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Afb. 1 Ligging van het onderzoeksgebied Koepoortsweg 71 binnen West-Friesland (boven) en 
op de kadastrale kaart van Hoorn (onder).
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1. Inleiding

Deze archeologische notitie heeft betrekking op de nieuwbouw op locatie Koepoortsweg 71 in 
Hoorn. Op 18-6-2015 is een Archeologiscge Quickscan opgesteld vanwege de voorgenomen 
sloop van de toenmalige bebouwing en het plan tot nieuwbouw.1 Hierin is vastgesteld dat het 
plangebied op de Beleidskaart Archeologie binnen een zone met hoge archeologische waarde 
valt en is geadviseerd tot een opgraving. Het perceel heeft echter in het bestemmingsplan per 
abuis geen dubbelbestemming archeologie gekregen. Om die reden is het perceel ondanks de 
hoge verwachting archeologisch vrijgegeven. In overleg met de eigenaar is wel besloten tot 
het uitvoeren van een archeologische waarneming.
Op 30 januari 2017 is tijdens de sanering van het terrein meegekeken. Vervolgens is op 
6 en 8 februari 2017 een archeologische waarneming verricht door archeoloog M. Kossen, 
geassisteerd door veldmedewerkers E. van Paridon en A. Weel en een stagiair.
Tot slot gaat dank uit naar dhr R. Otten voor het mogelijk maken van de archeologische 
waarneming.

1   Van Leeuwen & Schrickx 2015.
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Afb. 2 Boven: het pand (bouwjaar 1878) op perceel Koepoortsweg 71 is in 2016 gesloopt (foto 
Bureau Erfgoed, Hoorn). Onder: het nieuw gebouwde pand (bron: Google Streetview).
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2. De onderzoekslocatie

2.1 De Koepoortsweg2

De Koepoortsweg vormde van oudsher een van de toegangswegen tot de stad. Via de Koepoort, 
waaraan de weg zijn naam ontleent, kwam men binnen de stadsomwalling. Deze omwalling met 
bijbehorende gracht is aangelegd in 1508. Even ten westen van de Koepoortsweg stroomde het 
water De Tocht, dat uitmondde in de gracht en via een waterpoort door de stad werd geleid. 
De Tocht bestond al ten tijde van het allereerste begin van Hoorn in de 13de eeuw en was de 
belangrijkste route voor de aan- en afvoer van goederen over water tussen de stad en het 
achterland. Tevens had het water een belangrijke afwaterende functie voor het grondgebied 
van Hoorn.
Een aantal inwoners van de stad nam in 1595 het initiatief om aan de singel tuinen aan te 
leggen.3 Zes personen (Nicolaas Boelisz, Willem Hases, Pieter Pietersz Hases, Claes Jansz 
Moutmaker,  Dominicus Jansz en Pieter Jacobsz Cos) kochtten enkele weilanden aan de singel 
tussen de Koepoort en Oosterpoort, herverdeelden deze en maakten hier tuinen. Aanvankelijk 
hield het stadsbestuur de aanleg van de tuinen tegen omdat deze te dicht bij de stad lagen, 
maar uiteindelijk gaven ze toch hun goedkeuring. Onder tuinen moeten we overigens vooral 
boomgaarden verstaan. Velius schrijft namelijk dat de stad sinsdien “aen de land syde seer 
genoeglijk, en met veel groens en vruchtdragende boomen verciert is, en geniet daer van 
jaerlijks een seer goed en uytgenomen ooft, soo van peeren, appelen, kerssen, druyven, als 
andere vruchten in en by der aerden wassende, niet alleen voor haer self, maer ook dikwils by 
goed gewas om haer nabuyren daer mede te geryven”.4

Na de aanleg van de singel maakte het stadsbestuur diverse lanen: de Venenlaan, de 
Drieboomlaan en de Tweeboomlaan. Deze werden met rijen bomen beplant en vormden samen 
met de Koepoortsweg en de Holenweg fraaie wandelwegen vlak buiten de stad. Centen schrijft 
in 1747: “dit alles in een zeer kort begrip de schoonste en aangenaamste wandel-wegen, die 
ik ooit ergens gezien heb”.5

Langs de Koepoortsweg werden vanaf circa 1600 de eerste huizen gebouwd. Geleidelijk 
ontstond in de 17de en 18de eeuw een aaneengesloten bebouwing, vooral aan de westzijde 
van de weg (afb. 3). Veel van de huizen hadden het karakter van een buitenhuis. Enkele 
rijke inwoners van Hoorn hadden hier een woning met bijbehorende stallen, koetshuizen en 
personeelsvertrekken. De tuinen grensden aan de Tocht, waar langs het water in de 18de eeuw 
fraaie theekoepels verschenen.
Vervolgens werd ook de Koepoortsweg verfraaid. In 1607 werd de weg voor het eerst bestraat.6 
Op 7 november 1626 besloot de vroedschap de sloot aan de westzijde van de Koepoortsweg 
te dempen.7 Op 1 april 1627 volgde een resolutie over de schuttingen aan die zijde van de 
weg: deze moesten naar achteren worden verplaatst op de rooilijn van de huizen die daar 
waren gebouwd.8 De breedte van de weg werd bepaald door vanuit het midden aan iedere 
kant 40 voeten uit te zetten. De totale breedte van de weg werd dus circa 25 meter. De 
eigenaren van de percelen aan de westzijde moesten grond aan de stad verkopen. Zij wilden 
dat de verkoopprijs door neutrale personen werd vastgesteld, maar op 9 april 1627 besloot de 

