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Samenvatting
 

In de periode 19 november tot en met 
7 december 2012 heeft de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed archeologisch onderzoek 
gedaan naar de resten van molen De Nachtegaal 
aan de Hobrederweg 4 in Middenbeemster. 
Aanleiding tot het onderzoek was de verplaat-
sing van de houten bovenbouw van de molen 
naar een aangrenzend perceel en de voorge-
nomen sloop van de bakstenen onderbouw. 
Deze activiteiten boden een uitgelezen kans om 
archeologisch onderzoek te doen naar de 
opbouw, constructiewijze en ouderdom van de 
monumentale molen, mogelijke andere sporen 
en vondsten op het molenerf en resten van een 
eventuele voorganger. 
De opgravingen hebben aanwijzingen 
opgeleverd dat er in de late zeventiende eeuw 
waarschijnlijk een molen op het terrein heeft 
gestaan. Van deze molen zijn evenwel geen 
sporen gevonden, maar wel een aantal kuilen en 
een houtconstructie die op het molenerf hebben 
gelegen. Enkele kuilen bevatten gearticuleerde 
resten van of complete dierskeletten en 
fragmenten van maalstenen van basaltlava. 
Deze laatste vondsten wijzen op de aanwezig-
heid van een molen op de directe nabijheid. Van 
molen De Nachtegaal zijn verschillende funde-
ringsresten opgegraven. Waarschijnlijk dateert 
een centraal binnen de funderingen van de acht-
kantige molen gelegen poer uit de achttiende 
eeuw. De poer bestaat uit secundair gebruikte 
bakstenen en is op ingeslagen palen en liggend 
hout gefundeerd. Het grootste deel van het 
metselwerk van de achtkantige molen is van 
jonger datum: achttiende-negentiende eeuw. 
De penanten zijn gefundeerd op ingeslagen 
houten palen en stukken liggend hout. 
De veldmuren zijn later tussen de penanten 
geplaatst. Oorspronkelijk zijn de wanden waar-
schijnlijk van hout geweest. Het bovenste deel 
van het muurwerk bestaat uit beton.
In de molen lag oorspronkelijk een vloer van 

geglazuurde tegels. Deze vloer is later vervangen 
door een plankenvoer en nog weer later door 
een betonvloer. Rond de molen lag een klinker-
bestrating en stonden houten kruipalen. 
Op enkele plaatsen zijn resten van oudere 
kruipalen gevonden en stukken hout waarmee 
deze in de paalkuilen werden geklemd. Eén van 
deze palen leverde een dendrodatering van 
1682-1685. In er rond de molen zijn verschillende 
vondsten gedaan die met de constructie, het 
maalwerk of het gebruik van de molen samen-
hangen. Het gaat hierbij om stukken van 
maalstenen van basaltlava, een stuk van een 
kunstmatige molensteen, verschillende ijzeren 
kamnagels en andere ijzerwerk van de houten 
constructies van de molen en het maalwerk, en 
drie meelloden uit het begin van de twintigste 
eeuw. Verder zijn er rond de molen tal van 
vondsten gedaan die met bewoning op het 
terrein samenhangen, zoals grote hoeveelheden 
aardewerk, bot materiaal, glaswerk en 
fragmenten van kleipijpen. Deze vondsten 
dateren voornamelijk uit de achttiende en in 
mindere mate uit de negentiende en twintigste 
eeuw. Het bot materiaal betreft grotendeels 
slacht- en consumptieafval en verder een aantal 
complete skeletten van honden en kalveren, een 
paard, lam, kat en eend. Tevens zijn er botten 
van rat en muis gevonden, hetgeen bij een 
korenmolen te verwachten is. 
Belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat 
het uitermate zinvol is om op de locatie van een 
monumentale molenplaats archeologisch 
onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek levert 
inzicht op in de opbouw, constructie en datering/
fasering van de bestaande molen. Verder 
genereert dit gegevens over activiteiten op het 
molenerf en oudere sporen en structuren, 
waaronder die van een eventuele voorganger. 
Voorwaarde is wel dat er voldoende ruimte om 
de funderingen is om de grond vrij te graven en 
stort te deponeren. 
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1 Inleiding

In de periode tussen 19 november en 7 
december 2012 heeft de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed archeologisch onderzoek 
uitgevoerd op het terrein van molen 
De Nachtegaal aan de Hobrederweg te 
Middenbeemster (afb.1.1). 

Het veldteam bestond uit Menno van der Heiden 
(veldwerkleiding: veldarcheoloog, RCE), Wim 
Jong (veldtechnicus, landmeter, RCE), Jan van 
Doesburg (projectleider: senior onderzoeker 
middeleeuwen en Vroegmoderne tijd, RCE), 
Gerard Troost (specialist molens, RCE), Alex 
Ekelmans (veldmedewerker, Vriens Archeo), 
Willem Derickx (onderzoeker ruimtelijke analyse, 
RCE), Ton Penders (fotografie, RCE) en Henk, 
Edwin en René (grondwerkbedrijf Kramer 
Beemster b.v.). 
Voor de uitwerking hebben wij hulp gekregen 
van de Historische vereniging Middenbeemster. 
Veel dank gaat uit naar V. Falger en 
C. Beemsterboer die verscheidene leden gemo-
biliseerd hebben voor het wassen van het 
vondstmateriaal. 
Het aardewerk is gedetermineerd en beschreven 
door Jan van Dam (RCE). Vincent Lobregt 
(student van de Universiteit Leiden) heeft de 
kleipijpen gedetermineerd en hierover gerap-
porteerd. Het bewerkte hout is door Silke Lange 
(BIAX Consult) onderzocht. De dendrochrono-
logische monsters zijn door Esther Jansma 
(senior onderzoeker landschap, RCE) geanaly-
seerd. Het botmateriaal is gedetermineerd en 
beschreven door F. Laarman (RCE) en 
O. Brinkkemper (RCE) heeft de botanische 
monsters geanalyseerd en over de resultaten 
gerapporteerd. Het bouwmateriaal, natuursteen, 
glas en metaal is door de hoofdauteurs gedeter-
mineerd en beschreven. 

Verder willen we ook vooral de leden van de 
Stichting tot behoud van De Nachtegaal en met 
name Bert Jaarsma, bedanken voor hun kennis, 
inzet, enthousiasme en hulp. Onze dank gaat 
ook uit naar de eigenaar van het terrein aan de 
Hobrederweg de heer R. Groen voor zijn gast-
vrijheid en medewerking. 

1.1 Aanleiding

Korenmolen De Nachtegaal in Middenbeemster 
(monumentnr. 8794) verkeerde de laatste jaren 
in een slechte staat. De kap van de molen lag 
open, waardoor wind en water vrij spel hebben. 
De elementen hebben tot ernstige aantasting 
van de houten constructie geleid. Snel ingrijpen 
was noodzakelijk om te voorkomen dat de 
molen onherstelbaar wordt beschadigd. 
De Stichting tot behoud van De Nachtegaal 
streeft er al jaren naar de molen in oude luister 
te herstellen.1 Om de herstelplannen te kunnen 
realiseren is het noodzakelijk dat de bovenbouw 
van de molen ongeveer 50 m wordt verplaatst.2 
Dit is inmiddels gebeurd. De molen is op zijn 
nieuwe plaats gerestaureerd. Met de verplaat-
sing van de bovenbouw van de molen verschoof 
ook de wettelijke bescherming. Deze verhuisde 
samen met de molenresten naar het nieuwe 
terrein. De wettelijke status van het oude 
molenterrein is opgeheven. Na de verplaatsing 
van de bovenbouw zijn de voetmuren en 
penanten op het oude terrein achtergebleven. 
Bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
delen hiervan mogelijk uit de achttiende-vroege 
negentiende en mogelijk zelfs zeventiende eeuw 
dateren.3 In overleg met de gemeente 
Middenbeemster is overeen gekomen dat de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ervoor 
zorg zal dragen dat deze molenresten en andere 
mogelijk op het terrein aanwezige archeologi-
sche resten worden onderzocht, alvorens hier 
nieuwbouw zal worden gerealiseerd. 

1.2 Opbouw van de rapportage

Het rapport bestaat, na dit inleidende hoofdstuk 
uit 6 hoofdstukken (hoofdstuk 2 tot en met 7). In 
hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de resultaten 
van het vooronderzoek. De doelstellingen van 
het onderzoek staan in hoofdstuk 3 centraal. 

1  Zie Van der Veen 2013, 28-34.
2  De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed heeft op een verzoek voor 
verplaatsing van de molen door de 
gemeente Beemster negatief 
geadviseerd. De gemeente besloot 
echter de verplaatsing toe te staan; 
zie van der Veen 2013, 28-9. Zie RCE 2011 
voor de visie van de Rijksdienst ten 
aanzien van het verplaatsen van 
monumentale molens. Zie verder  
Groen 2010.

3  Van der Hoeve 2011.
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Hoofdstuk 4 gaat in op de toegepaste 
methoden en technieken. In hoofdstuk 5 wordt 
de datering en fasering van de aangetroffen 
sporen en structuren besproken. De resultaten 
van het onderzoek worden behandeld in 
hoofdstuk 6; eerste de sporen en daarna de 
vondsten. In hoofdstuk 7 volgt de discussie over 
de resultaten, afgesloten door conclusies en 
aanbevelingen. 

1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Beemster

Plaats: Middenbeemster

Toponiem: Hobrederweg 4

Kaartblad: 19G

Coördinaten: 123251 / 508654

Projectcode: MIDD12

OM-nummer: 54429

ARCHIS-monumentennummer: n.v.t.

Rijks monumenten nummer: 8794

Complextype: EIM (molen)

Periode: NTA - NTC

CMA/AMK status: Het terrein is de voormalige locatie van molen De Nachtegaal welke een monumen-
tenstatus heeft. Het monument (8794) is verplaatst, de ondergrond bleek geen aparte 
status te hebben.

