede strekpercelen werden 

echter opgedeeld in veel smallere strekken (circa 8 á 10 m breed) door middel van nieuwe noord-zuid 

georiënteerde greppels. Uit enkele van deze greppels werden fragmenten van Pingsdorf- en Paffrath-

aardewerk geborgen die in verband kunnen worden gebracht met de aanleg. Vermoedelijk stond deze 

operatie voornamelijk in het teken van een betere (grond)waterbeheersing. Dit kan worden afgeleid uit 

de grootschaligheid en gelijkvormigheid van de nieuwe percelering, die ook buiten het onderzoeksgebied 

kan worden waargenomen.344 

6.3 Fase 2: 1475-1573. Het zusterklooster Bethlehem

Voorafgaand aan de reconstructie van het klooster wordt teruggekeken naar hoofdstuk 3, waarin de 

historische informatie over klooster Bethlehem op een rijtje is gezet. In chronologische volgorde konden 

hieruit de volgende belangrijke momenten worden gedistilleerd:

1. 1475: stichting klooster Bethlehem.

5. 1494: stichting kerk of kapel met kerkhof, gelegen aan het huidige erf Bangert 36. 

6. 1509: overstromingen waardoor zilte zeeklei werd afgezet op de erven, akkers en weiden van de 

wijde omgeving.

7. 1573 tot heden: sluiting van het klooster, in de loop der tijd gevolgd door afbraak van de 

kloostergebouwen en demping van een deel van de kloostergrachten.

Alle archeologische resten uit deze fase hebben een datering tussen de stichting van het klooster in 1475 

en de officiële beëindiging van de katholieke instellingen in 1573. 

Binnen de percelering heeft een belangwekkende ontwikkeling plaats op het breukvlak tussen beide 

subfasen. Tijdens de uitwerking van de sporen is er voor gekozen deze ontwikkeling van de percelering 

als uitgangspunt te nemen voor de archeologische reconstructie. Vanzelfsprekend is dit waar mogelijk in 

relatie tot sporen van de bewoning en het grondgebruik gedaan.

In verband met het complexe karakter van de aanvang, ontwikkeling en sloop van het klooster in fase 2 

en 3 wordt in de reconstructie van deze fasen gebruik gemaakt van codes (zie afbeelding 23 tot en met 

26). De gebruikte indeling is als volgt:

-Sporen en structuren die deel uitmaken van het ‘religieuze hart’, de gebouwen rond de kloosterhof. 

Deze resten zijn gecodeerd op basis van de ligging aan de kloosterhof. De westvleugel staat gelijk aan 

‘W’. De noordvleugel aan ‘N’, de oostvleugel is ‘O’ en de zuidvleugel is ‘Z’. Wanneer het mogelijk bleek om 

binnen een vleugel aparte bouwfasen of gebouwen te onderscheiden, is dit aangegeven door een cijfer.345 

Waar aanwijzingen zijn gevonden voor interne ruimten binnen gebouwen is dit aangegeven door middel 

van de achtervoegsels a, b, c, etc.

-Twee ‘bijgebouwen’ zijn aangegeven met de code ‘B’, gevolgd door een cijfer. De te onderscheiden interne 

ruimten zijn aangegeven door de achtervoegsels a,b,c, etc..

-Sporen en structuren die in relatie staan tot het dubbel omgrachte terrein zijn gecodeerd met ‘DOT’, 

gevolgd door een cijfer.

341  Afbeelding 6.
342  Afbeelding 22.
343  Resten van deze verkaveling waren in de vorm van drainagegreppels nog tot aanvang van het DAO zichtbaar in het 

land.
344  De grootschaligheid en gelijkvormigheid van de nieuwe verkaveling is nog erg goed waarneembaar in 1824 (zie 

afbeelding 6).
345  Bijvoorbeeld ‘W 1’ en ‘W 2’.
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-Het terrein was op meerdere plaatsen toegankelijk via land- en waterwegen. Waar deze elkaar kruisten 

werden bruggen aangelegd. Enkele van deze bruggen zijn daadwerkelijk opgegraven. Bruggen zijn 

gecodeerd met ‘BRUG’, gevolgd door een cijfer. 

-Het terrein werd in fase 2c voorzien van een ommuring. De ommuring is gecodeerd met KM (afkorting 

van KloosterMuur), met toevoeging van de ligging (N, Z, O, W).

6.3.1 Fase 2a: 1475-1494. De startfase van het klooster346

De kartograaf Willem Blaeu bracht het onderzoeksgebied in beeld in een kaartpublicatie uit circa 1635, de 

Atlas Novus.347 In zijn kaartbeeld van Noord-Holland tekende hij bebouwing in de vorm van boerenwoningen 

in de nabijheid van het klooster. Het klooster zelf was toen al meer dan een halve eeuw opgeheven. Deze 

bebouwing was op de kaart van de Mechelse kartograaf Van Deventer uit circa 1560 nog niet aanwezig.348 

Eén van de redenen voor de stichting van een klooster op deze locatie kan de betrekkelijke ‘leegte’ zijn 

geweest. 

Een greppel met oost-west oriëntatie sneed het onderzoeksterrein in twee min of meer gelijke delen. Door 

de aanleg van de oost-west georiënteerde greppel ontstond een tweedeling in de percelering in noordelijke 

en zuidelijke helften van de oorspronkelijke strokenverkaveling. Deze greppel oversneed de noord-zuid 

gelegen greppels uit fase 1b en kan om die reden pas in tweede instantie zijn aangelegd, bijvoorbeeld 

bij de stichting van het klooster Bethlehem.349 Het is mogelijk dat deze opdeling ten doel had om het 

kloosterterrein af te scheiden van particulier agrarisch terrein. Binnen de zuidelijke perceelhelften is geen 

spoor aangetroffen dat aanwijsbaar tot de allervroegste kloosterfase van het terrein behoort, hetgeen zou 

kunnen worden opgevat als bevestiging van het bovenstaande.

Binnen een groot deel van het opgegraven terrein zijn archeologische resten gevonden van gebouwen 

en muren uit de kloosterperiode. In de loop van de bestaansgeschiedenis van het klooster zou het 

evolueren tot een compleet kloostercomplex van vleugels om een min of meer rechthoekige kloosterhof. 

Op basis van bouwhistorische karakteristieken kan de oudste bouwfase in de uiterste noordwesthoek van 

het terrein worden gesitueerd.350 Hier zijn funderingssleuven, vlijlagen en muur- en funderingsresten 

gevonden van een noord-zuid georiënteerd gebouw. De fundering had afmetingen van minimaal 16 x 8 m 

aan de buitenzijde en 15 x 6 m aan de binnenzijde.351 Waarschijnlijk lag de zuidgevel 7 meter zuidelijker. 

De fundering van het oudst aangetroffen pand had daarmee afmetingen van circa 23 x 8 m langs de 

buitenzijde en 22 x 6 m langs de binnenzijde. Het opgaand muurwerk was spaarzaam aanwezig. Het ging 

om steens muurwerk, opgetrokken uit oranjerode bakstenen met formaten van circa 28 x 8 x 6 cm. 

In de noordwesthoek liep de korte noordzijde van het gebouw door in westelijke richting buiten het 

bereik van de opgraving. Het is mogelijk dat het ging om een steunbeer op de noordwesthoek. Het is 

echter waarschijnlijker dat deze muur doorliep richting het westen, buiten het onderzochte terrein. Vanuit 

dezelfde noordwesthoek van pand W 1 liep de lange westzijde nog minimaal 13 m door in noordelijke 

richting. Deze funderingssleuf leek aan te sluiten op een oost-west georiënteerde uitbraaksleuf aan de 

Bangert. Vermoedelijk ging het om een deel van een muur die ter hoogte van de Bangert een hoek richting 

het oosten maakte. 

Naast de resten van de opstallen zijn er ook aanwijzingen gevonden dat de eerste bewoners van het 

klooster hun afval, dierlijke en menselijke mest dumpten in een zone ten zuidoosten van de toenmalige 

kloosterbebouwing.352 Een groot deel van de afval- en mestkuilen lag in de oeverzones van noord-zuid 

georiënteerde greppels. Waarschijnlijk waren het kuilen waarboven secreethokjes en latrines hebben

346  Afbeelding 23.
347 Niet afgebeeld.
348  Afbeelding 4.
349  De greppels uit fase 1b blijven overigens wel in functie, getuige het feit dat veel sporen uit de kloostertijd in 

relatie staan tot deze greppels. Waarschijnlijk waren de greppels nog immer noodzakelijk in verband met de 
waterbeheersing van het terrein.

350  Hierbij is gelet op eventuele aansluiting op andere delen van het kloosterterrein, aan-/afwezigheid van bouwnaden, 
baksteenmaten, mortelsoort, etc.

351  Afbeelding 23: W 1.
352  Afbeelding 23.
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Afbeelding 23a: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2a (1475-1494), geprojecteerd op een bewerkte uitsnede 
van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000.

Afbeelding 24a: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2b (1494-1540/1550), geprojecteerd op een bewerkte 
uitsnede van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000.
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gestaan en werden ze zo aangelegd, dat 

vocht uit de mest via de greppels kon 

afvloeien met het oppervlaktewater. Enkele 

afval- en mestkuilen kunnen op basis van 

hun stratigrafische positie met zekerheid 

worden gerekend tot de allervroegste 

sporen van het klooster. Ze werden namelijk 

aangetroffen onder de ophogingslagen van 

het kerkhof, gewijd in 1494.353

Toegankelijkheid van het klooster in 

fase 2a (BRUG 1)

Binnen de begrenzing van het onderzoeks-

terrein werden geen aanwijzingen 

gevonden welke mogelijkheden er waren 

om het kloosterterrein te betreden. 

Gezien het feit dat het gehele terrein aan 

alle zijden omring was door sloten, kan 

wel worden geconcludeerd dat de ingang 

werd gemarkeerd door een brug. In de 

reconstructie van afbeelding 23 is deze 

brug in de uiterste noordwesthoek van 

het terrein van het klooster afgebeeld. 

De reconstructie van de ligging van 

BRUG 1 is gebaseerd op het feit dat deze 

locatie in latere fasen een belangrijke 

toegang vormde naar het terrein achter 

de Kloosterhof. Mogelijk had het terrein al 

vanaf het eerste begin meerdere ingangen. 

Gedacht kan worden aan een aparte ingang 

naar de kloosterbebouwing. 

6.3.2 Fase 2b: 1494-1540/1550. De 

uitbreiding van het klooster354

Het onderzoeksterrein onderging na fase 

2a een aantal grote veranderingen in de 

verkaveling. Globaal gesproken bleef de 

tweedeling in noordelijke en zuidelijke 

perceelhelften gehandhaafd. De brede oost-

west georiënteerde sloot uit fase 2a werd

gedempt. De greppels op de noordelijke terreinhelft werden gedeeltelijk gedempt, vooral ter hoogte van 

de Bangert. Delen van de greppels die in het onbebouwde deel van het terrein lagen bleven wel in functie, 

hetgeen blijkt uit het feit dat ze in gebruik bleven voor de afvoer van water en uitwerpselen. Bij de aanleg 

en verdere ontwikkeling van het kloosterterrein werden grootschalige ingrepen in het landschap niet 

geschuwd. De noordelijke helft van het onderzoeksterrein kreeg vanaf 1494 een sterk bebouwd uiterlijk 

met gebouwen om een min of meer rechthoekige kloosterhof. Hier lag het religieuze hart van het klooster. 