2   Deze paragraaf is gebaseerd op: Schrickx 2009 en Schrickx 2016.
3   Abbing 1841/1842, 144.
4   Velius, 4e druk 1740, 494.
5   Velius, 4e druk 1740, 500.
6   Velius, 4e druk 1740, 532.
7   WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 107, fol. 31v.
8   WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 108, fol. 65v.
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vroedschap dat de prijs door de schepenen werd bepaald.9 Volgens Velius werd de verbreding 
van de weg in 1628 uitgevoerd.10 Hij schrijft er bij dat het werk grote kosten voor zowel de 
stad als de particulieren met zich meebracht. Op 18 juli 1637 verzochten de eigenaars van 
de huizen buiten de Koepoort om een straat langs hun woningen aan te leggen.11 De kosten 
werden evenredig verdeeld tussen de stad, de banne en de eigenaars. De eigenaars droegen 
volgens een resolutie uit 1643 zorg voor de kosten van het onderhoud.12 In 1657 maakte men 
nieuwe stenen bruggen tussen de Singel en de Koepoortsweg en tussen de Drieboomlaan en 
de Koepoortsweg, dus beide over de sloot aan de oostzijde van de weg.13 In 1686 plaatste men 
als afscheiding palen tussen de wandel- en de rijweg.14 In 1770 werden deze houten palen 
vervangen door stenen palen.15

Een gravure uit de 18de eeuw geeft een goede indruk van de Koepoortsweg in deze periode 
(afb. 5). De gravure is gemaakt door J. Goeree naar een tekening van Cornelis Pronk, en is 
gepubliceerd in het boek Hoorns Buytencingel dat in 1728 verscheen.16 Op de gravure is het 
zuidelijke gedeelte van de Koepoortsweg te zien met op de achtergrond de Koepoort. Links 
ligt de sloot aan de oostkant van de weg. De brug daaroverheen leidt naar de Drieboomlaan. 

9 WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 108, fol. 3r.
10 Velius, 4e druk 1740, 619. Op de stadsplattegrond van Blaeu, uitgegeven in 1649, staat de sloot 

nog weergegeven. Deze plattegrond is echter grotendeels nagetekend van de stadsplattegrond van 
Velius uit 1615 en geeft zodoende een oudere situatie weer.

11 WFA, toeg.nr. 0348, inv.nr. 113.
12 Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn, 187.
13 Abbing 1841/1842, 64.
14 Abbing 1841/1842, 176.
15 Abbing 1841/1842, 387.
16   Westerop 1728.

Afb. 3 Op de stadsplattegrond van Velius uit 1615 zijn de eerste huizen aan de Koepoortsweg 
te zien. Aan beide kanten van de weg ligt een sloot. Het L-vormige gebouw stond vermoedelijk 
ter plekke van Koepoortsweg 73.
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De oudste kadasterkaart uit 1823 komt goed overeen met het beeld dat naar voren komt uit 
de kaart van Doesjan. De plattegronden van de theekoepels aan de Tocht zijn op deze kaart 
goed te zien. Opvallend is dat de Koepoortsweg door de kaartenmaker per abuis Koepelweg 
wordt genoemd. Kennelijk waren de theekoepels op de achtererven zo kenmerkend voor de 
Koepoortsweg dat deze naamsverwarring kon ontstaan.
In de loop van de 19de eeuw raakten veel theekoepels in onbruik. Op een kaart uit 1897 is 
het aantal theekoepels duidelijk geslonken ten opzichte van de kaart uit 1823. Tegenwoordig 
resteert nog slechts één kleine theekoepel aan de kant van de Draafsingel. Alle andere 
theekoepels zijn afgebroken.
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Afb. 4 Rond 1650 is een dichte bebouwing aan de westzijde van de Koepoortsweg ontstaan 
(kaart Dou 1651-1654, collectie Westfries Archief). De blauwe pijl geeft ongeveer de locatie 
Koepoortsweg 71 aan. Binnen de gele cirkels zijn drie houtzaagmolens.
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2.2 Buitenhuizen
In de 17de en 18de eeuw werd het onder de inwoners van de steden mode om in de zomer de 
frisse buitenlucht op te zoeken. Wie het zich kon veroorloven kocht een tuin aan de rand van 
de stad om daar te vertoeven. De meer gefortuneerden lieten een buitenhuis bouwen. In 1744 
bezaten 32 inwoners van Hoorn een dergelijke buitenplaats.17 Bij slechts enkele regenten 
had de buitenplaats het karakter van een groot herenhuis, met tuinen en landerijen als een 
soort lustoord. Deze waren te vinden in de kuststreek van Noord-Holland zoals in bijvoorbeeld 
Egmond. De meeste buitenhuizen in de directe omgeving van Hoorn waren niet meer dan een 
huis met meestal een keuken en slaapkamer. Aan de Koepoortsweg en Drieboomlaan waren 
diverse van dergelijke huizen te vinden. Deze waren in de meeste gevallen voorzien van een 
theekoepel aan het water. De theekoepel, ook wel tuinhuis of speelhuis genoemd, was een 
uitdrukking van de welstand van de bewoners. Hierin trokken zij zich terug om thee te drinken 
of onder het genot van een glas wijn en een pijp zaken te bespreken. Ondertussen keken ze 
uit over het water naar de bootjes die af en aan voeren.