Oppervlakte plangebied 900 m²

Oppervlakte onderzoeksgebied 400 m²

Huidig grondgebruik braak

Eigenaar: R. Groen

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bevoegd gezag: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Opdrachtnemer: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Projectleider: J. van Doesburg

Aanvang onderzoek: 19 november 2012

Einde onderzoek: 7 december 2012

Auteurs: J. van Doesburg, M. van der Heiden, G. Troost

Autorisatie: M.A. Lascaris
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1  Van Doesburg, Troost & Van der Heiden 
2012.

2  Stol 2000.
3  Polder De Beemster is Unesco 

Werelderfgoed.
4  Berendsen 2005.

2 Vooronderzoek

Voorafgaande aan het veldwerk is een korte 
bureaustudie uitgevoerd. De resultaten hiervan 
zijn opgenomen in het Programma van Eisen 
(PvE) en zullen in dit hoofdstuk worden weer-
gegeven.1 De onderzoekslocatie ligt in het 
Noord-Hollandse poldergebied,2 meer specifiek 
in de in het begin van de zeventiende-eeuw 
drooggelegde Beemster.

2.1 Landschappelijke context

De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal 
te Middenbeemster is onlosmakelijk verbonden 
met die van droogmakerij de Beemster.3 
De ondergrond in de Middenbeemster bestaat 
uit een dik pakket wadafzettingen – zand en 
klei- afgezet tussen 6000 en 2750 v.Chr. 
(Laagpakket van Wormer binnen de Formatie 

van Naaldwijk). Hierop is een laag veen gevormd 
(Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie 
van Nieuwkoop ). Dit veenpakket is later vrijwel 
geheel opgeruimd; deels ten gevolge van de 
ontginningen en het landgebruik in de middel-
eeuwen en deels door afslag door inbraken 
vanuit de Zuiderzee. In deze periode zijn in 
Noord-Holland de grote meren, zoals de Purmer, 
de Wormer, de Schermer en de Beemster, 
ontstaan.4 Bij stormen breidden deze meren zich 
steeds verder uit en vormen daarmee een gevaar 
voor de omgeving. Het merendeel is hierop in 
loop der tijd drooggemalen. De Beemster is aan 
het begin van de zeventiende eeuw droog-
gemalen.

De Beemster ligt lager dan het omringende land 
(afb. 2.1). Het Hollandveen is vrijwel volledig 
verdwenen. De bodem bestaat uit tochteerd-
gronden (afb. 2.2).

IJsselmeer

Purmerend

Alkmaar
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Beemster
1,5 

m NAP 

-4,0 
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on
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Afb. 2.1: AHN-2 opname van de regio Beemster. 
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5  Kwaad 2002.
6  Kölker, Keunen & De Vries 1981-1985.
7  Hakvoort 2013.

2.2 Regionale archeologische en 
cultuurlandschappelijke context

De onderzoekslocatie ligt binnen het Noord-
Hollandse poldergebied in de polder de 
Beemster. Rond het jaar 800 na Chr. was het 
gebied van de Beemster bedekt met een dik 
veenpakket.5 De naam Beemster is afgeleid van 
‘Bamestra’ een veenstroompje in het gebied. 
Het gebied lijkt in de negende eeuw vanuit de dit 
veenstroompje te zijn ontgonnen. Door de 
ontginningen en het latere agrarische grond-
gebruik klonk het veen in en kreeg de zee 
langzaam vat op het gebied. Tussen 1150 en 1250 
groeide de Bamestra door erosie uit tot een 
binnenzee en ontstonden de Purmer en het 
Wijkermeer. De aanleg van dijken kon niet 
voorkomen dat deze meren zich in de loop der 
eeuwen verder uitbreiden.
In de zestiende eeuw werd een begin gemaakt 
met het droogleggen van meren en plassen in 
Noord-Holland. De eerste droogmakerijen 
betroffen kleine, ondiepe meren: het 
Achtermeer (35 ha) ten zuiden van Alkmaar in 
1533, en het Egmondermeer (686 ha) en 
Bergermeer (620 ha), beide in 1564. Deze laatste 
twee droogmakerijen waren een gezamenlijk 
project van de graaf van Egmond en de heer van 
Brederode. In de zeventiende eeuw treden er 
twee fundamentele veranderingen op in de 
droogmakerijen. Ten eerste gebeurde de finan-
ciering en uitvoering van de droogmakerijen niet 
meer door een of enkele edellieden, maar door 
welgestelde kooplui-ondernemers. Gezamenlijk 
vormden deze een gelegenheidscombinatie of 
compagnie. Ten tweede kon door deze vorm van 
samenwerking meer risicovol kapitaal worden 
samengebracht, waardoor het droogleggen van 
grotere meren mogelijk werd. In de zeventiende 
eeuw vonden er talrijke droogmakerijken, van 
verschillende grootte plaats: de Horstermeer 
(1612, 610 ha), de Beemster (1612, 7.100 ha), de 
Purmer (1622, 2.756 ha), de Wijde Wormer (1626, 
1.620 ha), de Bijlmermeer (1627, 550 ha), de 
Broekermeer (1628, 331 ha), De Watergraafsmeer 
(1629, 557 ha), de Naardermeer (1629, 700 ha) de 
Heerhugowaard (1630, 3.500 ha) en de Schermer 
(1635, 4.770 ha). Er werden in de zeventiende en 
achttiende eeuw verschillende plannen gemaakt 
om ook de Haarlemmermeer (18.100 ha) droog 
te leggen, maar dit project bleek toen nog 

technisch, organisatorisch en financieel niet 
haalbaar.
We zijn hier vooral geïnteresseerd in de doorleg-
ging van de Beemster. In 1607 werd aan enkele 
aanzienlijke ambtenaren en Amsterdamse 
kooplieden toestemming gegeven om dit meer 
droog te maken. De Beemster werd in de jaren 
erna ontwaterd en in delen in cultuur gebracht.6 
Bij de drooglegging had men te kampen met 
verschillende tegenslagen. In 1610 lag het meer 
bijna droog, maar een hevige storm brak de 
Zuiderzeedijken en ook de Beemster kwam 
(weer) onder water te staan. Besloten werd de 
ringdijk rond de Beemster ongeveer 1 m boven 
het niveau van het omringende oude land te 
leggen om dergelijke catastrofes in de toekomst 
te voorkomen. Toen bij de stormvloed van 1625 
de Zuiderzeedijken braken, liep het oude land 
onder, maar de ringdijk van de Beemster 
beschermde de polder tegen inundatie. 
Omstreeks 1618 werden de laatste drooggelegde 
gronden in cultuurland omgezet. De verkaveling 
van de Beemster gebeurde op strikt rationele en 
geometrische wijzen. De polder werd ingedeeld 
in blokken van 900 bij 900 m, elk bestaande uit 
vijf stroken van 180 bij 900 m. Zes blokken van 
1.800 bij 1.800 m vormen het centrale deel. Bij 
de verkaveling werd rekening gehouden met 
verschillen in grondkwaliteit. Om een eerlijke 
verdeling te bewerkstelligen, kreeg iedere inves-
teerder een kavel in elke grondkwaliteitsklasse. 
Nadeel hiervan was dat het grondbezit sterk 
werd versnipperd. De polder werd doorsneden 
door wegen. Op de dertien kruispunten van 
wegen waren pleintjes geprojecteerd. 
Vijf daarvan waren bedoeld als kerkpleinen voor 
geplande dorpen. Er kwam uiteindelijk echter 
maar een dorp in de Middenbeemster. In 1618 
werd begonnen met de bouw van de kerk in het 
dorp en in 1621 was de toren voltooid. Op 30 juli 
1623 werd kerk ingewijd. In 1625 werden aan 
weerszijden van de toren twee aanbouwen 
geplaatst en tussen 1661 en 1662 werd de toren 
verhoogd. De inwoners van de Beemster werden 
in de kerk en op het rond de kerk gelegen 
kerkhof begraven.7 
Later ontstonden ook op andere plaatsen buur-
schappen, zoals West-, Noord- en 
Zuidoostbeemster en de Klaterbuurt. 
Het polderland is verdeeld in vier delen: 
Bovenpolder (ZO), Middenpolder (NW), 
Arenbergpolder (NO) en Kilpolder (NW). 
Na de drooglegging werden er in de Beemster 
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8  Colenbrander 1981.
9  Van der Lee 1995. Het eerste gedeelte 

van deze paragraaf is grotendeels 
ontleend aan deze publicatie. Zie verder 
Van der Veen 2013.

10  In 1967 is op deze plaats bij 
graafwerkzaamheden de fundering van 
een standerdmolen aan het licht 
gekomen. Zie Van der Veen 2013, 6.

11  Van der Veen 2013, 7.
12  Van der Veen (2013, 7) gaat ervanuit dat 

Jacob Annisz. Backer al een woning bij 
de molen bouwde.

13  Zoals geciteerd in Van der Lee 1995, 56.
14  Op de deelkaart van het minuutplan uit 

1832 staat de molen overigens als een 
rechthoek aangegeven, hetgeen een 
standerdmolen suggereert. Op de 
overzichtskaart van hetzelfde 
minuutplan echter, staat een achtkanter 
getekend.

meer dan 50 buitenplaatsen gebouwd. 
Hier vertoefden de rijke eigenaren gedurende de 
zomermaanden. Rond de huizen werden 
siertuinen aangelegd en bijgebouwen geplaatst, 
zoals theekoepels en oranjerieën. De meeste 
buitenplaatsen werden in de negentiende eeuw 
opgeheven en de gebouwen gesloopt. 