Afbeelding 23b: 
Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2a (1475-1494).  
De ononderbroken lijnen zijn tijdens de opgraving aangetroffen. 
De onderbroken lijnen zijn het resultaat van archeologische 
reconstructie. Binnen het gearceerde deel van het terrein (perceel 
Bangert 36) lag vermoedelijk de kloosterkapel. Dit terreindeel lag 
niet binnen het plangebied en is daarom niet onderzocht. De grijze 
vlekken zijn secreet, -mest- en afvalkuilen. Schaal 1:2000

353  Afval- en mestkuilen S 347; S 349; S 350. Zie ook coupenrs. 75 en 80 (bijlage 8a). Vergelijk afbeelding 23 en 24.
354  Afbeelding 24.
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Ook het kerkhof, gewijd in 1494, werd hier aangetroffen. Tijdens het onderzoek werden de resten van 63 

individuen geborgen. De percelering in de zuidelijke helft van het onderzoeksterrein ging op de schop. 

Met gebruikmaking van reeds bestaande greppels werd hierin een afgesloten terrein met dubbele gracht 

gerealiseerd. 

De inrichting van het noordelijk, religieus deel van het onderzoeksterrein in fase 2b

De Westvleugel langs de Kloosterhof (W 1 en W 2)355

De bebouwing van fase 2a bleef bestaan, maar werd zodanig uitgebreid in fase 2b dat het ‘ideaal’ van een 

min of meer rechthoekige kloosterhof omzoomd door bebouwing tot stand kwam. De grootste en meest 

compleet teruggevonden plattegrond van fase 2b bestond uit de funderingssleuven van een noord-zuid 

georiënteerd funderingsplan met afmetingen van 48 x 10 m langs de buitenzijde en 45 x 8 m langs de 

binnenzijde. Tijdens de bouw werd gebruik gemaakt van oranje-rode bakstenen met formaten van 22 x 

12 x 5 cm. Inpandig werden sporen van een oost-west georiënteerde binnenmuur teruggevonden, die de 

plattegrond in twee ruimtes van gelijke afmetingen verdeelde.356 Gebouw W2 lag ten zuiden van de korte 

zuidgevel van gebouw W1 uit fase 2a. Gebouw W 2 werd waarschijnlijk ná de historisch overgeleverde 

overstroming van 1509 aangelegd.357

De oostvleugel langs de Kloosterhof (O 1)358

Het perceel Bangert 36 kon voor het grootste deel niet worden onderzocht, daar het niet binnen het 

plangebied viel. In overleg met de eigenaresse, mevr. Balk werd op een klein deel van dit perceel een 

waarneming uitgevoerd, waarbij de bouwvoor werd verwijderd tot het niveau van het hoogstgelegen 

archeologische vlak. Binnen de waarneming werden langgerekte banen gevonden van een deel van de 

funderingssleuven van een noord-zuid georiënteerd gebouw, dat deel uitmaakte van de oostvleugel van 

het kloostercomplex. 359 Ook dit gebouw werd waarschijnlijk na de overstroming van 1509 aangelegd. De 

funderingssleuven liggen boven een als overstromingslaag geïnterpreteerde afzetting.360 Het opgegraven 

deel had afmetingen van circa 9 m breed bij een lengte van minimaal 17,9 m, gemeten langs de 

buitenzijde van het funderingsplan. Langs de binnenzijde waren de afmetingen circa 6,5 m breed bij 

een lengte van minimaal 17,9 m. Oranjerode en gele bakstenen werden aangetroffen in uitbraaksleuven 

van het gebouw.361 Tussen de beide funderingssleuven werden resten gevonden van binnenmuren.362 De 

binnenmuren verdeelden gebouw O 1 in binnenruimtes a, b en c. In de binnenruimtes O1 b en O1c zijn 

rommelig gelegde resten van een vloerniveau aangetroffen. Bestaande uit plavuizen en gebakken klinkers. 

Het loopvlak binnen dit deel van het gebouw lag op circa 0,40- tot 0,50- NAP. Gelet op de rommelige wijze 

van bestrating is het echter zeker niet uitgesloten dat deze secundair is aangebracht, bijvoorbeeld in de 

agrarische gebruiksperiode van het terrein, ná 1573. 

De begraafplaats binnen de Kloosterhof (†)363

Het kerkhof, gewijd in 1494 en in gebruik tot 1573, lag temidden van de resten van de kloosterhof. Het 

terrein ter plaatse werd circa 1 á 1,5 m opgehoogd. Deze ophoging heeft gefaseerd plaatsgevonden, 

vermoedelijk om meer doden te kunnen begraven binnen het beperkte areaal van het kerkhof. Het 

‘stapelen’ van de begravingen werd daadwerkelijk geconstateerd tijdens de opgraving en vormde reeds 

in de late middeleeuwen een gebruikelijke manier om ruimte te besparen. Op een niveau van circa 0,50- 

NAP werden aanwijzingen voor de inrichting van het kerkhof aangetroffen, bestaande uit een deel van de

355  Afbeelding 24.
356  Afbeelding 24: W 2a en W 2b.
357  Zie § 6.1., S 139.
358  Afbeelding 24.
359  O 1; zie afbeelding 24.
360  Zie § 6.1., S 139.
361  Formaten oranjerode bakstenen: 20 x 10 x 4,5 cm; formaten gele bakstenen: 21 x 9 x 4,5 cm.
362  Een oost-west georiënteerde funderingslaag van gebroken rode en gele bakstenen (formaat: ? x 9 x 4 cm) en een 

noord-zuid georiënteerde funderingslaag, opgebouwd in steens metselwerk van gele bakstenen (formaat: 20 x 9 x 
4,5 cm) met schelpkalkmortel.

363  Afbeelding 24.
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bemuring van de zuidgrens van het kerkhof, 

en delen van verharding in de vorm van 

aangestampte zavel met mortel- en 

schelpgruis. 

De noordvleugel langs de Kloosterhof 

(N 1)364

In fase 2b maakte deze bebouwing naar 

alle waarschijnlijkheid deel uit van de 

noordvleugel. Deze funderingsresten leken 

deel uit te maken van de noordvleugel 

van het klooster. Ze vormden in de 

noordwesthoek van het terrein vermoedelijk 

twee ruimtes (N 1a en N 1b). Dit deel van het 

klooster lag grotendeels buiten de grenzen 

van het onderzoeksterrein, waardoor 

onvoldoende informatie kon worden 

verzameld om meer over de afmetingen en 

het uiterlijk van de noordvleugel te kunnen 

vertellen. De in 1494 gewijde kapel zal 

ten noorden van de begraafplaats hebben 

gelegen, vermoedelijk geïntegreerd in de 

noordvleugel van het kloostercomplex.365 

Ook bij vergelijkbare kloosters lag hier de 

kapel.366 Over de vorm en oriëntatie van de 

noordvleugel zijn te weinig archeologische 

gegevens beschikbaar om een verantwoorde 

reconstructie te geven van de aansluiting 

met de oostvleugel. 

De zuidvleugel langs de Kloosterhof 

(Z 1)367

Een latrinekuil lag op een locatie waar de 

zuidvleugel van het gebouwencomplex 

om de kloosterhof kan worden verwacht. 

De reconstructie van de ligging van de 

zuidvleugel wijkt nauwelijks af van de 

opmetingen door de Hoornse landmeter en 

kroniekschrijver Sebastiaan Centen op 21 

april 1738, waarin hij stelt dat het klooster 

“… voor zoverre ik de oude fondamenten

Afbeelding 24b: 
Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2b (1494-1540/1550).  
De grijze vlekken zijn latrinekuilen die door middel van  goten  
loosden op het complexe stelsel van sloten en greppels binnen en 
om het kloosterterrein. Schaal 1:2000

364  Afbeelding 24.
365  Deze veronderstelling is gebaseerd op de ligging van het kerkhof van klooster Bethlehem en de gebruikelijke positie 

van de kerk in contemporaine kloostercomplexen in het buitengebied. Vergelijk het vlak bij Bethlehem gelegen 
broederklooster Nieuwlicht (afbeelding 27).

366  Vergelijk afbeelding 27.
367  Afbeelding 24.
368  Velius 1740, 362-363. ‘Hoornse voet’ = 27,7 cm. Wanneer we de door Velius genoemde lengte van 270 voet 

omrekenen dan komen we op een lengte van 74,79 meter. Deze afstand komt redelijk dichtbij de afstand van 71,75 
m tussen de noordgevel van het in 1738 nog bestaande pand W1 en de zuidgevel van pand W2 (zie afbeelding 23 
tot en met 25). Er bestaan echter sterke aanwijzingen dat de noordvleugel van het kloostercomplex dichter tegen 
de Bangert lag. De gereconstrueerde lengte op basis van de archeologische gegevens bedraagt 85,5 m. Wellicht 
lagen de kloosterresten aan de Bangert niet overal meer in het zicht toen Centen zijn opmetingen verrichtte. Niet zo 
vreemd gezien het feit dat het klooster in 1738 al 165 jaar was opgeheven. 
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van het zelve, die ten dele gelijk, ten dele onder den grond leggen, heb konnen naspeuren, zo moet 

het in ’t geheel met de woning die er thans nog overig is, lang geweest zijn omtrent 270 voeten”. 

368 Er werden geen directe aanwijzingen aangetroffen voor de bouwwijze van de zuidvleugel. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de funderingssleuven van de zuidvleugel, zoals die elders 

op het terrein wél zijn aangetroffen, door latere agrarische werkzaamheden zijn opgenomen in de 

moderne bouwvoor. Ook valt te denken dat de zuidvleugel minder robuust was uitgevoerd, waardoor 

er minder diep hoefde te worden gefundeerd. De latrinekuil van de zuidvleugel was via een gootje 

in de zuidoosthoek aangesloten op een noord-zuid georiënteerde perceelgreppel. In deze reeds 

bestaande greppel werd in fase 2b een verbreding aangebracht, vermoedelijk ten behoeve van de 

aanleg van een houten constructie, bestaande uit een palenrij en een houten schot.369 Vermoedelijk 

kon men het waterpeil ten noorden en zuiden van het houten schot regelen door middel van een 

– niet teruggevonden – klep of inlaat in het schot en aldus het vloeistofpeil in de latrinekuil regelen. 

De galerij langs de Kloosterhof

In vrijwel alle kloosters bevond zich een overdekte galerij langs één of meerdere zijden van de kloosterhof. 

Iets dergelijks kon niet worden geconstateerd op het terrein van klooster Bethlehem. Dit wil niet zeggen 

dat een dergelijke constructie er nooit geweest is. Eerder dient rekening te worden gehouden met de 

mogelijkheid dat de relatief lichte funderingen van dergelijke constructies door latere bodembewerking 

verloren zijn gegaan.

Functionele analyse van de gebouwen langs de Kloosterhof

Uit de opgravingsgegevens kon een redelijk compleet beeld van de bebouwing rond de centrale 

kloosterhof worden gereconstrueerd. De in het bovenstaande gepresenteerde reconstructie overtrof alle 

verwachtingen. De bebouwing rond de kloosterhof heeft ooit een functionele indeling gehad in onder 

meer kerk/kapel, gebedsruimten, slaapzalen, cellen, etc. Dit is bekend van andere kloosters, waar meer 

historische gegevens voorhanden waren over bouwfasen en inrichting van de gebouwen.370 Helaas bestaat 

er geen historisch materiaal aan de hand waarvan de specifieke functies kunnen worden benoemd. 

In tegenstelling tot de kloosters van de Cisterciënzer Orde staat ons geen ‘standaardplattegrond’ ter 

beschikking, waarmee de functionele indeling van klooster Bethlehem kan worden gereconstrueerd.371 In 

algemene zin kan wel enig onderscheid worden gemaakt. 

De oudst aanwijsbare ruimten lagen in de noordwesthoek van het onderzoeksterrein (W 1 en N 1) en 

dienden naar alle waarschijnlijkheid tot huisvesting van de eerste zusters.372 Velius typeert de oudste 

bebouwing immers als “…eenige lange wooningen…”.373 Het klooster werd in de navolgende decennia 

uitgebouwd tot het eindresultaat werd bereikt rond het midden van de 16de eeuw. 