Het buurpand Koepoortsweg 73 is van oorsprong een buitenhuis geweest. Bij de verbouw van 
dit pand is in 2009 een kleinschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd.18 Zowel achter als ten 
zuiden van het pand vond nieuwbouw plaats. Het onderzoek heeft aangetoond dat het perceel 
tussen nummer 71 en 73, in het rapport Koepoortsweg 73A genoemd, vanaf de vroege 17de 
eeuw bebouwd was.

17 Kooijmans 1995, 171.
18 Schrickx 2009.

Afb. 5 Gravure van de Koepoortsweg kijkend richting het zuiden, uitgegeven in 1728 naar een 
tekening van Cornelis Pronk. Tussen de bomen op de achtergrond is de Koepoort zichtbaar. De 
brug links leidt naar de Drieboomlaan.
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Afb. 6 Stadsplattegrond van Doesjan uit 1794. Koepoortsweg 71 ligt ongeveer ter hoogte van 
de rode pijl.

Afb. 7 Kadastrale kaart uit 1823. Het gele vlak geeft ongeveer de contour van perceel 
Koepoortsweg 71 aan.
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Afb. 8 Kadastral ontwikkeling van het perceel tussen 1853 en 1944.
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2.3 Koepoortsweg 71
In het verpondingsregister uit 1733 wordt als eigenaar van Koepoortsweg 73 Jacob Blauw 
genoemd. De eigenaar van het belending was Mathijs Groot. Het bezit wordt omschreven 
als tuinhuis. Daar weer naast (zuidzijde) stond een tuinhuis van Joannes Ennema, waarbij 
staat aangetekend dat hier in het verleden een woonhuis heeft gestaan en dat het tuinhuis 
nu onbewoond is. Ook in de boedelinventaris die na het overlijden van Jacob Blauw (1746) is 
opgesteld, wordt als belending aan de zuidzijde Mathijs Groot genoemd.
Mathijs Groot was een van de rijkste en invloedrijkste personen in de stad. Hij was geboren in 
1692 en was in 1720 getrouwd met Maria de Vrij. Ze kregen vijf kinderen. Hij was gedurende 
lange tijd lid van de vroedschap en diverse malen burgemeester en schepen. Daarnaast 
bekleedde hij allerlei bestuursfuncties. Hij overleed in 1753.

Perceel Koepoortsweg 71 is in de 19de eeuw tot stand gekomen door samenvoeging en 
herverdeling van twee percelen. Op de oudste kadastrale kaart uit 1823 zien we aan de zuidkant 
perceel D102 met huis D100 en tuinhuis D102, en aan de noordkant perceel D104 met huis 
D105 en tuinhuis D102. In 1832 was huis D100 eigendom van winkelier Jan Gz de Jongh. In 
1853 werd het pand gesloopt en kwam een tuin (D695) met tuinhuis (D694) tot stand. 
Huis D105 was in 1832 eigendom van boendermaker Pieter van der Meij. Hij bezat dit perceel 
al in 1806-1810.19 In 1875 vond een verbouw plaats waarna het pand een nieuw kadastraal 
nummer kreeg (D765) met een klein huis daaraan vast (D766). In 1878 liet rentenier Gerrit 
Groot een nieuw pand bouwen (D920). Dit verkocht hij aan landeigenaar Klaas Bronkhorst, 
die het perceel splistste in D1045 en D1046. Sinsdien zijn de perceelsgrenzen van D1045 
(Koepoortsweg 71) ongewijzigd. In 1885 werd het tuinhuis achterop het erf afgebroken en 
werd een nieuw tuinhuis schuin achter de woning gebouwd. In 1908 kwam een aanbouw 
achter het pand tot stand. Rond 1907 (kadastraal jaar 1908) verkocht Bregtje Bronkhorst het 
perceel aan Jan Vermande. Hij kocht in 1919 ook het buurpand Koepoortsweg 73. Rond 1934 
(kadastraal jaar 1935) kwam het in handen van familie De Leur en rond 1954 (kadastraal 
jaar 1955) bij Cornelis Dirk Breebaart. Hij verkocht het rond 1964 (kadastraal jaar 1965) aan 
Reinier Johan Otten. Hij liet het pand vervolgens in 1966 verbouwen.
Het pand dat in 2016 is afgebroken dateerde dus in hoofdvorm uit 1878 en is vervangen door 
een moderne notariswoning.