De huidige polder wordt doorsneden door een 
aantal wegen, waarvan de noord-zuid georiën-
teerde Middenweg en de oost-west gerichte 
Middensloot/Rijperweg de belangrijkste zijn. 
Alle andere wegen liggen parallel aan deze beide 
wegen. Op het raakpunt van beide wegen ligt 
Middenbeemster. 
De drooglegging van de Beemster was mogelijk 
door de inzet van 43 poldermolens. De bema-
lingsgeschiedenis is niet alleen van belang voor 
de genese van de droogmakerij, maar tevens 
voor de geschiedenis van korenmolen 
De Nachtegaal. Volgens Molens in Noord-Holland 
zijn onderdelen van een van de windwater-
molens die bij de inpoldering werden ingezet, 
verwerkt in De Nachtegaal.8 

2.3 Aard en ouderdom van de 
vindplaats(en)

De geschiedenis van korenmolen de Nachtegaal 
is vrij uitvoerig beschreven door N.Th. van der 
Lee in het Jaarboek Waterland uit 1995.9 
In eerste instantie was het de bedoeling dat in 
de polder vijf korenmolens zouden worden 
gebouwd, bij elk gepland dorp één. Hiertoe was 
op de vijf kruispunten van wegen een halve 
morgen land gereserveerd voor de bouw van 
een kerk met kerkhof, een molen en eventueel 
een school. Uiteindelijk werd dit plan verlaten en 
alleen in Middenbeemster een molen gebouwd. 
In 1614 bouwde Pieter Pietersen ten zuiden van 
de kruising van de Rijperweg en Middenweg 
(Middenweg 186), zuidzuidwestelijk van de kerk, 
een standerdmolen. De molenaar had weinig 
werk, omdat de polder een relatief klein 
inwonertal had (in 1618 ongeveer 1200 inwoners) 
en een deel van hen heimelijk hun graan liet 
malen buiten de Beemster. Daarnaast waren er 
in de Beemster geen bierbrouwers gevestigd, 
zodat er geen mout te vermalen viel. In 1619 
klaagde een aantal inwoners van de 
Noordbeemster bij het Dijkcollege dat molenaar 

Pieter Pietersen meel van slechte kwaliteit 
leverde en te hoge prijzen voor het malen 
rekende. In 1623 moest de molen worden 
verplaatst vanwege windbelemmering veroor-
zaakt door bomen rond het Huis Middelwijck. 
De nieuwe molenlocatie bevond zich aan de 
andere zijde van de kruising van de wegen.10 
In 1625 ging molenaar Pieter Pietersen failliet. 
De molen werd verkocht aan Gerrit Pietersen. 
Deze verkocht de molen twee jaar later voor 
3500 Carolusgulden aan Hendrik Joris van 
Schagen uit Kwadijk. Hendrik Joris kocht 
verschillende percelen bij de molen en begon 
hier waarschijnlijk een bakkerij. Zijn opvolger 
Jan Pietersen van Grosthuizen was zowel 
molenaar als bakker. In 1660 waaide de molen 
om tijdens een zware storm. Een jaar later werd 
de molen gekocht door Jacob Annisz. Backer van 
de erven Jan Pietersen Gorsthuizen en zijn vrouw 
Trijn Wouters. Uit de verkoopakte kan worden 
opgemaakt dat er in de molen onder andere 
rogge en tarwe werd gemalen. Negen jaar later 
werd een nieuwe molen, een achtkantige 
bovenkruier, gebouwd op het perceel aan de 
Hobrederweg 4 (afb.2.3). Vraag is of 
Jacob Annisz. Backer een nieuwe molen bouwde 
of een bestaande molen van elders aankocht en 
hier plaatste. Het feit dat houthandelaar Jan 
Jansz. Pereboom uit Beest hout leverde voor 500 
Carolusgulden, doet vermoeden dat Jacob 
Annisz. Backer een geheel nieuwe molen 
oprichtte. De molen kreeg eerst waarschijnlijk 
twee koppels maalstenen en later drie.11 
Mogelijk bouwde molenaar Pieter Muusz. rond 
1690 een eerste woning bij de molen.12 Zijn voor-
gangers woonden in de Hoornse keet aan de 
kruising Middenweg-Hobrederweg. In 1701 was 
Pieter genoodzaakt de ‘coornmolen met de appen-
dentie en dependentie van dien’ voor 3.350 gulden 
te verkopen aan Aris Jacobszoon Gras.13 
In 1750 werd de korenmolen op een publieke 
veiling verkocht aan Hendrik Jansz. van Baar. 
Hendrik Jansz. van Baar was naast molenaar ook 
vetweider en wist aanzienlijke rijkdom en 
aanzien in de Beemster te vergaren. Zijn 
kinderen huwden met leden van rijke families in 
de regio. In het begin van de negentiende eeuw 
kwam de molen in bezit van de familie Van der 
Lee. Deze familie hield de molen drie generaties 
in bezit. Op het Kadastrale minuutplan van 1813 
staan ten oosten van de molen een molenhuis 
met bedrijfsruimte aangegeven.14 In 1887 werd 
een nieuwe molenaarswoning gebouwd en de 
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andere molen afkomstig; zie Van der 
Veen 2013, 33-4.

bedrijfsruimte verbouwd en vergroot. De naam 
‘De Nachtegaal’ duikt voor het eerst op in de 
Purmerender Courant van 27 april 1904. 
In oudere stukken wordt de molen niet bij name 
genoemd. In 1905 kwam de molen in bezit van 
de familie Bijman. Na de Tweede Wereldoorlog 
nam het malen op de molen steeds meer af. In 
1949 berichtte de Hollandsche Molen dat De 
Nachtegaal steeds meer in verval raakte en 
1949-1951 is de molen gerestaureerd.15 In deze 
periode zijn ook grote deuren onderin de molen 
aangebracht.16 Vanaf de jaren vijftig was de 
molenaar ook foeragehandelaar, omdat het 
vanuit economisch perspectief niet mogelijk was 
om alleen van de opbrengsten van de molen te 
leven. In 1961 is de molen verkocht aan Rinus 
Krijns, die het bedrijf tot zijn dood in 1987 heeft 
voortgezet. De nadruk lag bij Rinus Krijns op de 
foeragehandel. De molen was bijzaak en werd in 
de laatste jaren van zijn actieve bestaan vooral 
gebruikt voor het malen van tarwe en rogge 
voor de eigenaar en zijn gezin. In 1968 is de 
molen aangewezen als rijksmonument. In 1972 
en 1978 zijn er opnieuw restauratiewerkzaam-
heden uitgevoerd.17 Dit kon niet voorkomen dat 
de molen in de periode erna opnieuw verviel. In 
1991 is de molen verkocht aan Ron Groen die in 

de loodsen naast de molen een meubelmakerij 
begon. De molen werd gebruikt als meubeltoon-
zaal. De molen verviel door het ontbreken van 
voldoende financiële middelen van de eigenaar 
voor onderhoud steeds verder.18 In 2006 is de 
Stichting tot behoud van de Nachtegaal 
opgericht om vergunningen en subsidie te 
kunnen aanvragen om de molen te restaureren. 
In 2012-2013 is de molen opnieuw gerestau-
reerd.19 

In 2010 zijn verschillende bouwhistorisch waar-
nemingen gedaan. Het eerste onderzoek, 
uitgevoerd door N. Jurgens (Molenbehoud) in de 
eerste maanden van 2010, richtte zich op de 
houtconstructie en het maalwerk.20 Hierbij zijn 
verschillende interessante zaken waargenomen. 
Er is sprake van onderdelen van verschillende 
ouderdom. Sommige dateren uit de zeventiende 
eeuw, terwijl andere een of meerdere eeuwen 
jonger zijn. De wijze waarop de achtkantstijlen 
van de achtkantconstructie zijn gemaakt, is 
alleen bekend van zeventiende-eeuwse molens 
uit Noord-Holland.21 Dit sluit echter niet uit dat 
het om secundair gebruikt materiaal betreft. 
Op het spoorwiel is het jaartal 1704 aange-
bracht.22 Op een van de onderste veldregels van 

Afb. 2.3: Korenmolen De Nachtegaal in 2002 vanuit het oosten.
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de achtkant staat in spiegelschrift Matheus van 
der Lee 1833. Op een andere veldregel staan de 
namen C. Bijlman, MVDLee KDWit. Op een veldstijl 
staan de initialen EWT en op een klos boven een 
stijl TW. In augustus 2010 is door N. Jurgens 
onderzoek gedaan naar de voetmuren en 
penanten. Volgens hem zijn de penanten en 
veldmuren opgebouwd uit rode handgevormde 
stenen (lengte 18 cm).23 De metselmortel is op 
basis van kalk. Eén penant is hersteld met gele 
bakstenen van dezelfde lengte, maar een grotere 
dikte. Op de penanten zijn twee lagen 
metselwerk vervangen door strengperssteen in 
Waalformaat, gemetseld met portlandcement. 
Hij concludeert dat het muurwerk tot de 
oorspronkelijke opzet van de molen uit 1669 
dateert, met latere aanpassingen. In december 
van hetzelfde jaar is een aanvullend bouwhisto-
risch onderzoek aan de penanten en veldmuren 
uitgevoerd door J.A. van der Hoeve.24 In tegen-
stelling tot Jurgens heeft Van der Hoeve op 
verschillende plaatsen de pleisterlaag verwijderd 
om zijn waarnemingen te kunnen doen. De zuid-
westelijke veldmuur is opgetrokken uit vaalrode 
tot rode bakstenen in kruisverband (baksteen-
formaat 17,5-18,5x8-8x4 cm, met een tien-
steensmaat van 46-46,5 cm). De metselspecie is 
kalkspecie. Gezien de formaten van de 
toegepaste bakstenen dateert deze muur uit de 
achttiende-vroege negentiende eeuw.25 Het kan 
echter niet worden uitgesloten dat het hier 
secundair gebruikt baksteenmateriaal betreft. 
De overige delen van de veldmuur zijn van later 
datum. De penanten en voetmuren staan los van 
elkaar (‘koud’ verband). De penant tussen de 
westelijke en noordwestelijke veldmuur is 
uitgevoerd in gele handgevormde baksteen 
(baksteenformaat 23x9,5-10,5x4,5-5 cm, met 
een vijfsteensmaat van 30 cm). De stenen zijn 
gemetseld in kalkspecie. De gele bakstenen 
dateren mogelijk uit de zeventiende eeuw, maar 
ook hier kan sprake zijn van secundair gebruik.26 
De penant tussen de zuidelijke en zuidoostelijke 
veldmuur is uitgevoerd in rode baksteen 
(baksteenformaat niet bekend), die door Van der 
Hoeve in de achttiende of negentiende eeuw 
wordt gedateerd.27 De overige penanten lijkt 
gezien de bouwnaden en toegepaste machinaal 
vervaardigde baksteen te zijn vernieuwd en van 
(sub)recente ouderdom. Enkele achtkantstijlen 
zijn geplaatst op houten klossen of loden 
plaatjes. Bij de restauratie van 2013 zijn de 
kammen van het bovenwiel vervangen. Op een 