Naar het zich laat aanzien moesten de zusters van Bethlehem de eerste decennia van het bestaan van het 

klooster elders ter kerke gaan. De kapel en het kerkhof van klooster Bethlehem werden pas in 1494 gewijd. 

De oriëntatie van de lengteas van kerkgebouwen is ook heden nog in globale lijnen oost-west. Dit heeft te 

maken met een aantal vaste regels omtrent de inrichting van het kerkgebouw. Een dergelijk gebouw zou 

binnen de reconstructie van afbeelding 25 alleen in de noordvleugel passen.374 Niet ver daarvandaan werd 

ook het kerkhof aangetroffen. Waarschijnlijk namen kerk en aanverwante ruimten de gehele noordvleugel 

in. Daarmee vormde deze vleugel vanaf 1494 het belangrijkste deel van het klooster. 

Van de oostelijke vleugel zijn slechts summiere archeologische gegevens voorhanden in de vorm van 

de resten van gebouw O 1.375 Duidelijk is dat in ieder geval een deel van de vleugel in baksteen was 

369  Z 1b; afbeelding 24.
370  Bijvoorbeeld het klooster Galilea Minor te Monnickendam (Besteman & Heidinga 1975).
371  Kloosters van de Cisterciënzer orde worden gekenmerkt door een streven naar uniformiteit in het bouwplan 

(Besteman & Heidinga 1975, 90).
372  Afbeelding 23 en 24.
373  Velius 1740, 97.
374  Grotendeels buiten het onderzoeksterrein gelegen.
375  Afbeelding 24 en 25.
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uitgevoerd. Mogelijk werd een deel van deze vleugel gebruikt om een groeiend aantal kloosterlingen 

te kunnen herbergen. Voor zowel de oostvleugel als voor de nieuwbouw van de westvleugel kan ook 

gedacht worden aan andere functies, zoals bijvoorbeeld bibliotheek, refter, kapittelzaal en eventuele 

voorraadruimten. 376 

Van de veronderstelde zuidvleugel is slechts de diep ingegraven kuil van de latrine teruggevonden. Wellicht 

is de geplande bouw van deze vleugel nooit verder gekomen dan de latrine. Het is echter mogelijk dat 

resten van de fundering van de zuidvleugel in de loop der eeuwen door latere bewerking van de bodem 

verloren zijn gegaan.

De inrichting van het zuidelijke, agrarisch/ambachtelijke deel van het onderzoeksterrein in 

fase 2b

Dubbele omgrachting377

Rond de zuidelijke helft van het kloosterterrein werd een dubbele gracht gerealiseerd in fase 2b. Bij de 

aanleg van de omgrachting heeft men zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande noord-zuid 

georiënteerde greppels uit fase 1b. De twee grachten hadden ieder een breedte van zeker 4,5 á 5,5 m en 

waren op meerdere plaatsen met elkaar en het omringende slotenstelsel verbonden. 

Het terrein binnen de dubbele omgrachting (DOT 1 tot en met DOT 3)378

Bewerking van gewassen op het dubbel omgrachte terrein (DOT 3)

In de westzijde van de binnenste gracht was een dubbel houten schot aangebracht. De constructie vertoonde 

grote gelijkenis met die van Z 1b.379 Ook hier kan gedacht worden aan een sluisje waarmee het waterpeil 

in de greppel kon worden geregeld. Enige meters zuidelijker werd namelijk in de vulling van de gracht 

een langwerpige puinkuil aangetroffen boven een kuil die gevuld was met plantaardige resten of mest. De 

puinkuil bevatte puin van rood/geel gevlekte bakstenen met een formaat van 21 x 9,5 x 4,5 cm en brokjes 

schelpkalkmortel. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de mestkuil deel uitmaakte van 

een uit baksteen opgetrokken constructie, een gebouwtje of een overkluizing. Over de functie kan slechts 

worden gespeculeerd. Vondstmateriaal ontbrak in de kuil. In de latrinekuilen van het klooster werden wel 

vondsten aangetroffen. De mogelijkheid dat deze constructie gebruikt werd voor bewerking van gewassen 

is dan ook groot. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een ‘vlasrootkuil’. Tien meter zuidelijker werd 

een mestkuil in de westelijke slootoever van de binnenste gracht blootgelegd. Ook in deze kuil werden 

geen artefacten aangetroffen. De kans is dan ook groot dat ook deze kuil gebruikt werd voor de bewerking 

van gewassen. Mogelijk betrof het een voorganger van bovengenoemde bakstenen constructie.380 De 

inhoud van de kuilen was echter zwaar geroerd door jongere sloop- en graafwerkzaamheden. Om deze 

reden werd van bemonstering afgezien.

De latrine op het dubbel omgrachte terrein (DOT2)381

Een deel van een oudere greppel uit fase 1b werd hergebruikt voor de aanleg van een latrinekuil. Het 

beervocht werd afgevoerd door middel van een open gootje vanaf de zuidwesthoek van de latrine in 

zuidwestelijke richting naar de binnenste van de twee grachten. Binnen de latrinekuil werden resten 

gevonden van de fundering van de bovengrondse constructie van de latrine, bestaande uit twee palenrijen 

langs de zuid- en oostzijde van de kuil. De latrinekuil was langs de west- en noordzijde bekist met 

wanden van horizontaal aangebrachte planken. De combinatie van de palenrijen en de houten bekisting 

vormt een rechthoekige, noord-zuid georiënteerde constructie van circa 5,75 m bij circa 4,4 m. Eén van 

de bemonsterde palen was weliswaar van eikenhout, maar werd ongeschikt bevonden voor daterend 

376  De refter is de eet- en recreatiezaal van een kloostergemeenschap. De kapittelzaal is de ruimte waar de 
kloostergemeenschap samenkwam voor officiële gelegenheden, zoals stemmingen.

377  Afbeelding 24.
378  Afbeelding 24 en 25: DOT 3.
379  Zie boven bij de inrichting van het noordelijke deel van het onderzoeksterrein.
380  Deze ‘voorganger’ is niet afgebeeld in afbeelding 24.
381  Afbeelding 24 en 25.
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dendrochronologisch onderzoek.382 De latrinekuil bevatte echter voldoende vondstmateriaal om deze te 

kunnen dateren in het tweede en derde kwart van de 16de eeuw. In fase 2c werd de latrine vermoedelijk 

voorzien van een bovengrondse bakstenen opbouw.

Bebouwing op het dubbel omgrachte terrein (DOT1)383

Binnen het dubbel omgracht terrein stond een oost-west georiënteerd gebouw. Van dit gebouw is de 

funderingssleuf van de korte westzijde aangetroffen, inclusief aanzetten van de funderingsleuven van 

de lange noord- en zuidzijden. De korte oostzijde kon door de aanwezigheid van een open afvoergootje 

dat afvloeide naar een noord-zuid georiënteerde drainagegreppel worden gereconstrueerd.384 Voorzichtig 

kan hieruit worden geconcludeerd dat het funderingsplan langs de buitenzijde afmetingen van 9 m bij 

(maximaal) 15 m had. Langs de binnenzijde van het funderingsplan waren de afmetingen waarschijnlijk 7 

m bij (maximaal) 12,8 m. De daklast van het gebouw werd gedeeltelijk opgevangen door middenstaanders, 

waarvan de meest westelijke daadwerkelijk is aangetroffen.385 De reeds genoemde afvoergoot was 

aangesloten op de zuidoosthoek van het gebouw. Vermoedelijk werden in het gebouw werkzaamheden 

uitgevoerd waarbij veel afvalwater ontstond. 

Drinkwatervoorziening op het dubbel omgrachte terrein (waterput 1 en 2)386

Waterput 1

Op het terrein binnen de dubbele gracht werden twee waterputten gevonden. Eén van beide lag ten 

oosten van het hierboven beschreven gebouw, op circa 5 meter afstand van de gereconstrueerde korte 

oostzijde. Waterput 1 is de langst bewaard gebleven bakstenen constructie uit de kloostertijd op het 

terrein. Tot ongeveer 1985 was de waterput nog zichtbaar in het veld. In de waterputwand zijn rode 

en gele bakstenen en schelpkalkmortel verwerkt.387 Waterput 1 was gefundeerd op hergebruikte balken 

waarvan een bemonsterd exemplaar door dendrochronologisch onderzoek kon worden gedateerd tussen 

1497 en 1507. 

Waterput 2

Circa 15 meter ten westen van het hierboven beschreven gebouw lag een tweede waterput. Deze waterput 

was ondergronds opgebouwd uit twee boven elkaar geplaatste houten vaten. Dendrochronologisch 

onderzoek aan een duig van het onderste vat leverde een veldatum ná 1503 op. Bovengronds heeft de 

waterput mogelijk een bakstenen opbouw gehad. Hiervan is echter niets teruggevonden.

Toegankelijkheid van het klooster in fase 2b388

De zuidelijke terreinhelft was vanzelfsprekend toegankelijk vanuit het klooster. De toegang vanuit het 

klooster bevond zich aan de noordzijde, waar de gracht een onderbreking had. In 2008 werd echter 

tevens een houten bruggenhoofd opgegraven in de uiterste zuidoosthoek van het terrein (BRUG 4). 

Historisch onderzoek had reeds geleid tot het vermoeden van een directe verbinding over land tussen de 

dorpslinten van Westerblokker en die van de Bangert. Deze verbinding liep over het terrein van klooster 

Bethlehem. Waarschijnlijk liep de weg vanaf Westerblokker via BRUG 4 langs de oostzijde van het terrein 

van het klooster richting de Bangert. Binnen dit tracé moest ook op twee andere plekken een sloot worden 

overbrugd (BRUG 2 en 3). 

In de zuidzijde van de binnenste gracht werd een onderbreking gevonden die toegang gaf tot het strookje 

land tussen de binnenste en de buitenste gracht. Dit dammetje diende mogelijk voor onderhoud aan de 

grachten en als toegang voor scharrelend kleinvee.

382  Bijlage 10, Monsternr. 035.
383  Afbeelding 24 en 25.
384  Deze greppel werd aangelegd in fase 1b en bleef in fase 2 in functie. Dit gold overigens voor de meeste drainagegreppels 

van vóór de kloosterperiode. Deze drainagegreppels zijn niet afgebeeld in de reconstructietekeningen van het 
klooster. Dit omwille van de overzichtelijkheid van de herinrichting als kloosterterrein.

385  Waar de ondergrond stevig was werden de meeste funderingssleuven minder diep aangelegd. Deze ondiepere delen 
zijn in de regel in de loop der tijd door egalisering en ploegen geërodeerd.

386  Afbeelding 24 en 25.
387  Formaat rode bakstenen: 20/21 x 10 x 4,5 cm. Formaat gele bakstenen: 20 x 10 x 4,5 cm.
388  Afbeelding 24.
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Natuurlijk waren de beide delen van het klooster niet alleen over land bereikbaar. Voor transport van 

goederen en levensmiddelen zullen vooral de vele waterwegen van belang zijn geweest. Dit blijkt 

ook wel uit de hoofdrol die de waterwegen speelden bij de inrichting van het zuidelijke deel van het 

kloosterterrein.