19 WFA, GAH, inv.nr. 1351, pagina 333.
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3. Resultaten

De archeologische sporen die te zien waren in de bouwput zijn voor zover mogelijk handmatig 
getekend. Deze tekening is gedigitaliseerd en op basis van de rooilijn en de afstand tot de 
belendende bebouwing geplot op de moderne kadasterkaart. Een deel van de sporen is 
ongezien verloren gegaan bij de sanering en aanleg van de bouwput. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor muur S1, die tijdens documentatie nog wel aanwezig was in het noordprofiel. Deze muur 
is bij de sanering verwijderd (mondelinge mededeling). Hoogstwaarschijnlijk geldt dat ook 
voor diverse andere muren. De locatie van een aantal muren kan worden herleid aan de 
hand van de houten funderingen. Bij de muren die eenvoudig op staal stonden zonder houten 
fundering kon dat dus niet. De documentatie werd bemoeilijkt doordat in de bouwput water 
stond. Bij een opgraving wordt gezorgd voor een droog en leesbaar vlak, maar dat kon hier 
niet. Tot slot zijn de waargenomen sporen alleen op vlaktekening vastgelegd en zijn binnen 
het beperkte tijdsbestek geen doorsnedes gemaakt, aanzichten bestudeerd of houtmonsters 
genomen. We hebben een incompleet archeologisch gegevensbestand.
In het vlak was een ophogingslaag van grijze klei aanwezig die dateert voorafgaand aan de bouw 
van het pand waarvan sporen zijn aangetroffen. Hieruit komen enkele vondsten, namelijk de 
scherven van minimaal vier grapen, een bord en een pispot van roodbakkend aardewerk, een 
bakpan en een zalfpot van witbakkend aardewerk en een kan en twee knikkers van steengoed 
(V04, V07, V10 en V13). Deze voorwerpen zijn te dateren in de tweede helft van de 16de eeuw, 
wat overeenkomt met de historische gegevens dat de percelen aan de Koepoortsweg vanaf 
eind 16de eeuw zijn ontwikkeld.

Afb. 9 De archeologische begeleiding van de aanleg van de bouwput.
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3.1 Sporen voorafgaand aan bebouwing
In het vlak zijn diverse banen met organisch materiaal gezien. Deze zijn voor zover mogelijk 
ingetekend (S4, S5, S12, S13, S18, S23, S24, S25). De banen liepen zowel oost-west als 
noord-zuid, dus evenwijdig aan en haaks op de Koepoortsweg. Deels lagen ze op regelmatige 
afstand van elkaar. Uit de sporen komt weinig vondstmateriaal waardoor ze niet goed zijn te 
dateren (V03). Tijdens de waarneming was niet duidelijk om wat voor organisch materiaal het 
ging en is verondersteld dat (deels) sprake was van mest. Een grondmonster (M3 uit S25) is 
uitgezeefd en hierbij bleek deze volledig te bestaan uit houtzaagsel.
Mogelijk is dit houtzaagsel afkomstig van een van de houtzaagmolens die aan de westzijde van 
de Koepoortsweg langs de Tocht hebben gestaan. Op de kaart van Dou uit 1651-1654 zijn drie 
houtzaagmolens te zien (afb. 4). De locaties zijn niet precies aan te geven, maar het lijkt erop 
dat een van deze molens niet ver verwijderd van Koepoortsweg 71 stond.
Mogelijk hebben de banen houtzaagsel met tuininrichting te maken. Te denken valt aan paden 
met daar tussen bloembedden of boombeplantingen. 

3.2 Funderingen pand
Bakstenen funderingen S1, S2 en S3
De bakstenen fundering S1 is uitsluitend in het noordprofiel en in het zuidprofiel van de 
bouwput waargenomen. Deze muur is bij de sanering en aanleg van de bouwput verwijderd. 
Hier is een foto van genomen, waarbij tevens vastgesteld kan worden dat onder de muur een 
dikke plank lag. De fundering bestond uit 7 baksteenlagen, waarbij de bovenste laag steens 
breed en de onderste laag drie steens breed (56 cm) was. De muur was gefundeerd op houten 
planken met daaronder dunne slieten. Aan de zuidkant van de bouwput resteerde nog één van 
de planken (S30). De slieten zijn als baan in het vlak waargenomen (S6). Hieruit blijkt dat 
deze muur over de volledige breedte van de bouwput heeft gelopen.

Afb. 10 Zuidprofiel van de bouwput met een doorsnede door een van de banen met houtzaagsel 
(oranje/geel van kleur). 
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Afb. 11 Noordprofiel van de bouwput met op de achtergrond de zijmuur van Koepoortsweg 73. 
In het profiel bevindt zich geheel links muur S27 en geheel rechts muur S1. 
Links onder: detail van muur S1 in het noordprofiel
Rechts onder: detail van muur S1 in het zuidprofiel
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Fundering S2 (de onderste laag) is uitsluitend waargenomen in het noordprofiel van de bouwput 
en bevond zich dus vlak achter dit profiel. Aannemelijk is dat deze muur zich nog in de bodem 
bevindt. 
Fundering S3 bevond zich geheel aan de oostzijde op de rooilijn van de Koepoortsweg. Ook 
deze is slechts over een kleine afstand waargenomen. 
De bovengenoemde bakstenen funderingen vormden de west-, noord- en oostgevel van een 
gebouw. De bakstenen waren lichtrood van kleur (appelbloesem) en vrij zacht gebakken en 
hadden een afmeting van circa 17x8,5x4 cm. Dit type steen dateert uit de 17de eeuw.
Uit de funderingen blijkt dat het pand een diepte (OW) van circa 6 meter had en een lengte 
(NZ) van meer dan 10,5 meter.