van de oude kammen stond het jaartal 1883 en 
de naam van de molenmaker (J. Westmijze Jz.). 
Hieruit kan worden afgeleid dat de huidige kap 
in 1883 werd geplaatst en toen de kammen of 
een deel daarvan is vervangen. 
Op basis van de bouwhistorische waarnemingen 
kan worden gesteld dat molen De Nachtegaal 
verschillende bouwfasen kent. De oudste 
hiervan gaat mogelijk terug tot de zeventiende 
eeuw, ervan uitgaande dat er geen sprake is van 
secundair gebruikt materiaal. In de loop der 
eeuwen hebben er verschillende veranderingen 
zowel aan de houtconstructie en het maalwerk 
als aan de penanten en veldmuren plaatsge-
vonden. Wanneer deze veranderingen precies 
plaatsvonden is onduidelijk. Geconcludeerd kan 
worden dat de bouwgeschiedenis van 
De Nachtegaal nog verre van duidelijk is. Het is 
dan ook een van de doelstellingen van het 
archeologische onderzoek om hierin meer 
inzicht te verschaffen, vooral in de vraag of de 
huidige molen vooraf wordt gegaan door een 
voorganger. 

2.4 Gespecificeerde archeologische 
verwachting

Algemeen
De Beemster heeft op de IKAW een zeer lage 
archeologische verwachting. Dit geldt voor alle 
resten van vóór de drooglegging. In het gebied 
worden wel sporen uit de zeventiende eeuw en 
later verwacht.
Gezien de landschapsgenese van het gebied is 
het niet verwonderlijk dat er weinig archeo-
logische vindplaatsen in de Beemster bekend 
zijn. In Archis staat onder waarnemingsnr. 
8064 een stenen vuistbijl vermeld die is 
gevonden bij de aanleg van de snelweg 
Purmerend-Hoorn (niet zichtbaar op 
afbeelding 2.4). 
In 1971-1972 zijn op twee percelen ten 
zuidoosten van het dorp Noordbeemster 
verschillende vroeg- en volmiddeleeuwse 
scherven gevonden, waaronder Badorf-, 
Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk. De geploegde 
percelen waarop de scherven lagen vertoonden 
bruine venige vlekken, waarschijnlijk de 
restanten van met veen opgevulde daliegaten.28

Ten oosten van de dorpskern van 
Middenbeemster is het zeventiende-eeuwse 
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landhuis Leeuwenplaats aangemerkt als terrein 
van archeologische waarde (monumentnr. 
5054). In 1985 zijn enkele resten, waaronder 
heiwerken onder het voormalige hoofdgebouw 
en een ruim 100 m lange bakstenen tuinmuur, 
opgegraven (waarneming 18550).29 
De historische kern van het dorp 
Middenbeemster is aangemerkt als terrein van 
hoge archeologische waarde (monumentnr. 
14.674). Deze verwachting werd tijdens een 
opgraving in 2007 aan de Rijperweg 52 bevestigd 
(waarneming 412.265). Bij dit onderzoek zijn 
naast resten van een uit het midden van de 
zeventiende eeuw daterende stopboerderij ook 

sporen van veenontginningen uit de elfde-
twaalfde eeuw aan het licht zijn gekomen.30 
Het gaat hierbij om ovale en onregelmatige 
kuilen van een tot enkele meters in omvang. 
De kuilen waren gevuld met venig materiaal en 
zeeklei.
In 2011 is een gedeelte van het kerkhof rond de 
Keyzerskerk in het centrum van 
Middenbeemster opgegraven (waarneming 
441888). Behalve sporen behorend bij het 
kerkhof, waaronder verschillende inhumatie-
graven uit de zeventiende-negentiende eeuw, 
zijn ook sporen van middeleeuwse ontginnings-
activiteiten gevonden. In één van de profielen 
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werd een ondiepe kuil, of wellicht greppel 
aangesneden, die opgevuld was met veen.31 
Deze vondsten bevestigen het beeld dat de 
Beemster in de middeleeuwen bedekt was met 
een dik veendek. Dit veen is later verdwenen en 
alleen in de vulling van middeleeuwse kuilen en 
greppels bewaard gebleven. Deze sporen zijn 
afgedekt door de latere klei. 

Het plangebied
Het plangebied beslaat het westelijk deel van 
het perceel behorende bij het woonhuis aan de 
Hobrederweg 4 in Middenbeemster. 
Hier bevinden zich de bakstenen en betonnen 
onderbouw van de molen De Nachtegaal. 
Het onderzoek richt zich op de oude molenplaats 
en directe omgeving. Op de plek van de huidige 
bebouwing, het oostelijke deel van het perceel 
waarop de molen staat, wordt geen onderzoek 
verricht. Het onderzoeksgebied is ca. 400 m². 
Het gebied wordt in het noorden en westen 
begrensd door een poldersloot. De zuidkant van 
het perceel grenst aan een weiland en tegen de 
oostzijde ligt een breed grindpad behorend bij 
de naastgelegen woning (afb. 2.5).

Sporen en structuren
Aangezien er op het terrein geen archeologisch 
vooronderzoek heeft plaatsgevonden, is niet 
geheel duidelijk wat er hier aan archeologisch 
resten verwacht kan worden. De verwachting is 
grotendeels gebaseerd op de resultaten van het 
bureauonderzoek en die van opgravingen van 
vergelijkbare molens elders in Nederland.
In de bodem bevinden zich in elk geval de 
funderingen van de voetmuren en penanten van 
de korenmolen. In hoeverre er zich onder de 
funderingen grondverbeteringen of funderings-
werken bevinden, zoals ingeslagen palen of 
liggend hout, is niet bekend. Bij de penanten en 
veldmuren is sprake van verschillende 
bouwfasen, hierdoor kunnen er onder de 
huidige betonvloer oudere vloer- en ophogings-
niveaus worden verwacht. Op het terrein kunnen 
zich verder resten van een of meerdere voorgan-
gers bevinden. Daarnaast worden er sporen en 
structuren verwacht die aan het gebruik van de 
molen gerelateerd kunnen worden. Hierbij moet 
gedacht worden aan (afval)kuilen, erfstructuren 
(greppels, sloten, hekwerken), ophogingslagen, 
resten van kruipalen, bestratingen en dergelijke.
 Op het terrein kunnen verschillende soorten 
vondsten worden verwacht: anorganische en 

organische artefacten en archeozoölogische en 
botanische resten. 

Anorganische artefacten
• Objecten die samenhangen met de bouw, 

inrichting, onderhoud en afbraak van de 
molen, zoals baksteen, tegels, plavuizen, 
mortelbrokken, cement en pleister, ijzeren 
objecten (nagels, kamnagels, gereedschap 
etc.), natuurstenen elementen (fragmenten 
van maalstenen), vensterglas;

• Objecten die samenhangen met het verblijf 
van mensen in en rond de molen, zoals 
aardewerk, delen van kleipijpen, metalen 
voorwerpen (munten, knopen, kledingacces-
soires etc.) en glaswerk.

Organische artefacten
• Objecten die samenhangen met de bouw, 

onderhoud en afbraak van de molen, zoals 
constructiehout, vloerdelen, funderings-
hout etc.;

• Objecten die samenhangen met het verblijf 
van mensen in en rond de molen, zoals 
voorwerpen van leer (schoenen, messcheden 
etc.), gewei/been/ivoor (knopen, kammen, 
mesheften etc.) en hout.

Archeozoölogische en -botanische resten
Bij het onderzoek moet rekening gehouden 
worden met de aanwezigheid van lagen en sporen 
waarin ecologische macroresten en pollen 
aanwezig kunnen zijn, zoals (afval)kuilen, vloerni-
veaus en ophogingslagen. Aangezien het een 
korenmolen betreft moet vooral worden gedacht 
aan graankorrels/graanafval en resten van 
ongedierte dat hierop af zal zijn gekomen (muizen, 
ratten etc.). De kans op dierlijk bot materiaal, in de 
vorm van slacht- en consumptieafval, wordt niet 
erg groot geacht, maar kan niet geheel worden 
uitgesloten, zeker als er op het terrein of de directe 
omgeving daarvan is gewoond. 

Archeologische stratigrafie en diepte van 
vondstlagen
Archeologisch relevante niveaus en sporen/
structuren kunnen direct onder het huidige 
maaiveld worden verwacht. Vermoedelijk is er 
geen complexe, diepe horizontale stratigrafie 
aanwezig wat bewoningslagen betreft, maar de 
funderingen van de molen(s), zeker wanneer 
deze op ingeslagen houten palen rusten, kunnen 
tot diep in de ondergrond reiken. 
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Gaafheid en conservering
De gaafheid van het complex is naar verwach-
ting hoog en de conservering van zowel het 
organische en het anorganische materiaal lijkt 
gezien de hoge grondwaterstand en bodemsoort 
(klei) goed te zijn. 
De gaafheid en conservering van mogelijke 
resten van een of meerdere mogelijke voorgan-
gers is sterk afhankelijk van de wijze waarop de 
huidige molen is gefundeerd en de aanpassingen 
die hieraan in de loop der tijd hebben plaatsge-
vonden. 