Vanuit de Kieftsloot, de achterkade tussen de landerijen van Westerblokker en die van de Bangert, konden 

grotere vaartuigen langs de westzijde van het kloosterterrein komen. Halverwege het kloosterterrein 

bevond zich een splitsing. Hier bestond de mogelijkheid om aan te meren binnen het terrein van het 

klooster. Deze gracht met een lengte van 50 m vormde in fase 2b en fase 2c een insteekhaven bij 

het klooster.389 Een insteekhaven van zeer vergelijkbare vorm is ook waargenomen bij het naburige 

broederklooster Nieuwlicht.390 

Functionele analyse van het zuidelijke deel van het onderzoeksterrein 

Het aanleggen van de dubbele omgrachting met eigen toegang tot de buitenwereld dient gezien te worden 

als een fysieke en mentale afscheiding van het religieuze leven in het eigenlijke klooster. Het leven in een 

laatmiddeleeuws klooster stond niet alleen in het teken van de ‘katholieke’ rituelen en verering. Arbeid 

werd in de late middeleeuwen door de meeste kloosterordes beschouwd als één van de belangrijkste 

onderdelen van de overvolle dagindeling. Het opgegraven terrein behoort duidelijk tot het kerngebied van 

klooster Bethlehem. Uit historische administratieve documenten blijkt dat het grondbezit van Bethlehem 

niet beperkt was tot dit terrein.391 Van de buiten het klooster gelegen bezittingen ontvingen de zusters 

pachtopbrengsten en huurgelden. Deze opbrengsten werden vaak in natura afgedragen.392 De zuidelijke 

helft van het onderzoeksterrein is de meest geschikte kandidaat als centraal inzamelpunt voor deze 

afdrachten. Tot slot is het niet onwaarschijnlijk dat het gebruikt werd voor de stalling van vee, de opslag en 

bewerking van zelf geteelde gewassen en pachtafdrachten, het brouwen van bier en het bakken van brood. 

Helaas kon geen van deze mogelijkheden worden gestaafd door hard archeologisch bewijsmateriaal. 

6.3.3 Fase 2c: 1540/1550-1573. De voltooiing van het klooster393

In verband met het complexe karakter van de inrichting en bebouwing van het kloosterterrein in fase 2b 

wordt in de beschrijving van de sporen gebruik gemaakt van reconstructiecodes. De gebruikte codering is 

terug te vinden in hoofdstuk 6.3. 

De ommuring van het kloosterterrein (KMN/KMZ/KMO/KMW)

In deze laatste fase van klooster Bethlehem werd een groot deel van het terrein van het klooster ommuurd. 

Deze bouwfase betekende de voltooiing van het grondplan van het klooster. 

De oostelijke kloostermuur (KMO)

Het metselwerk van de oostelijke kloostermuur bestond uit geel/rode bakstenen en was twee steens met 

twee versnijdingen aan de basis.394 Een metselverband kon niet worden vastgesteld. Aan de zuidwestzijde 

van de muur werden enkele resten van het plaveisel binnen de kloostermuren blootgelegd. Het plaveisel 

bood zicht op de hoogte van het voormalig loopvlak, dat ter plaatse op ongeveer 0,90- NAP werd 

aangetroffen. Waarschijnlijk heeft de oostelijke kloostermuur doorgelopen tot aan de Bangert. In de 

reconstructie is dan ook rekening gehouden met een lengte van 192,5 m.

389  S 179/210/212/221/228/257/271/272/273/274/275/328/363, zie bijlage 4 en afbeelding 24 en 25.
390  Vergelijk afbeelding 24, 25 en 27.
391  Een publicatie waarin het grondbezit van Bethlehem nader wordt besproken is in voorbereiding.
392  In de late middeleeuwen was al wel sprake van een volwassen geldeconomie. Veel goederen konden met geld 

betaald worden. Er werden in deze periode – en lang daarna- echter nog veel transacties gedaan door warenruil 
in een nader te bepalen verhouding. De meeste pachters moesten bijvoorbeeld een vast percentage van de oogst 
afstaan aan hun pachtheer.

393  Afbeelding 25.
394  Formaten: 19 / 20,5 x 9 / 9,5 x 4,5 cm. 
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De zuidelijke kloostermuur (KMZ)

Van de zuidelijke kloostermuur is zeer weinig teruggevonden. Deze muur, met een oorspronkelijke 

lengte van ongeveer 88 m, was in hoofdzaak bewaard als enkele uitbraaksleuven over een lengte van 

22 m. Vanuit de zuidoosthoek van de kloostermuur kon het spoor gereconstrueerd worden tot een 

funderingskuil. Deze funderingskuil is geïnterpreteerd als versteviging voor een ‘sprong’ in de zuidelijke 

kloostermuur. Deze interpretatie sluit goed aan bij de ligging van de eerder genoemde uitbraaksleuven, 

3,5 m noordelijker. Naar het zich laat aanzien werden, tijdens de werkzaamheden aan de fundering van de 

zuidelijke kloostermuur, geen voorzieningen getroffen voor eventuele, in de muur te integreren gebouwen. 

Het is echter niet uitgesloten dat zich hier lichte, archeologisch niet-traceerbare houten opstallen hebben 

bevonden. 

De westelijke kloostermuur (KMW)

Van de westelijke kloostermuur werd voornamelijk een klein deel van de paalfundering gevonden. De 

westelijke kloostermuur kon vanaf de zuidwesthoek in noordelijke richting gevolgd worden over een afstand 

van 49 m. Waarschijnlijk liep de westelijke kloostermuur door tot aan de wegsloot van de Bangert. De 

gereconstrueerde lengte van de westelijke kloostermuur komt daarmee op 193,5 m. Door de begrenzing 

van het te onderzoeken terrein kon deze stelling niet getoetst kon worden aan archeologische resten. 

De noordelijke kloostermuur (KMN)

De noordelijke kloostermuur moet zich langs de wegsloot van de Bangert hebben bevonden. Vermoedelijk 

werd een deel van de reeds bestaande noordelijke vleugel van het klooster in deze muur opgenomen.395 

Meting van de afstand tussen de westelijke en oostelijke kloostermuur leidt tot een gereconstrueerde 

lengte van 88,5 m voor de noordelijke kloostermuur.

Afbeelding 25a: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2c (1540/50-1573), geprojecteerd op een bewerkte uitsnede 
van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000

395  Afbeelding 25: N1a.
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Veranderingen in de inrichting 

van het klooster

Hoezeer het uiterlijk van het 

klooster ook veranderde, belangrijke 

wijzigingen aan de inrichting binnen 

de dubbele omgrachting werden 

nagenoeg niet aangetroffen. Er 

zijn geen aanwijzingen dat het 

vrijstaande gebouw in het midden 

van het dubbel omgrachte terrein 

werd aangepast of gesloopt.396 

Het terrein binnen de dubbele 

omgrachting bleef vermoedelijk  

in gebruik voor agrarische en 

ambachtelijke doeleinden.

De latrine (DOT2)397

De demping van het noordwestelijk 

einde van de binnenste gracht 

noodzaakte wel tot aanpassing 

van de overdekte latrine. Het open 

afvoergootje, dat in zuidelijke 

richting naar de binnenste 

gracht liep, was vanaf dat 

moment onbruikbaar. Het werd 

gedempt en vervangen door een 

ondergrondse bakstenen goot. 

Deze voerde de vloeistoffen af van 

de noordoosthoek van de latrine 

naar het water van de insteekhaven 

van het klooster.398 Het metselwerk 

van de goot bestond uit bakstenen 

van diverse kleuren en formaten, 

hetgeen wijst op hergebruik van 

oudere en jongere restpartijen. 399 

De bodem van de afvoergoot was 

geplaveid met rode plavuizen.400 

De bovengrondse constructie van 

de latrine was opgetrokken uit 

baksten van verschillende kleuren 

en formaten.401 Het dak boven 

de latrinekuil werd in fase 2c 

bedekt met rode, ongeglazuurde 

dakpannen van het dubbel gegolfde 

‘Hollandse’ type. De genoteerde

396  Vergelijk afbeelding 24 en 25: DOT1.
397  Afbeelding 25. Vergelijk afbeelding 24.
398  Aangelegd in fase 2a.
399  Rode baksteen (30 x 1 5 x 6 cm); rode baksteen (16 x 7,5 x 3,5 cm); gele baksteen (20 x 10 x 4,5 cm); gele 

baksteen (22,5 x 10 x 5 cm); oranjerode baksteen (22,5 x 10 x 4,5 cm). 
400  Formaat plavuis: 17 x 17 x 3,5 cm.
401  Rode baksteen (17 x 8 x 4,5 cm); geel/rode baksteen (21 x 10 x 5 cm).

Afbeelding 25b: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2c (1540/50-
1573). De ononderbroken lijnen zijn tijdens de opgraving aangetroffen. 
De onderbroken lijnen zijn het resultaat van archeologische reconstructie. 
Binnen het gearceerde terreindeel  binnen de kloosterhof lag vermoedelijk de 
kloosterkapel. Dit terreindeel lag niet binnen het plangebied en kon daarom 
niet onderzocht worden. De grijze vlekken zijn latrinekuilen die door middel 
van  goten  loosden op het complexe stelsel van sloten en greppels binnen en 
om het kloosterterrein. Schaal 1:2000
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rode bakstenen met formaat 17 x 8 x 4,5 vertoonden een sterke overeenkomst met de bakstenen van het 

bruggenhoofd aan de westzijde van het kloosterterrein en andere constructies uit fase 2c.402 Dit vormt een 

aanwijzing dat de bakstenen opbouw van de latrinekuil een aanpassing uit fase 2c was. 

Bijgebouwen (B1 en B2)403

Geïntegreerd in de oostelijke kloostermuur, werden enkele bakstenen bijgebouwen opgetrokken. Dit 

gebeurde gelijktijdig met de bouw van de ommuring. Wat blijkt uit het feit dat deze ter plaatse van de 

bebouwing dieper gefundeerd werd. 

Bijgebouw (B 2)

Het meest zuidelijk gelegen bijgebouw was sterk verstoord. Een klein stuk oorspronkelijk muurwerk was 

nog aanwezig, in de vorm van een halfsteens, oost-west georiënteerd fragment van de zuidgevel.404 Aan 

de zuidgevel was extra aandacht besteed tijdens het metselen.405 Een deel van het afbraakpuin bevatte 

nog duidelijke resten van siermetselwerk in de vorm van driehoekige ‘vlechtingen’.406 In de vlechtingen 

waren bakstenen verwerkt, waarvan het formaat afweek van dat van de funderingen.407 

Meting van de afstand tussen de noordelijke en de zuidelijke funderingssleuf resulteert in een lengte van 

12,9 m langs de buitenzijde en 12,5 m langs de binnenzijde van het funderingsplan. Het funderingsplan 

kan ongeveer 8,5 m breed geweest zijn.408 Twee poeren in de noordgevel gaven enig zicht op het uiterlijk 

van het pand. Poeren dienden om de last van een verdieping of dak op te vangen. Een ingetrapte laag 

mest vormde een aanwijzing voor een kleine stal binnen dit gebouw.409 Interessant is het verloop van de 

noordoosthoek van de twee grachten, waar beide samenkomen en afbuigen richting het westen.410 Bij 

aanvang van het onderzoek was deze ‘sprong’ in het perceel nog aanwezig. Door de familie Balk, sinds 

meer dan een eeuw in bezit van dit perceel, wordt deze sprong aangeduid als ‘de Steert’, een verwijzing 

naar het vreemde, smalle uiteinde van dit perceel. Dit perceel diende sinds fase 2b als verbindingsweg 

tussen de Westerblokker en de Bangert.411 Het besluit tot het aanleggen van deze sprong is waarschijnlijk 

ingegeven door de ligging van gebouw B2. Dit ligt ter plaatse van de versmalling van het perceel en 

vormde daarmee een barrière voor verkeer dat vanaf Westerblokker over BRUG 4 naar het klooster kwam. 

Gebouw B2 moet dan ook gezien worden als een poortgebouwtje. Het siermetselwerk in de zuidelijke gevel 

past goed bij een dergelijke functie. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van een inpandige stal. Er zijn 

geen aanwijzingen gevonden dat de dubbele gracht in fase 2b een ander verloop heeft gekend. Dit zou 

kunnen betekenen dat zich ter plaatse van gebouw B1 reeds eerder een opstal bevonden heeft, mogelijk 

een lichte constructie in hout, daar hiervan geen archeologische resten zijn aangetroffen.