Funderingen binnenmuren S7, S9 en S10
Binnen de contouren van het gebouw zijn drie funderingen in oost-west-richting gevonden. De 
eerste fundering bestond uit slieten (S7); deze zijn niet individueel ingemeten. Van de tweede 
binnenmuur resteerde een bakstenen fundering (S9), twee steens breed (circa 36 cm) en 
opgebouwd uit hetzelfde type baksteen als de zijgevels (in dit geval vastgesteld op 16,5x8x3,5 
cm). Onzeker is of deze fundering over de volledige diepte van het pand doorliep, want slechts 
een klein stuk is teruggevonden en er zijn geen slieten geconstateerd. De derde fundering was 
– net als fundering S1 –maximaal drie steens breed en wederom opgebouwd uit hetzelfde type 
baksteen (gemeten formaat 18x8,5x4 cm). Onder de muur is een plank gezien (S11), maar 
slieten zijn niet vastgesteld.

Als laatste kunnen twee we twee planken vermelden (S14), die mogelijk de fundering van 
een binnenmuur hebben gevormd. Ze hadden een lente van minimaal 1,25 meter en lagen 
in tegenstelling tot de drie andere funderingen niet in OW-richting, maar in NZ-richting. De 

Afb. 12 In de bouwput zijn de houten palen van muur S1 zichtbaar (S6, tussen de gele pijlen). 
Haaks daarop bevinden zich de houten palen van een binnenmuur (S7, tussen de groene 
pijlen).
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planken waren gemaakt van naaldhout (uitgeholde boomstam) en bekeken is of deze gschikt 
waren voor dendrochronologisch onderzoek.1 Ze bleken secundair toegepast en te weinig 
ringen voor onderzoek te hebben.

De binnenindeling van het pand op basis van de aangetroffen funderingen is niet duidelijk. Aan 
de noordkant lag een ruimte van circa 3,2 meter breed. Ten zuiden hiervan lagen twee smalle 
ruimtes van ieder circa 1,5 meter breed en daarna volgde een ruimte van minimaal 3,5 meter 
breed. Wellicht lagen in de smalle ruimtes ingebouwde bedstedes.

Funderingen aanbouw S8, S16, S17, S27
Achter het pand bevond zich een aanbouw. Op een afstand van circa 2,7 meter (binnenmaat) 
van de fundering van de achtergevel (S1 / S6) bevond zich een baan met slieten (S17). Deze 
is over een grote lengte waargenomen (slechts klein stukje op tekening).
Precies in het verlengde van fundering S17 is in het noordprofiel van de bouwput een bakstenen 

1   M2 en M3

Afb. 13 In de bouwput zijn 
de onderste lagen van twee 
bakstenen funderingen 
zichtbaar (S9  en S10).

S10

S9
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fundering geconstateerd (S27). Deze was steens breed en bestond uit maximaal 11 lagen. De 
binnenzijde van de muur (oostkant) was aangesmeerd en ten oosten van de muur zijn veel 
plavuizen op twee niveau’s waargenomen (S28). De eerste vloer bestond uit rood geglazuurde 
plavuizen (13,5x13,5 cm) en de tweede vloer uit groen en geel geglazuurde plavuizen (22x22 
cm). 
Uit de puinlaag (S29) onder de plavuizen zijn scherven verzameld, afkomstig van minimaal 
twee borden en een zoutvat van majolica en twee borden van Italiaanse faience (V05). Van 
het zoutvat is de bak teruggevonden; de stam en de voet ontbreken (05-C01). De scherven 
Italiaanse faience zijn afkomstig van twee decorgroepen: berrettino en compendairio. Ze 
behoren tot de weinige importstukken van het terrein. De scherven van V05 dateren uit de 
eerste helft van de 17de eeuw. 

Waarschijnlijk is op deze locatie tijdens de bouw de zijmuur van het pand alsnog bloot komen 
te liggen, want na afloop van de archeologische waarneming is een foto gedeeld waarop 
een wand met enkele wandtegels met een 
bootje en landschapjes, zichtbaar is. De 
tegels met landschapjes zijn gedurende een 
lange periode gemaakt en kunnen in de 18de 
eeuw worden geplaatst. 

Binnen de aanbouw zijn de funderingen van 
twee binnenmuren gevonden. Van de eerste 
fundering resteerden enkele slieten (S8), 
waarbij onzeker is over welke lengte deze 
fundering aanwezig was.
De tweede fundering bestond niet uit slieten, 
maar uit kleine vierkante (gekantrechte) 
palen (S16). Toch lijkt aannemelijk dat deze 
fundering bij dit pand heeft gehoord.

Fundering S19
Pal ten westen van de lijn van fundering 
S17 is een bakstenen spoor aangetroffen 
dat is geïnterpreteerd als fundering. Het 
spoor was steens breed, bestond uit één 
laag bakstenen en had een lengte van 1,80 
meter (S19).

3.3 Houten bak S21
In het westelijke gdeelte van de bouwput is een houten bak gevonden (S21). Deze bak was 
gemaakt van zes palen met daar tegenaan planken. De afmetingen bedroegen 1,40 bij 1,10 
meter. Het hoogste punt van de bak bevond zich op -1,20 NAP (=niveau bouwput). De bak is 
uitgegraven tot maximaal 50 cm diep en dit heeft de scherven van minimaal 33 voorwerpen van 
keramiek en tevens fragmenten van tabakspijpen, wandtegels en een glazen beker opgeleverd 
(V01 en V12).
De keramiek omvat voorwerpen van roodbakkend aardewerk, witbakkend aardewerk, majolica, 
faience en Italiaanse faience. 