Onderzoeksgebied Restanten molenfundering
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Afb. 2.5: Situatieschets van het onderzoeksgebied. Op het perceel links van het onderzoeksgebied staat de 

verplaatste molen (bron: www.pdok.nl).
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3 Doelstelling, relatie met 
NOaA 1.0, vraagstelling en 
onderzoeksvragen

3.1 Doelstelling

De verplaatsing van de bovenbouw van de 
molen en de voorgenomen sloop van de 
veldmuren maakte het mogelijk om op de 
molenplaats archeologisch onderzoek uit te 
voeren, zowel binnen de molenfundering als 
daarbuiten. 
De belangstelling voor monumentale 
windmolens was vanuit de archeologie, zeker 
vanuit de professionele archeologie, lange tijd 
beperkt. Ondanks het feit dat vele hiervan in de 
loop der jaren zijn afgebroken of verplaatst, vond 
er in de meeste gevallen geen archeologisch 
onderzoek plaats. Als er al onderzoek werd 
verricht, gebeurde dit meestal door amateurar-
cheologen. Voorbeelden van dergelijke onder-
zoeken zijn onder andere de opgravingen van 
molen De Krijgsman in Uitgeest1 en molen 
De Oude Knegt in Akersloot.2 De laatste jaren is 
vanuit de hoek van de professionele archeologie 
een toenemende belangstelling voor resten uit 
de Nieuwe en Nieuwste tijd en daarmee ook voor 
windmolens.3 Er zijn recentelijk verschillende 
windmolens onderzocht, zoals de Ondermolen in 
Heerhugowaard4 en een achttiende-eeuwse 
molen in Alblasserdam.5 Archeologisch 
onderzoek op de locatie van een nog bestaande 
historische molen is in ons land tot op heden nog 
maar enkele keren uitgevoerd. Een voorbeeld is 
het in 2011 door de Rijksdienst uitgevoerde 
onderzoek naar de Oostmolen in Mijns-
heerenland.6 Dit onderzoek vond plaats in het 
kader van het verstevigen van de fundering van 
deze molen en beperkte zich tot het gedeelte 
binnen de muren. Ondanks de toegenomen 
belangstelling voor monumentale windmolens 
verdwijnen er nog steeds molenrestanten zonder 
dat deze archeologisch zijn onderzocht.7 
Onze kennis aangaande de genese van 
windmolens vertoont nog grote lacunes, evenals 
die over het gebruik van het erf rond molens en 
de bebouwing daarop (zie hieronder). 

Het doel van onderhavig onderzoek is 
meerledig.
• In de eerste plaats dient het onderzoek inzicht 

te geven in de bouwgeschiedenis van de 

huidige molen, die van een eventuele 
voorganger en het gebruik van het terrein 
(molenerf) rond de molen. De bouwgeschie-
denis van De Nachtegaal is, zoals uit de in het 
vorige hoofdstuk vermelde bouwhistorische 
waarnemingen blijkt, nog verre van duidelijk; 

• Ten tweede heeft het onderzoek tot doel 
methoden en technieken te ontwikkelen en te 
testen voor het doen van opgravingen naar dit 
specifieke type vindplaats. Centraal daarbij 
staat de vraag: hoe kan een dergelijk object 
het best worden onderzocht?

• Ten slotte is het een voorbeeldproject om tot 
een geïntegreerde aanpak te komen bij 
herstel- en restauratiewerkzaamheden aan 
monumentale windmolens. 

3.2 Relatie met NOaA 1.0

In algemene zin past het onderzoek binnen het 
kader van NOaA-hoofdstuk 16 De Middeleeuwen 
en de vroegmoderne tijd in West-Nederland.8 In dit 
hoofdstuk wordt echter geen specifieke 
aandacht besteed aan windmolens. Dit is 
opmerkelijk, want windmolens zijn van groot 
belang geweest bij het inpolderen van grote 
delen van West-Nederland. Daarnaast speelden 
windmolens een belangrijke rol bij de industria-
lisatie van bepaalde gebieden in de zeventiende 
en achttiende eeuw, waaronder de Zaanstreek. 
Windmolens werden onder andere gebruikt voor 
de houtindustrie, de productie van zeildoek, 
scheepstouwwerk (hennep), papier, raap- en 
lijnolie, meel, mosterd en andere etenswaren. 
Veel van deze producten werden gebruikt voor 
de uitrusting van de schepen van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-
Indische Compagnie (WIC).9

 
3.3 Vraagstelling

Vanwege het ontbreken van archeologische 
informatie over de vindplaats, heeft de vraag-
stelling een vrij basaal karakter. De vraagstelling 
is afgestemd op de hierboven geformuleerde 
doelstelling.
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3.4 Onderzoeksvragen

Omdat er op het terrein geen archeologisch 
vooronderzoek heeft plaatsgevonden zijn de 
onderzoeksvragen deels van algemene aard. 
Het gaat om de volgende vragen: 

-  Wat is de exacte aard, opbouw, omvang 
(voor zover kan worden vastgesteld), 
datering/ fasering van de aanwezige resten 
(voetmuren, penanten en andere resten) 
van de molen?

-  Is er sprake van een of meerdere 
voorganger(s), en zo ja waaruit bestaan 
deze en wat is hun ouderdom/fasering en 
relatie tot elkaar? In hoeverre zijn resten 
van voorgangers aangetast door die van de 
bestaande molen?

-  In hoeverre zijn er sporen en vondsten die 
samenhangen met de bouw, onderhoud en 
gebruik van de huidige molen en die van de 
bouw, onderhoud, gebruik en afbraak van 
mogelijke voorgangers, en wat is hun aard, 
functie en ouderdom?

-  Wat is de relatie tussen de molenresten en 
andere mogelijke archeologische resten op 
het terrein, zoals afvalkuilen, erfstructuren, 
bestratingsniveaus etc.?

-  Wat is de landschappelijke context direct 
voorafgaande en ten tijde van het gebruik 
van de molen, voor zover kan worden vast-
gesteld?

-  Welke methoden en technieken zijn het 
meest geschikt om molenrestanten te 
onderzoeken? 
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1  Van Doesburg, Troost & Van der Heiden 
2012.

2  Van der Heiden 2012.

4 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is uitgevoerd conform 
Kwaliteitshandboek Nederlandse Archeologie 
(KNA) versie 3.2, het Programma van Eisen (PvE)1 

en het Plan van Aanpak (PvA).2 Het Plan van 
Aanpak geeft een praktische operationalisering 
van de in het Programma van Eisen gestelde 
onderzoeksvragen. 

4.1 Methoden en technieken

De vlakken en profielen zijn beschreven volgens 
de SBB 5.2 van NITG-TNO, waarin de lithologi-
sche beschrijving conform NEN5104 wordt 
gehanteerd. 

Voor het onderzoek is zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van een graafmachine met een vlakke 
bak, waarbij laagsgewijs is verdiept. In sommige 
gevallen ging het verdiepen samen met de sloop 
van bovengrondse delen van de molen en is een 
puinbak met tanden gebruikt. Muurresten zijn 
met schep, troffel en borstel vrij gelegd en 
schoon gemaakt. 

Muurwerk, vloerniveaus en andere bouwkun-
dige resten zijn op schaal 1:10 gedocumenteerd. 
Bij opgaand muurwerk en funderingen zijn 
baksteenformaten, metselverbanden, versnij-
dingen en vijf- of tiensteensmaten genoteerd. 

Vondsten zijn per spoorvulling verzameld. 
Uitzondering hierop vormen puinlagen. Hiervan 
wordt de samenstelling gedocumenteerd (soort 
baksteen, plavuizen, tegels, pannen etc.), evenals 
de voorkomende formaten. Van alle soorten is 
minimaal een compleet of zo compleet mogelijk 
exemplaar geborgen. Van houtskoolrijke sporen 
en sporen met een humeuze vulling zijn 
monsters genomen voor paleo-ecologisch 
onderzoek. Bij het onderzoek is intensief gebruik 
gemaakt van de metaaldetector. Metaalvondsten 
zijn per context (laag of spoorvulling) verzameld. 
Daarnaast is het stort afgezocht. 

4.2 Veldwerkstrategie

Het onderzoeksgebied is op basis van de molen-
funderingen in vier kwadranten (werkputten) 
verdeeld (afb. 4.1). Deze kwadranten lopen door 

tot buiten de funderingen. Het zuidwestelijke 
kwadrant is werkput 1 genoemd, en vervolgens 
met de klok mee de werkputten 2, 3 en 4.

Eerst is het opgaande werk van penanten en 
veldmuren onderzocht. Daarna zijn deze in de 
zuidwesthoek tot op maaiveldniveau verwijderd 
met een grote graafmachine. Vervolgens is met 
de kraan het vlak buiten de veldmuren opge-
schoond. Het aanleggen van de vlakken is met 
een kleine kraan gebeurd. Als eerste is werkput 1 
in meerdere vlakken uitgraven. Eerst is, vanaf de 
nog resterende betonplaat het gedeelte binnen 
de molen in 3 vlakken onderzocht. De funde-
ringen van de veldmuren en de penanten zijn 
niet verwijderd, zodat deze in stratigrafisch 
verband onderzocht konden worden. Vervolgens 
is buiten de funderingen, tot aan de betonnen 
opsluitranden van de bestrating een horizontaal 
vlak aangelegd. Ook hier is het vlak maximaal 
twee keer verdiept. Het deel van het terrein 
buiten de betonranden is niet ontgraven.