Bijgebouw (B 1)

Langs de oostelijke kloostermuur werden de funderingssleuven van een groot bijgebouw aangetroffen. 

Voorafgaand aan de bouw werd de oever van de naastgelegen sloot ter plaatse afgegraven en voorzien 

van een palenfundatie. De bouwperiode kon dankzij keramiekonderzoek en dendrochronologische datering 

van de beschoeiing van de naastgelegen sloot worden gedateerd in de periode 1540-1550. De noordelijke 

gevelfundering werd niet gevonden. De goed geconserveerde insteek en vlijlaag van de oostelijke gevel 

zijn echter indicatief voor de lengte van het gebouw. De aangetroffen sleuven wijzen op een langgerekt 

noord-zuid georiënteerd gebouw waarvan het funderingsplan een minimale lengte had van 30,7 m langs 

de buitenzijde en 29 m langs de binnenzijde. Met zekerheid kan worden gesteld dat het funderingsplan 

402  Afbeelding 25: BRUG 5, B1, B2.
403  Afbeelding 25.
404  Rode bakstenen, formaat: 20 x 9,5 x 4,5 cm, schelpkalkmortel.
405  Afbeelding 17 en bijlage 4.
406  Ook ‘schuine strek’ genoemd.
407  Oranjerode bakstenen: formaat: 16/17 x 8 x 3,5/4 cm, schelpkalkmortel.
408  Van de westgevel werd geen spoor teruggevonden. Voor de reconstructie in afbeelding 25 is de grens tussen de 

percelen H1 en I als uitgangspunt genomen. Dit lijkt te worden bevestigd in de breedte van gebouw B 1.
409  Spoor 453, zie ook bijlage 8a: coupenr. 114.
410  De sprong in de noordoosthoek van de verder min of meer rechthoekige omgrachting.
411  Zie afbeelding 24: BRUG 4.



63

langs de buitenzijde 11,2 m en langs de binnenzijde 9,8 m breed is geweest. Twee oost-west georiënteerde 

funderingssleuven verdeelden het gebouw in drie ruimten.412 Van zuid naar noord een ‘hoekkamer’ met 

afmetingen van minimaal 7,2 m bij 9,5 m, een kleinere ruimte van 7,2 m bij 4,7 m en een ‘hoekkamer’ 

met afmetingen van 7,2 m bij minimaal 13,2 m.413 Een noord-zuid gelegen binnenmuur langs de oostzijde 

van het pand vormde een verbindingsgang tussen deze ruimten.414 De versterking van de oostelijke 

kloostermuur ter plaatse van bijgebouw B 1 wijst op de aanwezigheid van een verdieping. Een restant van 

een vloertje van rode ongeglazuurde plavuizen vloertje was indicatief voor het niveau van het loopvlak 

binnen de begane grond van het gebouw.415 Dit lag op 0,44- NAP. Een restant van een straatje ten westen 

van gebouw B 1 was indicatief voor het niveau van het maaiveld buiten het gebouw. Dit lag rond 1550 op 

circa 0.50- NAP. 

De archeologische resten boden geen duidelijke oplossing voor de vraag welke functie het gebouw had 

binnen het klooster. Wellicht bood het onderdak voor proveniers en zieken. De ligging leende zich hier 

uitstekend voor. Het lag redelijk ver verwijderd van de verblijfplaats van de zusters, die in de regel een 

hoge mate van afzondering nastreefden. Ook de nabijgelegen, zeer grote latrine (DOT 2) en de eigen 

waterput (waterput 4) vormen indirect bewijs voor bewoning door mensen die niet tot de kloosterorde 

behoorden.416

Drinkwatervoorziening in fase 2c (waterput 3 en 4)417

Er werden geen aanwijzingen gevonden dat waterputten 1 en 2 uit fase 2b al voor de opheffing van het 

klooster werden gedempt. De kans is groot dat deze in functie bleven. In fase 2c werden wel nog enkele 

nieuwe waterputten toegevoegd aan de drinkwatervoorzieningen van het klooster.

Waterput 4

Ongeveer 12 meter ten westen van gebouw B 1 werd een waterput aangetroffen. Deze waterput bestond uit 

een houten vat, welke oorspronkelijk als vloeistofcontainer voor bijvoorbeeld bier of wijn werd vervaardigd. 

Het vat was 1,45 m hoog en had een doorsnede van 1 m. De ton bleek van eikenhout vervaardigd. Eén 

van de duigen kon worden gedateerd ná 1448 n. Chr., een ander ná 1465 n. Chr. Bovengronds heeft de 

waterput mogelijk een bakstenen ombouw gehad. Hiervan zijn echter geen resten aangetroffen.

Waterput 3

Binnen de bebouwing van de kloosterhof werd slechts één waterput aangetroffen die met enige stelligheid 

tot de kloosterfase kan worden gerekend.418 De waterput lag binnen de noordvleugel in ruimte N 1a. De 

ronde waterput was geheel uit oranjerode bakstenen opgetrokken. De bakstenen waren zonder gebruik 

van specie gestapeld. De fundering voor het metselwerk werd gevormd door een karrenwiel met een 

doorsnede van 1,50 m waarop een houten bodem was gemonteerd. Het metselwerk had inwendig een 

doorsnede van 1,30 m. 

Toegankelijkheid van het kloosterterrein419

Een kloostergemeenschap leefde in mentaal opzicht zoveel mogelijk afgescheiden van de rest van de 

samenleving. Door de aanleg van de ommuring was het terrein van het klooster nu ook in fysiek opzicht 

afgesloten van de buitenwereld. Betreding van het terrein was mogelijk via een aantal toegangswegen. 

Vermoedelijk konden deze naar behoefte of noodzaak worden gesloten. 

412  B 1a tot en met B 1c.
413  Alle ‘kamers’ zijn gemeten langs de binnenzijde van het funderingsplan.
414  B 1d. rood/gele baksteen, formaat: 19,5/20 x 9/9,5 x 4/5 cm, schelpkalkmortel. De onderzijde van deze binnenmuur 

lag op 0,84- NAP.
415  Formaat: 17,5 x 17,5 x 3,5 cm.
416  Voor de ligging en beschrijving van waterput 4: zie onder bij ‘’ ‘Drinkwatervoorziening in fase 2c’.
417  Afbeelding 25.
418  Waterput 3 was opgebouwd in een baksteensoort (oranjerode bakstenen, formaat: 18 x 8,5 x 4 cm) die veel gebruikt 

werd in fase 2c (vergelijk bijvoorbeeld BRUG 5 en B 2). 
419  Afbeelding 25.
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POORT 1

Het metselwerk op de zuidoosthoek van de kloostermuur, was aan de westzijde netjes afgewerkt. Een 

teken dat er in de zuidelijke kloostermuur een deur of poort is geweest. Deze opening gaf via BRUG 4 aan 

de zuidzijde van het perceel toegang tot het pad naar Westerblokker.420 

POORT 2

In de funderingsresten van de oostelijke kloostermuur werden aanwijzingen voor een deur of poort 

gevonden, op de plek waar deze muur over een afstand van 1,5 m een sprong richting het oosten maakte 

en vervolgens verder noordwaarts verliep. De kloostermuur was ter plaatse over een afstand van 1,3 

m opvallend lichter gefundeerd.421 Waarschijnlijk werd de druk van de kloostermuur weggenomen door 

een gemetselde toog.Ter plaatse van de sprong was de ruimte tussen slootkant en kloostermuur ruim 

voldoende om een schuit aan te leggen en te laden of lossen via de hier gelegen toegang.

De insteekhaven422

De insteekhaven aan de westzijde van het kloosterterrein, aangelegd in fase 2b, was via de Kieftsloot nog 

steeds bereikbaar voor grotere vaartuigen. 

BRUG 5 en POORT 3

Het omgrachte en ommuurde terrein was sinds het begin van de 16de eeuw over land toegankelijk 

langs een opening aan de noordzijde van de dubbele omgrachting. Tijdens de aanleg van de westelijke 

kloostermuur werd een extra toegang gecreëerd. Hiervoor werd een deel van de binnenste gracht 

gedempt.423 De buitenste gracht bleef behouden, maar werd wel overbrugd. Van deze brug werden resten 

van het oostelijke bruggenhoofd teruggevonden.424 Het oostelijke bruggenhoofd was vanaf de houten 

fundering opgemetseld uit oranjerode bakstenen met schelpkalkmortel.425 Het opgaand muurwerk heeft 

echter bestaan uit mooi afgewerkte rode bakstenen met formaat 22 x 12 x 5,5 cm. Hiervan werd zoveel 

sloopafval aangetroffen dat aangenomen mag worden dat de brug zich binnen een bakstenen poortgebouw 

heeft bevonden. Op een niveau van 1,70- NAP werden aan de grachtzijde van het bruggenhoofd in de 

bovenste twee versnijdingen drie uitsparingen aangetroffen. De uitsparingen waren bedoeld voor de 

houten constructie die het brugdek droeg. De westelijke pendant van het bruggenhoofd is in het verleden 

vermoedelijk geheel uitgesloopt. Drie meter ten noorden van het bruggenhoofd werd een onderbreking 

van 1,3 m in de funderingssleuf van de westelijke muur om het kloosterterrein waargenomen (POORT 

3). De breedte van de deur of poort komt overeen met die van POORT 2. Waarschijnlijk werd ook hier de 

neerwaartse druk van de kloostermuur weggenomen door een gemetselde toog. POORT 3 gaf toegang 

tot een smal reepje slootkant aan de oostzijde van de westelijke kloostermuur. Dit reepje land liep aan de 

noordzijde dood op de buitenste gracht van de dubbele omgrachting. Aan de zuidzijde kwam het uit op 

het geheel uitgebroken westelijke bruggenhoofd van BRUG 5. Deze situatie roept de vraag op of POORT 

3 misschien een kleinere ingang voor personen was, terwijl paarden en karren door het poortgebouw 

van BRUG 5 binnen konden. Dit lijkt evenwel niet logisch. In veel laatmiddeleeuwse poortgebouwen was 

een kleine deur voor personen aangebracht in de grotere poortdeuren. Dit in aanmerking nemende heeft 

POORT 3 waarschijnlijk geleid naar de verdieping van het poortgebouw boven BRUG 5. Wellicht ging dit via 

een uitgespaarde trapopgang in de westelijke kloostermuur. Ook kan gedacht worden aan een arkeltoren 

met trapopgang aan het westelijke bruggenhoofd. De aanwezigheid van een poortgebouw met verdieping 

vormt tevens een verklaring voor de forse funderingswijze van het bruggenhoofd.426 

BRUG 5 gaf toegang tot een pad over het smalle perceel ten westen van de westelijke kloostermuur, 

waarlangs men de Bangert bereiken kon. Het pad, dat vanaf BRUG 5 langs de westzijde van het 

420  Afbeelding 25: BRUG 4.
421  Zie ook afbeelding 15.
422  Afbeelding 24 en 25.
423  Vergelijk afbeelding 24 en 25.
424  Zie ook fbeelding 19.
425  Baksteenformaat 17,5 x 8 x 4 cm.
426  Vergelijk de fundering van BRUG 4 (bijlage 4: S 219) en BRUG 1 (bijlage 4: S 420).
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kloosterterrein in de richting van de Bangert liep, werd geblokkeerd door de insteekhaven.427 Waarschijnlijk 

bevond zich hier in fase 2c een ophaalbrug (BRUG 6), waarna het terrein via een brug over de wegsloot 

van de Bangert (BRUG 1) kon worden verlaten. De insteekhaven vormde helaas tevens de grens van het 

onderzoeksterrein, waardoor deze stelling niet getoetst kon worden aan archeologische resten.Gezien de 

keramiekfragmenten tussen het puin is de brug in de loop van de 18de eeuw gesloopt.