Afb. 14 Fundering S19
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Afb. 15 Houten bak S21 in het vlak (boven) en na uitgraven (onder).
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Roodbakkend aardewerk vormt verreweg de grootste categorie met 24 voorwerpen, waarvan 
een aantal min of meer compleet is teruggevonden. De scherven zijn afkomstig van minimaal 
twee borden, drie deksels, zes grapen, vier koppen, twee pispotten, twee steelkommen, twee 
testjes, een vuurstolp en enkele indetermineerbare vormen. Twee deksels zijn grotendeels 
compleet; de ene is voorzien van een knop (01-C06, r-dek-1) en de andere van een oor (01-
C02, r-dek-7). Onder de grapen bevinden zich twee kleine exemplaren met scherpe buikknik, 
eenvoudige onverdikte rand en één oor (r-gra-33). Ze zijn beide zwaar beroet waaruit blijkt 
dat ze zijn gebruikt om in te koken. Verder zijn de scherven van een grape met scherpe 
buikknik, ribbel op de schouder en kraagrand aanwezig (r-gra-34). Opvallend is dat deze 
pot secundair is gebruikt als pipot want inwendig is kalkaanslag aanwezig. Een andere grape 
heeft een hoog model (r-gra-49) en is mogelijk als schenkkan gebruikt. Opvallend zijn de 
scherven van een grape met kraagrand en kromme massieve steel en van een grape met 
een hoog model en een kraagrand. In beide gevallen kan het type niet worden bepaald. Ze 
zijn duidelijk afkomstig van dezelfde pottenbakker. Ze hebben beide een vrij rood loodglazuur 
met gele vlek en een van beide vertoont een bakfout. Ze wijken af van de gangbare lokale 
productie. Bij de koppen zien we het veelvoorkomende model met scherpe buikknik, rechte 

1

2

3

4

5

Afb. 16 Roodbakkend aardewerk uit de houten bak: pispot (1), kop (2), test (3) en twee 
deksels (4 en 5).



25

rand en één oor (01-C01, r-kop-2). Daarnaast is een kop aanwezig die inwendig is voorzien 
van een gemarmerd decor in witte slib (r-kop-4). Deze kop is een typisch product van een 
Friese pottenbakkerij. Verder is een kop met afwijkend model aanwezig (r-kop-39). Een van 
de pispotten is grotendeels teruggevonden (01-C03). Deze heeft het standaardmodel met 
scherpe buikknik en platte rand (r-pis-5), maar de buikknik bevindt zich opvallend hoog. Een 
van de steelkommen is een standaardmodel (r-stk-2). De tweede laat zich beter omschrijven 
als een grape met steel (r-stk-8). Een van de testjes is vrijwel compleet (01-C04). Deze is 
zoals gebruikelijk ongeglazuurd en heeft een vierkante bak (r-tes-3). Opvallend is dat de test 
te hard is gebakken waardoor het voorwerp is vervormd. 
Vier voorwerpen zijn van witbakkend aardewerk, namelijk een blaker, twee grapen en een 
miniatuurvoorwerp. De scherf van de blaker is opvallend omdat deze past aan de blaker uit 
afvalkuil S22 (V02). De vondsten uit deze kuil worden apart besproken. Een van de grapen is 
volledig voorzien van een vlekkerig loodglazuur met mangaanoxide en heeft waarschijnlijk een 
steel gehad. Het miniatuurvoorwerp is een kleine kop. 
De scherven majolica zijn afkomstig van drie borden en de scherven faience van twee borden. 
In alle gevallen gaat het om kleine 
scherven. Slechts bij één bord kan 
het type worden bepaald, namelijk 
een bord op standvlak (f-bor-2). Dit 
bord behoort tot het Delfts wit. 
Tot slot is klein scherfje als 
Italiaanse faience te determineren, 
waarschijnlijk behorend tot de 
decorgroep calligrafico.
Het vondstcomplex bevat fragmenten 
van minimaal negen tabakspijpen, 
alle van grove kwaliteit en merkloos.
Van de glazen beker is alleen de 

Afb. 18 Tabakspijpen uit de houten bak.

Afb. 17 Onderkant van een glazen netwerkbeker.
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bodem teruggevonden (12-G01). De beker is van 
kleurloos glas, heeft een opgestoken bodem en is 
voorzien van een netwerkpatroon. 
Verder is een houten voorwerp gevonden. Het 
voorwerp is gedraaid van zacht loofhout en heeft een 
versteviging van messing (12-H01). Mogelijk is het 
een priem, waarbij de ijzeren punt is verdwenen. 
Tot slot komt uit de bak een kleine houten duig van 
naaldhout, afkomstig van een emmer of kleine ton.