Alle grondsporen zijn gecoupeerd en gedocumen-
teerd. In het gedeelte van werkput 1 binnen de 
molenfunderingen zijn het noord- en het oostpro-
fiel volledig en het zuid- en westprofiel gedeeltelijk 
gedocumenteerd. In het gedeelte buiten de funde-
ringen is het oostprofiel gedocumenteerd, alsmede 
enkele profieltjes over de penant en de veldmuren.

werkput 1

werkput 2 werkput 3

werkput 4

Omtrek molen Deel buiten molenomtrek
Profiellocaties
Grens onderzoeksgebied

Deel binnen molen-
omtrek

Afb. 4.1: Schematisch plan van de opgravingsputten. 



22
—

Opgemerkt moet worden dat door de geringe 
omvang van het onderzoeksgebied, de sterk 
kleiige bodem, het slechte weer en de noodzaak 
om op verschillende plaatsen dwarsprofielen 
aan te leggen, het grondwerk een logistieke 
uitdaging vormde. Het was niet altijd mogelijk 
de werkputten zowel binnen als buiten de 
muren volledig te verdiepen. In het geval van 
werkput 2 bijvoorbeeld was er in eerste instantie 
geen ruimte voor de stort voor het ontgraven 
van de deel buiten de betonranden. In een latere 
fase bleek het niet meer mogelijk voor de kraan 
om deze hoek te bereiken. 

In de tweede fase van het onderzoek zijn de 
resterende funderingen van de veldmuren, de 
stukken beton buiten de molenfundering, het 
onder dit puin gelegen plaveisel en de rest van 
de betonnen vloer verwijderd (afb. 4.2). Hiermee 
is in de werkputten 2 t/m 4 direct het eerste vlak 
aangelegd. Na documentatie van dit vlak is het 
vlak in werkput 2 verdiept. Om logistieke 
redenen is alleen binnen de veldmuren verdiept 
en niet daarbuiten. In werkput 2 zijn in totaal 
drie vlakken aangelegd. De sporen zijn 
gecoupeerd en gedocumenteerd. Er is in deze 
werkput twee maal een oostprofiel aangelegd 
en gedocumenteerd. Het eerste oostprofiel (vlak 

102A) ligt net ten westen van de centrale noord-
zuidlijn van de molen. Het profiel is aangelegd 
ten einde aanwijzingen te vinden voor opgaand 
werk binnen de molen, in de vorm van 
indrukken of ingravingen van de palen van dit 
werk. Het tweede oostprofiel (102B) is op de 
noord-zuidlijn aangelegd en kan hierdoor 
gekoppeld worden aan het oostprofiel van 
werkput 1 (vlak 102 ) tot een doorlopend noord-
zuidprofiel over de molen.

In Werkput 3 zijn twee vlakken aangelegd. 
In deze werkput is het zuidprofiel gedocumen-
teerd. In werkput 4 zijn twee, deels drie vlakken 
aangelegd. De reden hiervoor is dat er op 
sommige plaatsen concentraties palen aanwezig 
waren, die de lokale aanleg van een extra vlak 
noodzakelijk maakten.

Als laatste is een gedeelte van werkput 3 buiten 
de molenfundering verdiept en is hier een vlak 
aangelegd. In dit gedeelte is het westprofiel, in 
het verlengde van de profielen in werkput 1 en 2, 
gedocumenteerd. Het gedeelte van werkput 2 
buiten de funderingen is niet verdiept, omdat 
deze locatie door wateroverlast in combinatie 
met eerdere ontgravingen niet meer bereikbaar 
en begaanbaar was.

Afb. 4.2: Het veldwerk in volle gang. De funderingen van de penanten en veldmuren zijn vrij gelegd en 

de betonresten verwijderd.
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Vondstmateriaal
Tijdens het veldwerk zijn vondsten zoveel 
mogelijk per laag of spoorvulling verzameld. 
In de opzet van het onderzoek is rekening 
gehouden met monstername ten behoeve van 
dendrochronologie, 14C, OSL, paleobotanie en 
micromorfologie. Tijdens het onderzoek zijn 
verschillende dendrochronologische en paleo-
botanische monsters genomen. Andersoortige 
monsters waren niet nodig. 

Documentatie
Het meetsysteem is uitgezet met een met GPS 
en Total Station. Op dezelfde wijze zijn alle hoog-
tematen van vondsten, vlakken en profielen 
ingemeten. Van alle aangelegde vlakken zijn 
tekeningen en foto’s gemaakt. Alle coupes zijn 
gefotografeerd en getekend. De sporen zijn 
handmatig afgewerkt. Alle veldlijsten (spoor, 
vondst, foto, tekening) zijn ingevoerd in een 
relationele database. Alle tekeningen zijn geïnkt 
en gecontroleerd waarna ze zijn gevectoriseerd.
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1  Deze zijn deels al eerder verschenen in 
Van der Heiden, Van Doesburg & Troost 
2013a; Van der Heiden, Van Doesburg & 
Troost 2013b.

2  Van der Heiden 2013.

5 Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het 
archeologische onderzoek beschreven.1 In 
paragraaf 5.1 wordt ingegaan op de bodem-
opbouw, de sporen en structuren. Daarna volgen 
vanaf paragraaf 5.2 de beschrijvingen van de 
verschillende materiaalcategorieën. De methode 
van uitwerking en eventuele (de)selectie van 
vondstmateriaal is in overleg met het archeolo-
gische depot van Noord-Holland gebeurd.2

5.1 Sporen en structuren

In totaal zijn er 116 sporen opgetekend, 
variërend van kuilen van uiteenlopende vorm en 
grootte, houten vloerdelen en ingeslagen 
houten palen tot gemetselde bakstenen 
veldmuren en penanten (tabel 5.1). Op basis van 
de horizontale en verticale stratigrafie is een 
globale fasering gemaakt. Dit betreft dus niet 
zozeer scherp in tijd afgebakende fases van 
gebruik. In hoofdstuk 6 wordt getracht, op basis 
van de resultaten van het bureau- en bouwhis-
torische onderzoek en de vondsten, dateringen 
aan de sporen en structuren van de verschillende 
fasen te geven. Hieronder worden de sporen en 
structuren per fase beschreven. 

Stratigrafie
De natuurlijke ondergrond is op ca. 3,9 m - NAP 
aangetroffen en bestond uit bruingrijze zwak 
siltige klei (s35). In deze kleilaag waren enkele 

depressies zichtbaar, opgevuld met donkergrijze 
sterk humeuze tot venige klei (s75, s77, s108, zie 
afb. 5.1). De depressies waren maximaal 20 cm 
diep tot 4,1 m - NAP. Het kleipakket s35 is tijdens 
het onderzoek tot 4,8 m - NAP waargenomen. 
Het pakket klei is geïnterpreteerd als de natuur-
lijke ondergrond (wadafzettingen, Laagpakket 
van Wormer). Het bovenste deel van de kleilaag 
was sterk humeus tot venig (zie paragraaf 2.1). 

Op de natuurlijke bruingrijze zwak siltige klei lag 
een 10-20 cm dikke laag grijsbruine zwak siltige 
klei (s36). De laag is, op werkput 3 na, in alle 
werkputten waargenomen. Het pakket kan als 
ophogingslaag worden geïnterpreteerd. Vanuit 
deze laag zijn meerdere kuilen ingegraven en 
enkele houten palen ingeslagen, wat erop wijst 
dat de laag een gebruiksniveau 
vertegenwoordigt. 
Op het terrein is vervolgens een achtkante 
molen gebouwd, getuige de acht bakstenen 
penanten die deels door het eerste ophogings-
pakket zijn gegraven en deels daarop aangelegd 
zijn. Het terrein is nog een keer opgehoogd, 
waarbij een verschil is waargenomen tussen de 
ophogingslaag binnen de contouren van de 
achtkante molen (s20) en buiten deze contouren 
(s19.1). Het terrein buiten de molen was 
opgehoogd met een licht humeuze, donkergrijze 
sterk siltige klei. Het pakket binnen de mole-
nomtrek (s20) was meer heterogeen van 
karakter. Het bestond uit donker bruingrijze 
zwak zandige klei. 

Natuurlijke ondergrond
Ophoging fase 1
Kuilen fase 1

Ophoging fase 2
Kuilen fase 2
Kruipalen fase 2

Houten vloer fase 2
Muurwerk fase 2
Houten funderingspalen

Wegverharding fase 2

Spoornummer
Betonvloer fase 3

-4,5

-4,0

-3,5

-2,0

-2,5

-3,0

-5,0

noordn NAP zuid

5m0

35

36

35

19

14

35
60 36

20

61 62 64109
35

111 110

36
20

21

19

Afb 5.1: Noord-Zuid profiel over het midden van de molen.
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3  Een paalkuil is een kuil die is gegraven 
om daarin een (houten) paal te 
plaatsen. Een paalgat is de afdruk van 
een geheel of gedeeltelijk weggerotte of 
uitgetrokken paal.

Tabel 5.1: Overzicht van alle grondsporen en de fase waartoe ze gerekend worden.

Fase (aantal)

Spooraard Natuurlijk 1 2 3 Totaal

Balk 4 4

Houten paal 1 1

Depressie 2 14 24 2 42

Laag, antropogeen beïnvloed 1 3 1 5

Laag, natuurlijk 4 4

Muur 18 18

Muursteen 7 7

Ophogingslaag 3 3

Paalgat met paalkuil3 3 3

Paalgat 10 4 14

Paalkuil 2 2

Steen 1 1

Vervallen 8

Vloer 1 1

Wegverharding 3 3

Totaal 7 24 70 7 116

Tabel 5.2: Aardewerk afkomstig uit de eerste ophoginglaag (s36, vnr. 132, 135 en 156) 

Rand Wand Bodem Additieven Totaal

Steengoed - - - - -

Roodbakkend 3 13 3 - 19

Witbakkend 1 - - - 1

Irdenware - - 1 - 1

Majolica 2 1 - - 3

Faience 2 1 - - 3

Industrieel wit - - - - -

Industrieel kleur - - - - -

Porselein 1 - - - -

Totaal 9 15 4 28
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Tussen de penanten bevonden zich bakstenen 
veldmuren. Binnen de molen is op de opho-
gingslaag (s20) een houten vloer aangebracht. 
Buiten, rondom de molen, is een klinker-
bestrating gelegd (s1). De houten vloer en de 
klinkerbestrating buiten de molen zijn afgedekt 
met beton.