POORT 4

Door de bouw van de kloostermuur werd het terrein binnen de muren afgesloten van de zuidelijke helft van 

het dubbel omgrachte terrein. Om toegang te houden tot dit deel van het terrein moet er een opening in 

de zuidelijke kloostermuur (KMZ) zijn geweest. Een aanwijzing hiervoor werd gevonden in de vorm van de 

‘sprong’ in deze muur.428 Hier was ruimte voor een deur of poort van 2,5 m breed. Deze breedte, geschikt 

voor de passage van een boerenwagen, is in overeenstemming met de gedachte dat de zuidelijke helft van 

het kloosterterrein een agrarische/ambachtelijke functie had.429

6.4 Fase 3: 1573–heden. De postmiddeleeuwse herinrichting en ontwikkeling van het terrein430

De Reformatie betekende het einde voor het klooster. Het voormalige kloosterterrein kreeg vanaf dit 

moment een agrarische bestemming. Dit betekende niet dat de herinnering aan klooster Bethlehem na 

1573 snel uit het geheugen van de lokale bevolking was gewist. Nog eeuwen lang lagen er zichtbare 

herinneringen aan het klooster in het landschap. Zo blijken een deel van de bebouwing en percelering 

van het klooster nog lange tijd intact te zijn gebleven. Uit deze periode zijn relatief veel historische

427  Zie boven.
428  Zie boven.
429  Zie fase 2b.
430  Afbeelding 26.

Afbeelding 26a:  Reconstructie van het voormalige  kloosterterrein in fase 3 (1573-heden), geprojecteerd op een uitsnede 
uit de kadastrale minuut van 1824.  Schaal 1:10000
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vermeldingen over de (her)inrichting 

en het gebruik van het voormalige 

kloosterterrein overgeleverd.431 De 

archeologische informatie uit deze 

periode was echter beperkt en vaak sterk 

geërodeerd door de minder gunstige 

stratigrafische positie, dicht onder 

het moderne oppervlak. Eroderende 

processen, waaronder agrarische 

bedrijfsvoering, hebben meer effect op 

het archeologisch bodemarchief naarmate 

archeologische resten zich dichter onder 

het moderne oppervlak bevinden. Toch 

valt er in grote lijnen wel een beeld te 

schetsen van de ontwikkelingen na de 

Reformatie.

De historisch ontwikkelde percelering 

van het onderzoeksterrein bleef na 

1573 in grote lijnen intact. Het in 

de kloostertijd ontstane onderscheid 

tussen de noordelijke helft van het 

onderzoeksterrein, waar voorheen het 

religieus hart van het klooster lag, bleef 

afgescheiden van de zuidelijke helft. Hier 

werden in het verleden de agrarische 

en ambachtelijke activiteiten van het 

klooster ontplooid. Het gebruik van de 

grond veranderde echter drastisch.

Langs de Bangert werd de noordelijke 

helft van het onderzoeksterrein opgedeeld 

in vier min of even grote percelen van 20 

á 24 m breed en bijna 140 m lang. De 

twee meest oostelijke hiervan werden 

samengevoegd tot het huidige erf van 

Bangert 36. Het oudst aangetroffen 

gebouw van de kloosterbebouwing bleef 

het langst in gebruik na de Reformatie.432 

In de loop der eeuwen werden echter wel 

enige aanpassingen doorgevoerd. De 

korte zuidgevel werd afgebroken en enige 

meters noordwaarts weer opgebouwd, 

waardoor het gebouw iets korter werd:

16 x 8 m buitenwerks en 15 x 7 m binnenwerks. De kadastrale minuutplan van 1824 toont een klein 

noord-zuid georiënteerd gebouw in de noordwesthoek van het onderzoeksterrein, dicht aan de Bangert.433 

Door projectie van de opgravingsgegevens op deze kaart werd ontdekt dat het bovengenoemde 

ingekorte gebouw vrijwel exact aansluit op de maatvoering in de minuutplan.434 Uit het bovenstaande 

kan worden geconcludeerd dat het pand in 1824 zeker nog in gebruik was, ondanks de hoge ouderdom 

431  Een publicatie over dit onderwerp is in voorbereiding.
432  W 1 uit fase 2a tot en met 2c. Zie afbeelding 23 tot en met 26.
433  Afbeelding 6.
434  Vergelijk afbeelding 6 en 26.

Afbeelding 26b:  Reconstructie van het voormalige  kloosterterrein 
in fase 3 (1573-heden). De ononderbroken lijnen zijn tijdens de 
opgraving aangetroffen. De onderbroken lijnen zijn het resultaat van 
archeologische reconstructie. Schaal 1:2000
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van bijna drieëneenhalve eeuw. Er zijn zelfs aanwijzingen aangetroffen in historische archieven die 

wijzen op een gecontinueerd gebruik tot in de vroege 20ste eeuw.435  Dit is in overeenstemming met 

de voorraadkelder en de opeenvolgende waterputten en –kelders, die bij het pand zijn aangetroffen.436

De inrichting van het dubbel omgrachte terrein bleef nog lange tijd in grote lijnen intact, al werden er geen 

archeologische aanwijzingen gevonden voor een gecontinueerd gebruik of aanpassing van de bebouwing.437 

De bakstenen brug langs de westzijde werd zeker nog lange tijd na de Reformatie gebruikt door de 

nieuwe eigenaren of pachters.438 In het slooppuin werd veel 18de-eeuws vondstmateriaal aangetroffen. 

De binnenste gracht werd in de loop van de achttiende eeuw gedempt. De buitenste gracht bleef, met 

uitzondering van de zuidelijke zijde, in grote lijnen intact tot in de 21ste eeuw. Wel verdween de toegang 

tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het terrein door de aanleg van een oost-west georiënteerde 

sloot over de volle breedte van het voormalige kloosterterrein. Hierbij werd gebruik gemaakt van een deel 

van de voormalige insteekhaven van het klooster.439 Het zuidelijke deel van het terrein lijkt door middel 

van nieuwe sloten te zijn opgedeeld in onregelmatige noord-zuid georiënteerde stroken met een breedte 

van 11 tot 25 m. Opvallend is het feit dat de meeste van deze sloten geen aansluiting op de oost-west 

georiënteerde sloot ter hoogte van de voormalige insteekhaven had. Enkele oost-west georiënteerde 

puinbanen en puinkuilen markeerden de ligging van een oost-west georiënteerde greppel. Ten noorden 

van deze greppel lag een blokvormig perceel. Op de kadastrale minuut van 1824 is van deze percelering 

op het zuidelijke terreindeel niets te vinden.440 De sloten waren waarschijnlijk al gedicht óf zijn nooit 

aangelegd als eigendomsmarkering, maar eerder als drainageverbetering. 

Op de zuidelijke helft van het onderzoeksterrein werden alleen aanwijzingen voor agrarisch grondgebruik 

aangetroffen. Desondanks was de hoeveelheid 18de- tot 20ste-eeuws vondstmateriaal in slootdempingen op 

dit deel van het terrein betrekkelijk groot. 

Afbeelding 27: Reconstructie uit de 
19de eeuw van het klooster Nieuwlicht, 
eveneens gelegen aan de Bangert in 
Westerblokker

435  Een publicatie over dit onderwerp is in voorbereiding.
436  Uitvoerige beschrijving van de waterputten en –kelders in hoofdstuk 5: fase 3.
437  Vergelijk afbeelding 25 en 26.
438  Afbeelding 26: BRUG 2.
439  Vergelijk afbeelding 24 tot en met 26.
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7 De resultaten van het definitief archeologisch onderzoek (DAO) 
in 2005/2006 in relatie tot de waardestelling en aanbevelingen 
naar aanleiding van het inventariserend veldonderzoek (IVO-
Proefsleuven) in 2002: een nabeschouwing

De archeologische monumentenzorg kent een uitgebreid traject van vooronderzoeken, die zouden moeten 

leiden tot het behoud van archeologisch waardevolle terreinen.441 Behoud van archeologische waarden kan 

worden gerealiseerd door beperkende voorwaarden te stellen aan het grondgebruik van het terrein, óf 

door de archeologische informatie te documenteren door middel van opgravend onderzoek. 

In het geval van het terrein van het voormalige klooster Bethlehem leidde het traject van vooronderzoeken 

tot de conclusie dat de waarde van de vindplaats over het algemeen laag uitvalt en in ieder geval 

niet behoudenswaardig is. Wel werd het zinnig geacht om 5 á 6 duidelijk begrensde zones nader te 

onderzoeken.442 Het van oktober 2005 tot januari 2006 uitgevoerde DAO ging aanvankelijk uit van deze 

zones. Binnen 5 dagen na aanvang van het DAO bleek dat verspreid over het gehele onderzoeksterrein 

nog vele resten van de inrichting van het kloosterterrein bewaard waren gebleven. Ook de verkaveling en 

bewoning in de voor- en naliggende perioden kon goeddeels worden gereconstrueerd. In dit hoofdstuk 

zal de discrepantie tussen de waardestelling na het IVO en de geconstateerde hoogwaardige fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats worden geëvalueerd.   

Voor het overgrote deel wijkt de definiëring van de sporen uit het IVO niet wezenlijk af van die van 

het DAO. In enkele gevallen bleken als ‘greppel’ gedefinieerde sporen in werkelijkheid te behoren tot 

sporen die gerelateerd zijn aan de bouw of afbraak van gebouwen van het klooster.443 Dit is begrijpelijk, 

gezien de kleinschaligheid van de tijdens het IVO aangelegde proefputten en –sleuven. Vooronderzoek 

zal vanzelfsprekend nooit de mate van detaillering opleveren als een vlakdekkend DAO. Ondanks de 

inherente beperkingen zijn er tijdens het IVO toch enkele bakstenen constructies of de afbraaksporen 

daarvan herkend, verspreid over grote delen van het terrein. 444 Deze constructies, in combinatie met 

de voor het buitengebied relatief hoge spoor- en vondstdichtheid binnen grote delen van het terrein en 

de in 2005 nog duidelijk aan het maaiveld zichtbare resten van het dubbel omgrachte terrein, hadden 

aanleiding moeten geven tot een middelhoge tot hoge waardering op alle waarderingscriteria voor het 

gehele onderzoeksterrein. 

Desondanks had waarschijnlijk ieder ander zich op soortgelijke wijze vergist. Ten tijde van het IVO werd, 

op basis van –achteraf – verkeerd geïnterpreteerde historische informatie en slecht gedocumenteerde 

waarnemingen, nog uitgegaan van de schamele resten van een klein klooster dat zich vrij ver ten zuiden 

van de Bangert zou hebben bevonden.445 De voor de kloostergebouwen gebruikte funderingswijze 

– ongeheide funderingssleuven, gevuld met een mix van zavel en schelp-/mortelgruis – werd bovendien 

slechts herkend nadat enkele licht mortelhoudende ‘greppels’ waren gecoupeerd, iets dat tijdens een IVO 

slechts op beperkte schaal mogelijk – en vaak zelfs niet toegestaan – is.   

440  Zie afbeelding 6.
441  Bureauonderzoek, gevolgd door Inventariserend Veldonderzoek (boringen en/of proefsleuven). Het bureauonderzoek 

is uitgevoerd door de Archeologische Dienst van Hoorn (niet gepubliceerd). Booronderzoek is uitgevoerd door 
archeologisch adviesbureau RAAP (Molenaar 2005), het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door Jacobs & Burnier 
(Burnier, e.a. 2004).

442  Burnier e.a. 2004, 33
443  ‘Greppel 14’= puinkuil sloop kloostergebouw B 1; ‘Greppel 21’= funderingssleuf zuidgevel gebouw B 1; ‘Greppel 4’= 

funderingssleuf zuidwestelijke kloosterommuring; ‘Greppel 18’= funderingssleuf zuidgevel gebouw W2; ‘Greppel 
19’= funderingssleuf oostgevel gebouw W 2; voor de hierboven gebezigde gebouwcodes: zie afb. 23 tot en met 25 
ter localisering.