De overige vondsten zijn te rekenen tot de 
bouwkeramiek. Twee wandtegels hebben als 
hoekmotief een kwartrozet en een dier als centrale 
voorstelling (12-C01 en 12-C02). Bij de opgraving is 
nog een derde tegel van dit type gevonden, namelijk 
in kuil S20 (11-C03). De tegels hebben een afmeting 
van 128x128x12 mm. De dieren betreffen een 
rennende hond, een hert en een konijn. Mogelijk zijn 
deze tegels bij de Hoornse plateelbakkerij gemaakt, die heeft bestaan tussen 1615 en circa 
1650. Bij een opgraving aan de Gravenstraat in Hoorn is een tegel gevonden met kwartrozetten 
als hoekmotief en een olifant. Deze tegel behoort tot een serie tegels van die opgraving die 
alle bakfouten vertonen, zoals blaasjes in het glazuur. Verondersteld kan worden dat deze 
als B-keus door de Hoornse plateelbakkerij zijn verkocht. Indirect vormt dit een argument 
voor Hoornse productie van dit type tegel. Van een andere opgraving is een fragment van 
een nisvloertegel met kwartrozetten en vogel op een grondje bekend.2 Nistegels zijn in Hoorn 
vervaardigd en vooralsnog is niet bekend dat deze ook in andere steden zijn gemaakt. Ook 
deze tegel wijst indirect op Hoornse productie van dit type tegel. Exemplaren zijn verder onder 
andere bekend van de opgraving op de percelen Grote Noord 2-6, waarbij op de tegels een 
rennende haas, bok, vos, hond en springend hert staan. Waarom alle tegels met kwartrozet als 
hoekmotief voorzien zijn van een dier als centrale voorstelling is onbekend. 
Drie tegels hebben een decor dat vaak als postzegeltegel wordt aangeduid (12-C04). Op twee 
van de tegels staat een tulp en op de derde een kievitsbloem. Opvallend is dat de dikte van 
deze tegels nogal uiteenloopt: een van de exemplaren is 10 mm dik en een ander exemplaar 
15 mm dik. Dit type tegel is met zekerheid in Hoorn vervaardigd, maar ook bij diverse of 
misschien wel alle andere plateelbakkerijen in de eerste helft van de 17de eeuw. 
Een laatste tegel is beschilderd met een cupido (12-C03), waarbij opvallend is dat de voorstelling 
in blauw en mangaan is uitgevoerd.

Het vondstmateriaal uit de houten bak dateert voor een klein deel uit de eerste helft van de 
17de eeuw, namelijk de wandtegels en de Italiaanse scherf. Het overige materiaal dateert uit de 
tweede helft van de 17de eeuw. Als einddatering kunnen we 1675 aanhouden. De meeste rood- 
en witbakkende objecten zijn in Hoorn of omgeving vervaardigd. Slechts een enkel voorwerp 
is aan Friesland toe te schrijven. In de 18de eeuw kwam vrijwel al het roodbakkende aardewerk 
uit enerzijds Friesland of anderzijds Brabant (Bergen op Zoom). Importkeramiek ontbreekt 
vrijwel geheel, wat vooral samenhangt met de datering, maar ook antieke stukken zijn op de 

2   Schrickx 2016, 89.

Afb. 19 Houten handvat van een 
priem
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Afb. 20 Wandtegels uit de houten bak S21 (1, 2, 4-7) en uit kuil S20 (3).

1 2

3 4

5 6
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ene Italiaanse scherf na niet aanwezig. Meest opvallend is het volledig afwezig zijn van Chinees 
porselein. De aanvoer van deze luxueuze keramiek stagneerde tussen 1644 en 1647 door 
een burgeroorlog in China en daarna lag de import vanuit China tot circa 1680 zelfs geheel 
stil. Het hier gevonden vondstcomplex dateert precies uit deze periode. Waarschijnlijk speelt 
ook de sociale status van de eigenaren van het materiaal mee. De aangetroffen voorwerpen 
duiden niet op enige welstand. Fraaie stukken majolica of faience ontbreken en een tweetal 
voorwerpen is secundair gebruikt als pispot. De takaspijpen zijn van de meest eenvoudige groffe 
kwaliteit. De vondsten zijn dan ook niet te koppelen aan een rijke eigenaar van een buitenhuis.

3.4 Afvalkuil S22
Op een afstand van ongeveer 2,5 meter van de houten bak is een afvalkuil gevonden, die 
volledig is opgegraven. Deze kuil bevatte vooral de fragmenten van tabakspijpen en daarnaast 
enkele voorwerpen van keramiek en een glazen beker (V02).
Uit de kuil komen twee identieke 
kommen van Delfts wit aardewerk. 
Een van beide is grotendeels 
compleet (02-C01, f-kom-10). De 
kom is voorzien van twee vormoren 
en dateert uit de tweede helft van 
de 17de eeuw. Een derde voorwerp 
uit de kuil is een kom van majolica, 
vermoedelijk gemaakt in Friesland. 
Het vierde voorwerp is de eerder 
genoemde blaker van witbakkend 
aardewerk, waarvan ook een scherf 
in de houten bak is gevonden (02-

Afb. 22 Kom van Delfts wit aardewerk (boven en zij) en blaker van witbakkend aardewerk.