Op basis van de bovenbeschreven stratigrafie 
kan een globale fasering gemaakt worden 
(tabel 5.1). De eerste fase bestaat uit de eerste 
ophoging (s36) en alle daarmee geassocieerde 
sporen en vondsten. De tweede fase bestaat uit 
de penanten, veldmuren, de tweede ophogings-
lagen (s20 en s19.1) en de daarmee geassoci-
eerde sporen en vondsten. Als derde, vrij recente 
fase kan de uiteindelijke betonnen afdekking 
van de straat buiten en de vloer binnen gelden.

Fase 1: Ophogingslaag
Op de natuurlijke bruingrijze zwak siltige klei 
(s35) lag een 10-20 cm dikke laag grijsbruine 
zwak siltige klei (s36). De laag is, op werkput 3 
na, in alle werkputten waargenomen. Vanuit de 
top van deze laag zijn meerdere kuilen 
ingegraven en houten palen ingeslagen, wat 
erop wijst dat de laag een gebruiksniveau 
ver tegenwoordigt. Het pakket kan als 
 ophogingslaag worden geïnterpreteerd.

De laag bevatte kleine hoeveelheden aardewerk 
(tabel 5.2), waaronder een bodemfragment van 
een voorraadpot, twee randen van grapen, een 
fragment van een bordje met standring en een 
stuk van een vergiet van roodbakkend 
aardewerk met loodglazuur, en randscherf van 
en papkom van witbakkend aardewerk met 
loodglazuur, een randfragment van een bordje 
van faience en een wandscherf van een kom van 
faience met blauwe beschildering (chinees 
decor) aan de buitenzijde, twee randfragmenten 
en een wandfragment van majolica schotels en 
een randje van een kopje chinees porselein met 
blauwe decoratie op de buitenzijde 
(bloemdecor) en smalle horizontale band met 
schuine streepjes aan de binnenzijde van de 
rand. Het aardewerk kan globaal in de periode 
1600-1750 worden gedateerd, met een zwaarte-
punt op de periode 1650-1700. 

Uit deze laag komen tevens enkele fragmenten 
van kleipijpen: een pijpenkop met reliëfmerk 
VSO, een pijpenkop met reliëfmerk gekroonde 

28 en een pijpenkop met reliëfmerk moriaans-
hoofd met stippen. De pijpenkoppen dateren uit 
de periode ca. 1700-1730 (zie paragraaf 5.2.2). 
Verder verschillende stukken vensterglas, metaal 
en natuursteen, waaronder een fragment 
maalsteen, en een aanzienlijk aantal dieren-
botten (79 fragmenten). Opgemerkt moet 
worden dat het niet geheel duidelijk is of het 
materiaal lokaal gebruiks- of bewoningsafval 
vertegenwoordigd of met grond van elders is 
aangevoerd. De grootte van de scherven en het 
voorkomen van verschillende passende scherven 
doet het eerste vermoeden.
Op basis van het vondstmateriaal kan deze laag 
in de periode 1600-ca. 1730 worden gedateerd, 
hoewel er enige vermenging is met jonger 
materiaal. 
 

Paalsporen
In de werkputten zijn op verschillende plaatsen 
paalsporen aangetroffen (afb.5.2, tabel 5.3). 
Deze kunnen ruimtelijk in twee clusters worden 
verdeeld: een cluster aan de zuidwestzijde van 
de molen en een centraal binnen de molenfun-
dering. De zuidwestelijke cluster bestaat uit vijf 
paalsporen, waarvan er vier een rij het een 
lengte van ongeveer 1 m vormen (s49, s48, s52 
en s46; zie afb 5.3). Het gaat om ronde paalgaten 
met een diameter tussen 10 en 20 cm. De vulling 
van de meeste sporen bestond uit grijze klei. 
De vulling van s52 viel op doordat deze donker 
bruingrijs van kleur was en sterk humeus. 
De sporen waren maximaal 38 cm diep. Net ten 
westen van deze palenrij is een vijfde paalspoor 
(s47) gevonden. Dit spoor had een diameter van 
26 cm. De vulling bestond uit grijze tot bruin-
grijze klei. Het spoor was 85 cm diep.

De tweede cluster ligt meer in het centrale deel 
van het onderzoeksgebied en bestaat uit zeven 
paalsporen. Drie hiervan bevatten nog resten 
van een houten paal (vnr. 175, vnr. 176, vnr. 177). 
De dennenhouten palen zijn door de vulling van 
kuil s112 ingeslagen. Tussen de palen zijn in de 
kuilvulling wat fragmenten baksteen gevonden. 
De functie van deze kuil is onduidelijk 
(zie onder). De drie palen vormen samen een 
denkbeeldige driehoek met zijden van 30-35 cm.

De palen vnr. 175 en vnr. 176 hadden een 
diameter van 14 cm en een lengte van respec-
tievelijk 100 en 120 cm. Beide palen hadden een 
met zaag en bijl gevormde punt van een kleine 
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Afb 5.2: Overzicht van de grondsporen uit fase1.
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Tabel 5.3: Afmetingen, diepte en vulling van de paalsporen behorend tot fase 1.

Spoor Put Vlak Aard Textuur Diam. Diepte (cm) Opmerkingen

46 1 2 paalgat grijze klei 18 34

47 1 2 paalgat grijze klei 26 85

48 1 2 paalgat grijze klei 20 36

49 1 2 paalgat zwart zand 20 28

52 1 2 paalgat grijze klei 12 24

90 3 103 paalgat bruingrijze klei 16 >45 bovenin puin

113 4 2 paalgat bruine sterk 
humeuze klei

15 >40

114 4 2 paalgat bruine klei - -

118 4 2 paalgat grijze klei 20 86

v175 4 2 paal hout 14 100

v176 4 2 paal hout 14 120

v177 4 2 paal hout 12 110

Afb. 5.3: coupe over de paalsporen (van links naar rechts) s49, s48, s52 en s46 vanuit het oosten. Op de achtergrond 

een van de recente houten kruipalen.
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30 cm lengte. Paal vnr. 177 was 110 cm lang, 
gekantrecht en voorzien van drie gaten op 
respectievelijk 22, 34 en 39 cm, gemeten vanaf 
de punt. In deze gaten hebben oorspronkelijk 
ijzeren pennen gezeten. In het hout zijn de 
afdrukken van deze pennen nog zichtbaar. 
De gaten wijzen erop dat de paal is hergebruikt 
(zie verder paragraaf 5.2.9).

Ten noorden van deze drie palen zijn vier 
paalsporen aangetroffen (s90, s113, s114, s118). 
De paalgaten hadden een gemiddelde diameter 
van 15 cm en varieerden in lengte van 40 tot 
86 cm. De vulling bestond uit grijze tot donker-
grijze klei.

Kuilen
In totaal zijn er 15 kuilen gevonden (afb. 5.2 en 
5.4). De kuilen varieerden sterk in omvang, 
diepte en vulling (tabel 5.4). Nabij de hierboven 
beschreven paalsporen lijken zich vooral kleine 
en ondiepe kuilen te bevinden (s87, s104, s106, 
s103, s105 en s89). Deze kuilen waren maximaal 
25 cm diep en bevatten een geringe hoeveelheid 

vondstmateriaal. De overige kuilen waren groter 
en varieerden eveneens van vorm. Hieronder 
worden enkele kuilen met een opvallende 
inhoud uitgebreider beschreven (afb. 5.4). 
De overige worden behandeld in tabel 5.4.
Kuil s53 had een diameter van 81 cm en was 
60 cm diep. In de vulling zijn drie lagen onder-
scheiden. De onderste vulling bestond uit bruine 
klei met baksteenfragmenten, botten en 
‘nestjes’ kleine botjes, houtjes en fosfaat-
vlekken. Het botmateriaal omvat fragmenten 
van rund (met vraat- en haksporen), varken, 
paard en vis (waaronder haring). De middelste 
vulling was lichtbruine klei met as en houtskool. 
De bovenste vulling bestond uit bruine klei met 
houtskool, aardewerkscherven en delen van 
kleipijpen, mortel- en puinresten, botmateriaal, 
maalsteenfragmenten en verder twee complete 
hondenskeletten en een compleet kattenskelet 
(zie ook paragraaf 5.2.5). Van het ene hondens-
kelet zijn 126 botten geborgen. Het gaat om een 
reu van 2 tot 3 jaar die tijdens zijn leven een 
pathologische vergroeiing in de rug heeft 
opgelopen. Het tweede hondenskelet 

Tabel 5.4: Afmetingen, vorm en vulling van de kuilen behorend tot fase 1

Spoor Put Vlak Diam. (cm)_ Diepte Vorm Textuur Stratigrafie

53 1 3 81 60 RND bruine klei, as

54 1 3 59 10 RND grijze klei

58 1 3 72x53 12 RHK grijze klei

59 1 3 64 15 RND grijze klei

61 1 102 39 20 RND bruine zandige klei, spoor 
hout

ligt onder s62

62 1 102 88x57 20 OVL bruine klei

76 2 2 57 20 RND bruingrijze klei

80 2 2 55x30 6 RHK donker bruingrijze klei, spoor 
hout

81 2 102B 90x45 30 RHK licht bruingrijze klei

82 2 102B 40 20 RND licht bruingrijze klei

87 3 2 33 25 RND lichtbruine zandige klei

89 3 103 20 20 RND bruingrijze klei

103 4 2 45x17 - RHK bruine klei

104 4 2 41 - RND bruinzwarte sterk humeuze 
klei

105 4 2 19x13 12 RHK donkergrijze klei

106 4 2 22 10 VKT grijze klei

112 4 2 86x52 44 RHK bruingrijze klei, gelaagd. 
 onderin venige klei

doorsnijdt s62
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(96 botten) is eveneens van een reu. Deze hond 
3 tot 4 jaar oud geworden. De wervelkolom en 
ribben tonen een aantal geheelde breuken, 
gaten en vergroeiingen. Bovendien zijn er 
snijsporen op de distale uiteinden van de poten 
aangetroffen. Beide honden lagen op hun zij. 
Er zijn verder 87 botten van een enkele jaren 
oude kat gevonden. De houding waarin de kat 
lag is niet bekend. De drie dieren lijken kort na 
elkaar in de kuil te zijn gedeponeerd.