444  ‘Structuur 1 (kapel?/kademuur met brug?)’= bruggenhoofd BRUG 5 en POORT 3, tevens toegang dubbel omgracht 
terrein; ‘Structuur 2 (muur)’=puin van sloop kloostergebouw B 1; ‘Structuur 3 (uitbraaksleuf)’= funderingssleuf 
binnenmuur gebouw W 2; zie afb. 23 tot en met 26 ter localisering.

445  Het rood omlijnde terrein in afbeelding 7 (archeologisch monument) werd tot voor kort gezien als de locatie van het 
klooster Bethlehem.  
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8 Beantwoording van de onderzoeksvragen uit de PvE’s

In het onderstaande wordt de terugkoppeling gemaakt van de onderzoeksresultaten naar de vraagstelling, 

zoals vastgelegd in de PvE’s van 2005 en 2008.446 Doelstelling van het DAO op het terrein van het voormalig 

klooster Bethlehem was het “behoud ex situ van de nog aanwezige archeologische waarden door middel 

van een opgraving”.447 De opgraving werd daarnaast uitgevoerd ter “…aanvulling op en toetsing van de 

summiere historische bronnen die over dit nonnenklooster bestaan. Het past bovendien in het kader van 

het archeologisch onderzoek naar de kloosters in het stedelijk gebied van Hoorn in vergelijking met het 

buitengebied”.448

Het veldonderzoek en het uitwerkingstraject dienden – zo mogelijk – antwoorden te genereren op de 

volgende onderzoeksvragen:449

1. In hoeverre zijn de funderingsresten van het klooster bewaard gebleven?

 De funderingsresten zijn in het grootste deel van het terrein in de decennia voor aanvang van 

het onderzoek geheel verwijderd. Ooggetuigen uit de directe omgeving stellen dat er zeer veel 

baksteenmateriaal uit de bodem is verwijderd, met het oog op betere bewerkingsmogelijkheden van 

de fruitgaarden en de latere glastuinbouwbedrijven. De reconstructie van de kloosterinrichting (zie 

hoofdstuk 5 en 6) is voornamelijk gebaseerd op de nog gedeeltelijk aanwezige, dieper ingegraven 

funderingsleuven. Deze waren gevuld met een mix van mortel en schelpengruis en dienden ter 

stabilisering van de grond direct onder de funderingen. Vooral ter plekke van oudere sloten en 

greppels werden de funderingssleuven zeer diep aangelegd, tot in de ongestoorde natuurlijke 

ondergrond. Dankzij slooppuin in de directe omgeving van de kloosterbebouwing kon toch een beeld 

worden geschetst van de kloosterbebouwing, die voornamelijk uit bakstenen gebouwen bestond. 

2. Hoe is de situering van de kloostergebouwen? Bij het proefonderzoek is de indruk gewekt dat de 

locatie van het klooster zich mogelijk meer nabij de weg (Bangert) bevindt dan aanvankelijk is 

aangenomen.

 Het religieuze deel van het klooster bleek zich inderdaad op de noordelijke terreinhelft, dicht tegen de 

Bangert te concentreren. De opgravingsgegevens hebben echter bewezen dat ook het aanvankelijk 

als kloosterterrein aangemerkte monument op de zuidelijke helft van het onderzoeksterrein tot het 

primaire domein van het klooster behoorde. De zuidelijke helft had naar alle waarschijnlijkheid een 

agrarisch-economische functie.

3. Waar bevond zich de kloosterkapel?

 De kloosterkapel kon tijdens het onderzoek niet worden geïdentificeerd. De verwachting is echter dat 

de kapel zich even ten noorden van de begraafplaats van het klooster heeft bevonden, onder het erf 

en/of de bebouwing van het perceel Bangert 36.450

4. Welke bouwkundige mutaties hebben na de Reformatie plaatsgevonden?

 Het kloosterterrein is nog lange tijd na de Reformatie herkenbaar gebleven in het landschap. 

Dit blijkt onder meer uit latere verbouwingen aan het oudst aantoonbare kloostergebouw in de 

noordwesthoek van het terrein, dicht tegen de Bangert (W 1).451 Ook BRUG 5 in het zuidwesten van 

het onderzoeksterrein is nog lange tijd blijven staan.452 Voor continuering van het gebruik van de 

446  Hoofdstuk 4.
447  Van de Walle 2005, 4.
448  Van de Walle 2005, 5.
449  Van de Walle 2005, 6.
450  Zie ook hoofdstuk 5 en 6,  bijlagen 3 en 4 en afbeelding 24 en 25.
451  Vergelijk afbeelding 6, 25 en 26.
452  Afbeelding 25 en 26.
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overige bebouwing zijn geen sluitende archeologische bewijzen gevonden. Het is echter aannemelijk 

dat een deel van de bebouwing is gesloopt in de periode vlak na de sluiting van het klooster in 1573. 

De meeste grotere kloostercomplexen en kastelen in het buitengebied van noordwestelijk Nederland 

ondergingen dit lot in die tijd. De hervormingsgezinde machthebbers wilden hiermee voorkomen dat 

ze onderdak zouden bieden aan Spaansgezinde legers. 

5. Zijn er nog resten van een begraafplaatsje aanwezig of werd begraven in de kapel?

 Tegen het einde van de campagne van 2005/2006 werden de resten van minimaal 63 individuen 

opgegraven. Er werden wel enige funderingsresten aangetroffen die duidelijk in relatie stonden tot de 

begravingen. De relatief lichte funderingen ervan wijzen in de richting van lage muurtjes, waarmee 

de zuidelijke grens tussen de begraafplaats en de rest van de kloostertuin  werd aangegeven. Daar de 

kapel niet werd aangetroffen tijdens het onderzoek, is het niet uitgesloten dat een deel van de doden 

wel in de kapel is bijgezet. In afbeelding 24 en 25 en in bijlage 9 zijn de ligging van het kerkhof en 

de individuele skeletten weergegeven. 

6. Zijn aanwijzingen te vinden voor de aanwezigheid van een 

kloostertuin en/of boomgaard, zoals vermeld in de historische 

bronnen?

 De archeologische analyse van de sporen, vondsten en monsters 

uit de opgraving heeft geen duidelijk afgescheiden terrein 

of terreindeel opgeleverd dat aanwijsbaar benut werd voor 

tuinbouw en/of fruitteelt. Klooster Bethlehem beschikte echter 

over meer landerijen naast en in de directe omgeving van het 

klooster. Wellicht concentreerden de tuinen en gaarden zich op 

deze niet-onderzochte percelen. 

Afbeelding 29: Het eerst aangetroffen skelet (Individu 001)

Afbeelding 28: Individuen 33 tot en met 39 na preparatie
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7. Kan het slotenpatroon uit de ontginningsfase worden gereconstrueerd?

 Ja, in hoofdlijnen wel. In hoofdstuk 6 wordt een reconstructie van de ontginningsfase tussen de elfde 

en de dertiende eeuw gepresenteerd. 

8. In hoeverre kunnen de aan te treffen resten de lacunes die bestaan in de reconstructie van de 

plattegrond van het klooster opvullen?

 Tijdens het vervolgonderzoek in 2008 werden resten aangetroffen van de ommuring van het klooster. 

Dankzij deze resten kon een extra fase (fase 2c) worden toegevoegd aan de reconstructietekeningen.453

 De opgraving van het houten bruggenhoofd in de uiterste zuidoosthoek van het terrein was van groot 

belang voor de reconstructie van de toegankelijkheid van het klooster. Dit geldt vooral voor de twee 

laatste fasen in het bestaan van het klooster, de uitbreiding en de voltooiing van het complex.454

9. In hoeverre gaat het bij de huidige sloten om oude sloten die tot het klooster behoord hebben of 

mogelijk zelfs uit de ontginningsfase stammen?

 Het grootste deel van de huidige sloten gaat terug op de situatie tijdens de ontginning (fase 1a en 

1b). Een deel van deze sloten is weer gebruikt bij de herinrichting als kloosterterrein.455 Tot op heden 

stamt een deel van de sloten om en binnen het terrein uit deze perioden. In de tabellen 1 en 2 is een 

kolom opgenomen met de oorspronkelijke datering van sloten. Ook wordt in deze tabellen vermeld of 

deze sloten anno 2006 nog aanwezig waren.

10.  Het is niet uitgesloten dat vanaf het kloosterterrein in zuidelijke richting een pad gelopen heeft in 

de richting van Blokker. Dit zou betekenen dat zich aan de zuidzijde van het terrein een brug heeft 

bevonden. Gezocht dient te worden naar eventuele resten hiervan.

 Deze brug is daadwerkelijk aangetroffen.456 Drie houtmonsters zijn geselecteerd voor 

dendrochronologisch onderzoek. Hiervan konden er twee worden gedateerd. De oudste in 

1494 en de jongste in 1563.457 Het ouderdomsverschil kan vermoedelijk worden verklaard door 

reparatiewerkzaamheden aan de brug. De brug kan op grond van archeologisch bewijsmateriaal 

worden  gedateerd in fase 2b en fase 2c. Uit historisch onderzoek is gebleken dat de brug ook na die 

tijd, in fase 3, in gebruik is gebleven.

11.  Kende het klooster alleen een omgrachting, of was het ook ommuurd?

 Het klooster werd in fase 2a  (1475-1494) aangelegd binnen een aantal samengevoegde, smalle 

percelen. De sloten om de percelen bleven merendeels in gebruik, waarschijnlijk genoodzaakt door 

de relatief hoge grondwaterstand. In zekere zin was het terrein van aanvang af van de omgeving 

gescheiden door waterwegen.458

 In fase 2b (1494-1540/1550) werd de zuidelijke helft voorzien van een dubbele omgrachting. Hier 

concentreerden zich vermoedelijk de ambachtelijke en economische activiteiten van het klooster. 

Binnen de noordelijke helft van het terrein ontwikkelde de bebouwing van het klooster zich tot het 

klassieke beeld van een vierkante of rechthoekige kloostertuin,omzoomd door bebouwing.459

 In fase 2 c (1540/1550-1573) werd vrijwel het gehele terrein van het klooster ommuurd. Door 

de aanleg van deze muur hadden de bewoners van het klooster veel meer controle over de 

toegankelijkheid van het terrein, zowel over landwegen als over waterwegen.

453  Hoofdstuk 5 en 6.
454  Fase 2b (1494-1540/1550) en fase 2c (1540/1550-1573), zie hoofdstuk 5 en 6.
455  Hoofdstuk 5 (tabel 1 en 2) en hoofdstuk 6 (afbeelding 21 tot en met 23).
456  Bijlage 4 (S 420) en afbeelding 24 t/m 26 (BRUG 4).
457  Hoofdstuk 5 en bijlage 10.
458  Afbeelding 23.
459  Afbeelding 24.
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Verklaring van afkortingen en begrippen

ARCHIS2 Archeologisch Informatie Systeem. Geografisch Informatie Systeem 
(GIS), waarin alle archeologische onderzoeken binnen Nederland wordt 
geregistreerd met het oog op het beheer, behoud en ontwikkeling van 
archeologische informatie.

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland.

Bureauonderzoek Onderzoek aan de hand van historisch en bodemkundig kaartmateriaal, 
historische bronnen, eerder verricht archeologisch onderzoek, eventueel 
aangevuld met raadplegingen van archeologisch (regio)specialisten. Het 
bureauonderzoek leidt tot een archeologisch verwachtingsmodel, dat dient 
als leidraad voor de vraagstelling en onderzoeksmethodiek in een eventueel 
IVO.