Afb. 21 Onderkant van een glazen knobbelbeker.
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C02). Dit houdt in dat de afvalkuil gelijktijdig met de houten bak dateert en dat het materiaal 
van dezelfde eigenaars afkomstig is.
Opnieuw zijn alle tabakspijpen (minimaal 38 exemplaren) van groffe kwaliteit. Tot slot is, net 
als in de houten bak, de bodem van een glazen beker gevonden (02-G01). De beker is van 
lichtgroen glas en heeft een opgestoken bodem en een versiering met druppels (knobbelbeker).

3.5 Afvalkuil S20
Een tweede afvalkuil bevond zich aan de noordkant van het terrein, op de locatie waar later 
een muur aanwezig was. De inhoud is volledig geborgen.
Uit de kuil komen de scherven van minimaal zes grapen en een kop van roodbakkend aardewerk, 
twee grapen van witbakkend aardewerk, een bord van majolica en een grape van jydepot-
aardewerk (V11). Een van de grapen is een klein model met scherpe buikknik, eenvoudige 
onverdikte rand en één oor (r-gra-33). Dit model is ook in de houten bak aangetroffen. Het 
bord van majolica is een zogenaamde pannenkoekenschotel met bolle spiegel (11-C01). Het 
is beschilderd met Chinese motieven en dateert tussen 1625 en 1650. Meest bijzonder is de 
grape van jydepot-aardewerk (11-C02). Het 
voorwerp doet in eerste instantie denken 
aan middeleeuws kogelpotaardewerk. Het 
is handgevormd, reducerend gebakken 
en ook de bolle vorm komt overeen met 
kogelpotten. De potten werden waarschijnlijk 
gewaardeerd als kookpot omdat deze 
geen bijsmaak aan het eten gaven. Bij 
archeologisch onderzoek in Enkhuizen 
is vastgesteld dat deze aardewerksoort 
vooral voorkomt tussen circa 1575 en 1700 
en binnen de vondstcomplexen een zeer 
kleine categorie vormt.3 Tot nu toe zijn bij 
opgravingen uitsluitend scherven van deze 
potten gevonden. In dit geval is de grape 
grotendeels compleet.
Uit de kuil komt verder een brok van granietachtig gesteente 
met een vlak gesleten kant (11-N01). De steen is duidelijk 
langdurig gebruikt om iets fijn te wrijven of glad te strijken. 
Tot slot komt uit de kuil een fragment van een wandtegel 
(11-C03), die hiervoor al bij de houten bak is besproken.

3.6 Overige sporen
Tot slot was het uitbraakspoor van waarschijnlijk een 
waterkelder aanwezig (S15). Deze waterkelder dateert uit 
de late 19de eeuw en heeft niets met het pand te maken 
waarvan hier de sporen worden besproken.
Als losse vondst kan nog een klein kogelvormig hangslot 
van ijzer worden genoemd (14-M01).

3   Duijn 2011, 290

Afb. 23 Steen met een vlak gesleten kant (op 
foto onder).

Afb. 24 Kogelvormig hangslot 
van ijzer.
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Afb. 25 Bord van majolica met Chinese motieven en grape van jydepot-aardewerk
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4. Synthese

De archeologische waarneming bevestigt de hoge verwachting voor dit terrein. Achteraf kunnen 
we zeggen dat een opgraving veel meer informatie had opgeleverd. Een groot deel van de sporen 
is ongezien verloren gegaan en de sporen die wel zijn gezien, zijn beperkt gedocumenteerd. 
We beschikken bijvoorbeeld niet over geschikte houtmonsters voor dendrochronologisch 
onderzoek. Een precies bouwjaar voor de oudste bebouwing valt daardoor niet te geven. 
Toch heeft de waarneming wel degelijk relevante informatie opgeleverd. Als we de vastgelegde 
sporen combineren met de opgravingsplattegrond van Koepoortsweg 73 (project 306) en met 
de oudste kadastrale kaart uit 1823 kan een plattegrond worden gereconstrueerd. Op het 
perceel stond een gebouw van ongeveer 11,5 meter lang (OW) en 7 meter breed (NZ). Aan 
de zuidkant bevond zich een bouwdeel waarvan de achtergevel op dezelfde lijn stond als bij 
Koepoortsweg 73. Dit gebouw was ongeveer 11,5 meter lang (NZ) en 6 meter breed (OW). 
Waarschijnlijk zijn beide bouwdelen gelijktijdig gebouwd als L-vormig gebouw en zijn deze 
later opgesplitst in twee percelen (zie kaart 1823). De toegepaste bakstenen en wandtegels 
wijzen op een datering rond 1625. Achter de zuidwesthoek bevond zich een houten bak waarin 
afval werd gedumpt. De vondsten dateren rond 1675 en wijzen niet op enige welstand van de 
eigenaars. Het pand is vermoedelijk gebouwd als buitenhuis of tuinhuis van een rijk persoon in 
de stad. Het afval is afkomstig van de tuinman of ander personeel dat hier verbleef of woonde. 
De vondsten uit twee afvalkuilen dateren uit dezelfde periode. Het gaat om eenvoudig kook- en 
tafelgerei en de goedkoopst verkrijgbare tabakspijpen.
Uit de historische bronnen blijkt dat in de eerste helft van de 18de eeuw een van de rijkste 
personen in de stad de eigenaar was van het gebouw. Hij zal hier zo nu en dan in de zomer 
hebben verbleven. Vondsten die met hem in verband te brengen zijn ontbreken.
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