Cultuurlaag Laag die kan worden geïnterpreteerd als ‘oud oppervlak’. Een cultuurlaag is 
in de regel vuilgrijs tot bruin en vertoont duidelijke tekenen van bewerking1, 
vertrapping door mens of dier2 en vormt het niveau van waaruit eventuele 
gelijktijdige archeologische sporen zijn ingegraven in de onderliggende 
bodemlagen.

DAO Definitief Archeologisch Onderzoek. Een DAO heeft tot doel de – tijdens 
eerder onderzoek geconstateerde en gewaardeerde – bedreigde 
archeologische resten van een terrein veilig te stellen door middel van 
opgravend onderzoek. Na afloop van het DAO zijn de archeologische resten 
binnen de in het PvE vermelde zone(s) en diepte(s) ex situ behouden voor 
eventueel (vervolg)onderzoek.

Behoud ex situ Behoud van archeologische informatie door middel van opgravend 
onderzoek.

Behoud in situ Behoud van archeologische informatie door bescherming op de 
oorspronkelijke locatie, bijvoorbeeld door beperkende voorwaarden te stellen 
aan (toekomstige) bodemingrepen en bodemgebruik.

IVO Inventariserend Veldonderzoek. proefonderzoek door middel van borend 
onderzoek of proefsleuven ter waardering en selectie van eventueel 
aanwezige archeologische waarden voor behoud. Behoud van archeologische 
waarden kan worden gerealiseerd binnen de oorspronkelijke context (behoud 
in-situ) of, wanneer behoud in-situ niet wenselijk of mogelijk is, door 
opgravend onderzoek (behoud ex-situ).

NAP Normaal Amsterdams Peil (= nationaal ijkpunt voor hoogtemetingen).

PvE Programma van Eisen; document met minimumeisen waaraan het gehele 
traject van veldonderzoek, uitwerking, rapportage en deponering dient te 
voldoen. Het PvE wordt geschreven door – of in opdracht van – het ‘bevoegd 
gezag’. In het geval van de gemeente Hoorn wordt het bevoegd gezag 
vertegenwoordigd door gemeentelijk archeoloog mevr. drs. T. van de Walle-
van der Woude.

RAAP Archeologisch adviesbureau met hoofdvestiging te Amsterdam.

RACM Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten; gevestigd 
te Amersfoort, Zeist en Lelystad. De RACM is ontstaan uit de fusie van de 
voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en 
de Rijksdienst Monumentenzorg (RDMZ) in 2006.

1 Bijv. ploegen
2 Vertrapping door mens of dier is zichtbaar in de vorm van grillig gevormde, afwijkende insluitsels in de laag. Een 

hogere mate van ‘gerijptheid’ (=compactie) van de laag vormt een indicatie dat een laag gedurende een langere 
periode niet afgedekt is door jongere bodemlagen, hetgeen de onderzoekers attendeert op de mogelijkheid dat het 
een cultuurlaag betreft.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen

Alle foto’s: Gemeente Hoorn, Bureau Erfgoed, Archeologie

Omslag: het oostelijke bruggenhoofd (S 219, BRUG 2) en het zuidelijke bruggenhoofd (S 420 
BRUG 1)

Afbeelding 1: Overzicht over het opgravingsterrein vanaf de stort richting het noorden

Afbeelding 2: de onderzoekslocatie (rood uitgelicht) op een uitsnede van de topografische kaart. 
De bovenste kaart is een detail uit de kadasterkaart.

Afbeelding 3: Uitsnede uit de kaart van Waeterlant (auteur onbekend, ca. 1530). 
Bron: www.beeldbanknh.nl

Afbeelding 4: Uitsnede uit de kaart van Van Deventer (ca. 1560)

Afbeelding 5: Uitsnede uit de kaart van Joost Jansz. Beeldsnijder (1575).

Afbeelding 6: Uitsnede uit de kadastrale minuut van 1824. Het onderzoeksterrein is rood 
onderbroken omlijnd. Bron: www.dewoonomgeving.nl

Afbeelding 7: Projectie van de ligging van de werkputten op een uitsnede van de moderne 
kadasterkaart (GBKN). 

Afbeelding 8: Compilatie van de uiteenlopende weersomstandigheden waaronder het onderzoek 
moest worden uitgevoerd (helaas tonen de ‘natte foto’s’ de overheersende toestand gedurende 
de opgraving). 

Afbeelding 9: Detailopname van de dwarsdoorsnede door funderingssleuf S 148, kijkrichting: 
zuid. De lichte verkleuring met onderin baksteen- en mortelpuin is de funderingssleuf. De 
donkerbruine laag aan de linkerzijde van de funderingssleuf is het restant van een oudere 
cultuurlaag (S 138). De daarboven gelegen laag vette, blauwgrijze klei (S 139) is naar alle 
waarschijnlijkheid gevormd door overstromingen in 1509 na Chr. De rommelige gelaagdheid aan 
de rechterzijde maakt deel uit van een oudere, dichtgegooide greppel (S 243). 

Afbeelding 10: Overzichtsfoto van de oostelijke helft van het kerkhofprofiel (kijkrichting: noord) 
. De onderste horizontale donkerbruine laag aan de rechterzijde is de oudst aangetroffen 
cultuurlaag (S 138) uit de 11de/12de eeuw na Chr. Daarboven liggen afzettingen van respectievelijk 
overstromingen van 1509 (S 139), ophogingslagen van het kerkhof (S 361), funderingsresten 
(S 356) en afbraakpuin van het klooster (S 355).

Afbeelding 11: De bakstenen constructie van waterput S 114 komt aan het licht.

Afbeelding 12: Detailfoto van het vierkante houten raamwerk waarop de bakstenen waterput 
gefundeerd was.

Afbeelding 13: Bruggenhoofd S 420 (BRUG 1) ter hoogte van ‘De Steert’, aan de zuidzijde van 
werkput 23, kijkrichting: NW

Afbeelding 14: Een goed geconserveerd restant van de oostelijke muur om het kloosterterrein 
(S 430), kijkrichting: Z

Afbeelding 15: Detailopname van de oostelijke muur om het kloosterterrein. Tussen de jalons 
is de muur minder zwaar gefundeerd, vermoedelijk de locatie van een doorgang in de muur, 
kijkrichting: W

Afbeelding 16: Bij verlaging van het peil in de naastgelegen sloot (S 419) was direct onder 
de waterspiegel het puin van de omgetrokken oostelijke kloostermuur (S 430) zichtbaar, 
kijkrichting: W

Afbeelding 17: Omgetrokken siermetselwerk (S 462), vermoedelijk van een poortgebouw (B2), 
kijkrichting: Z.
 
Afbeelding 18: Coupenr 121 richting N, funderings- en uitbraaksleuven gebouw O 1. Geheel 
rechts het afbraakpuin van de oostelijke kloostermuur.

Afbeelding 19: Overzicht op de restanten van het oostelijke bruggenhoofd (S 219, BRUG 2), 
kijkrichting: N.

Afbeelding 20: Detail van de noordelijke steunbeer van het bruggenhoofd. Een bundel ingeheide 
palen (‘slieten’) en een horizontale plankenlaag (‘kespen’) zijn gebruikt als fundering van het 
bruggenhoofd.
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Afbeelding 21a: Reconstructie van de brede strokenverkaveling in het onderzoeksgebied in fase 
1a (circa 11de-12de eeuw), geprojecteerd op een bewerkte uitsnede van de kadastrale minuut 
van 1824. Schaal 1:10000

Afbeelding 21b: Reconstructie van de brede strokenverkaveling in het onderzoeksgebied in fase 
1a (circa 11de-12de eeuw). Schaal 1:2000

Afbeelding 22a: Reconstructie van de versmalde strokenverkaveling in het onderzoeksgebied in 
fase 1b (ca. 12de/13de eeuw-1475), geprojecteerd op een bewerkte uitsnede van de kadastrale 
minuut van 1824. Schaal 1:10000

Afbeelding 22b: Reconstructie van de versmalde strokenverkaveling in het onderzoeksgebied in 
fase 1b (ca. 12de/13de eeuw-1475). Schaal 1:2000

Afbeelding 23a: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2a (1475-1494), geprojecteerd op 
een bewerkte uitsnede van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000  

Afbeelding 23b: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2a (1475-1494). De ononderbroken 
lijnen zijn tijdens de opgraving aangetroffen. De onderbroken lijnen zijn het resultaat van 
archeologische reconstructie. Binnen het gearceerde deel van het terrein (perceel Bangert 36) 
lag vermoedelijk de kloosterkapel. Dit terreindeel lag niet binnen het plangebied en is daarom 
niet onderzocht. De grijze vlekken zijn secreet, -mest- en afvalkuilen. Schaal 1:2000

Afbeelding 24a: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2b (1494-1540/1550), 
geprojecteerd op een bewerkte uitsnede van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000

Afbeelding 24b: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2b (1494-1540/1550). De grijze 
vlekken zijn latrinekuilen die door middel van goten loosden op het complexe stelsel van sloten 
en greppels binnen en om het kloosterterrein. Schaal 1:2000

Afbeelding 25a: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2c (1540/50-1573), geprojecteerd 
op een bewerkte uitsnede van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000

Afbeelding 25b: Reconstructie van het kloosterterrein in fase 2c (1540/50-1573). De 
ononderbroken lijnen zijn tijdens de opgraving aangetroffen. De onderbroken lijnen zijn het 
resultaat van archeologische reconstructie. Binnen het gearceerde terreindeel  binnen de 
kloosterhof lag vermoedelijk de kloosterkapel. Dit terreindeel lag niet binnen het plangebied en 
kon daarom niet onderzocht worden. De grijze vlekken zijn latrinekuilen die door middel van  
goten  loosden op het complexe stelsel van sloten en greppels binnen en om het kloosterterrein. 
Schaal 1:2000

Afbeelding 26a:  Reconstructie van het voormalige  kloosterterrein in fase 3 (1573-heden), 
geprojecteerd op een bewerkte uitsnede van de kadastrale minuut van 1824. Schaal 1:10000
 
Afbeelding 26b:  Reconstructie van het voormalige  kloosterterrein in fase 3 (1573-heden). De 
ononderbroken lijnen zijn tijdens de opgraving aangetroffen. De onderbroken lijnen zijn het 
resultaat van archeologische reconstructie. Schaal 1:2000

Afbeelding 27: Reconstructie uit de 19de eeuw van het klooster Nieuwlicht, eveneens gelegen 
aan de Bangert in Westerblokker.

Afbeelding 28: Individuen 33 tot en met 39 na preparatie

Afbeelding 29: Het eerst aangetroffen skelet (Individu 001)

Tabel 1: Percelering onderzoeksterrein in fase 1b

Tabel 2: Percelering onderzoeksterrein in fase 2a
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HET BUITENKLOOSTER BETHLEHEM AAN DE BANGERT IN BLOKKER

Ten noordoosten van de stad Hoorn werd tussen 2005 en 2008 het buitenklooster Bethlehem 
(1475-1573) opgegraven. Op een terrein van 2,6 hectare werden talloze vondsten van gebouwen, 
grachten, afvalkuilen en bruggen gedaan. Tevens werd het grafveld van de zusters aangetroffen.
Het onderzoek biedt een blik in de besloten wereld van Bethlehem en laat zien wat de zusters zoal 
gebruikten aan spullen, hoe hun klooster eruit zag en hoe dit steeds werd uitgebreid.
Tijdens de Opstand kwam een einde aan het kloosterleven. In 1573 raakte Bethlehem buiten functie 
en vanaf dat moment werd een gedeelte van het voormalige klooster gebruikt als boerderij. De overige 
gebouwen werden afgebroken en de grond waarop deze gestaan hadden, veranderde in tuinbouwland.
Tot het bouwrijp maken van het plangebied Bangert Oosterpolder, is het grondgebruik ongewijzigd 
gebleven. De bodem herbergde echter veel resten uit het religieuze verleden, die dankzij het 
archeologisch onderzoek weer naar boven zijn gehaald.