Het aardewerk (vnr. 69 en 72) bestaat uit voor-
namelijk uit scherven roodbakkend aardewerk 
met of zonder loodglazuur, waaronder scherven 
van een vuurtest en een schaal, een scherf 
witbakkend aardewerk met loodglazuur en 
koperoxide, een randscherf van een majolica-
schotel met paarse en gele decoratie en vier 

scherven faience, waarvan twee met blauwe 
beschildering en één met polychrome versiering. 
Verder enkele relatief dikke pijpenstelen en een 
fragment van een pijpenkop met een reliëfmerk 
(moriaanshoofd) op de hiel. Het fragment is te 
klein om de vorm van de ketel te kunnen 
bepalen. Op grond van het vondstmateriaal kan 
de kuil in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw worden gedateerd. 

De rechthoekige kuil s58 had een diepte van 12 
cm. De kuilvulling bestond uit gruisbruine klei, 
afgedekt door een dunne laag zwart kleiig veen 
met houtskool. In de onderste vulling is een 
compleet hondenskelet gevonden (184 botten). 
Het dier lag op zijn zij met opgetrokken poten 
(afb. 5.5). Deze hond, een teef, was ongeveer 
1,5 jaar oud en vertoont afwijkingen in de 

58

59

53

1m0

50
86

54

123252123250

50
86

52
50

86
50

123254

Hout Paalspoor
Baksteen Kuil met dierenskelet

Omtrek van huidige achterkanter Spoornummer
Kuil

53

Afb 5.4 Uitsnede van werkput 1 van de paalsporen en kuilen, waaronder die met dierskeletten en liggend hout.
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wervels. In deze vulling zijn verder enkele kleine 
fragmenten maalsteen gevonden, een 
wandscherf roodbakkend aardewerk met lood-
galzuur en een pijpenkop met een vroeg 
trechter vormig model ketel (vnr. 67). 
De pijpenkop kan in de periode 1690-1710 
worden gedateerd

Kuil s59 bevindt zich deels in het oostprofiel van 
werkput 1 en kon vanwege hevige sneeuw- en 
regenval minder nauwkeurig worden gedocu-
menteerd dan beide voorgaande kuilen. 
Duidelijk is dat in deze 15 cm diepe kuil 
eveneens een hond begraven was. De hond lag 
op zijn zij. Het skelet is wel getekend, maar de 
botten zijn niet geborgen. In de coupe lijkt deze 
kuil één geheel te vormen met kuil s62 (zie 
hieronder). 

Kuil s61 is waarschijnlijk het oudste grondspoor 
op de onderzoekslocatie. Ophogingslaag s36 
gaat er namelijk overheen. De kuil met een 
diameter van 39 cm en is 20 cm diep. De vulling 
bestaat uit grijsbruine klei. Uit het grondspoor 
zijn geen dateerbare vondsten geborgen, zodat 
exacte ouderdom onbekend is.

Kuil s112 is een 44 cm diepe kuil met een 
gelaagde vulling van grijze klei. De diepte is 24 
cm. De eerder beschreven houten palen (v175, 
v176 en v177) zijn door de kuilvulling geslagen. 
In de bovenvulling van de kuil is een kleine 
hoeveelheid fijn baksteenpuin gevonden.

S62 is een bijna vierkante kuil van 55 bij 60 cm. 
de kuil is 11 cm diep en gevuld met grijze klei. 
Dit spoor doorsnijdt kuil s112 en de houten 
planken die op deze kuil lagen (zie hierboven). 
Mogelijk is dit spoor gelijktijdig met kuil s59 
(zie boven). Uit de kuil is een redelijk aantal 
vondsten geborgen, vooral aardewerkscherven 
en stukken van kleipijpen en een fragment van 
een tegel van roodbakkende klei. Het aardewerk 
bestaat hoofdzakelijk uit scherven roodbakkend 
aardewerk met loodglazuur, soms voorzien van 
slibdecoratie, en verder een scherf van een 
ongeglazuurde vuurtest van roodbakkend 
aardewerk een wandfragment witbakkend 
aardewerk met loodglazuur en koperoxide en 
een scherf faience. Voorkomende vormen zijn 
papkom, grape, sluitpan, vergiet en bord. 
Onder de fragmenten van kleipijpen bevindt zich 
een steel met een gedeelte van een pijpenkop 
met een vroeg trechtervormig model ketel. 

Afb. 5.5: Gedeelte van een vrij gelegd hondenskelet in kuil s58.



33
—

Op grond van het vondstmateriaal moet deze 
kuil in de late zeventiende- midden achttiende 
eeuw worden gedateerd. 

Half over s112 en half in s62 zijn fragmenten van 
liggend hout aangetroffen. Het hout was sterk 
verweerd en kon niet in nader detail onderzocht 
of geborgen worden. Voor zover bepaald kon 
worden betreft het resten van liggende planken 
van enkele centimeters dik, 15 tot 20 cm breed 
en minimaal 30 cm lang.

Kuil s54 is een 10 cm diepe ronde kuil met een 
diameter van 59 cm. Hoewel de kuil in vorm en 
dimensies sterk lijkt op de nabij gelegen kuilen 
s58 en s53 zijn in deze vulling geen dierskeletten 
gevonden. De vulling bestond uit grijze klei. 
Het spoor wordt doorsneden door s58.

Kuil s76 is een 20 cm diepe ronde kuil met een 
diameter van 57 cm. In de vulling van bruingrijze 
klei is een bekken en een schouderblad van een 
paard en enkele stelen van kleipijpen (twee relatief 
dunne en één dikke) aangetroffen (vnr. 105). 
De kuil kan hierdoor niet nauwkeuriger worden 
gedateerd dan zeventiende- achttiende eeuw. 

Relatie tussen de kuilen en de achtkantige molen
Op basis van de verticale stratigrafie kan geen 
onderscheid in fasering worden gemaakt tussen 
de kuilen en een hieronder te bespreken 
gemetselde poer (s60). Deze laatste wordt op 
grond van de centrale ligging binnen de acht-
kantige structuur van penanten en veldmuren 
tot de fase van de achtkantige molen (fase 2) 
gerekend. Het is niet aannemelijk dat de kuilen 
ook uit fase 2 stammen. Als dit wel zo zou zijn, 
betekent het dat de dieren onder de vloer in de 
molen zijn begraven. Dit is niet waarschijnlijk. 
In de eerste plaats zou dit betekenen dat een 
deel van de vloer in de molen meerdere malen 
moet zijn verwijderd om een kuil te kunnen 
graven. Daarnaast is het niet gebruikelijk om 
dieren in gebouwen te begraven. Aannemelijker 
is dat de kuilen bij een oudere gebruiks- of 
bewoningsfase horen en op een onbebouwd 
deel van het terrein zijn gegraven. We komen 
hier later nog op terug. 

Fase 2: De achtkantige molen
Op het terrein wordt van verloop van tijd een 
achtkantige molen gebouwd. Enkele van de 
bakstenen penanten van de molen zijn op het 
 

Afb. 5.6: Aanzicht van middenpoer s60 gezien vanuit het zuiden.
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 eerste ophogingspakket (s36) gelegd en terwijl 
andere hierin zijn gefundeerd. 

De middenpoer (s60) is gefundeerd op vier 
ingeslagen houten palen waarop en waarnaast 
liggende planken gelegd zijn. De palen konden 
niet compleet gelicht worden; ze staken te diep 
in de vette klei. De palen waren minstens 110 cm 
lang en van dennenhout. De liggende planken 
waren grotendeels vergaan, waarschijnlijk door 
de grote druk die er jarenlang op is uitgeoefend. 
Van een nog redelijk intacte stuk kon bepaald 
worden dat het een 3 cm dikke, bijna 50 cm lange 
en 16 cm brede plank van dennenhout was. 
Op het funderingshout is een poer van 80 bij 
60 cm gemetseld. De onderste vijf steenlagen 
bestonden uit met kalkspecie gemetselde rode, 
gele en oranje bakstenen (23-22x11-9x5-4,5 cm). 
De stenen hebben aan de buitenkant mortel-

sporen, hetgeen erop wijst dat ze secundair zijn 
gebruikt. De poer was sterk verzakt waarbij de 
westkant helemaal was weggedrukt (afb. 5.6). 

Bovenop het weggedrukte deel bevindt zich een 
vierkant blok metselwerk van 50 bij 50 cm. Het 
metselwerk bestond uit kalkspecie met voorna-
melijk bruine, maar ook oranje bakstenen 
(22x10x5/23x10x4,5/?x9x3,5 cm) Deze stenen 
vertonen geen tekenen secundair te zijn 
gebruikt. Ook dit deel is enigszins verzakt naar 
het westen, maar in veel mindere mate dan het 
onderste gedeelte. Het bovenste blok 
metselwerk is waarschijnlijk een vervanging of 
reparatie. Opvallend genoeg reikt de bovenkant 
van de tweede opbouw van poer s60 niet hoger 
dan ophogingslaag s20. Op de bovenste 
steenlaag zijn resten van liggend hout 
aan getroffen. Dit zijn vermoedelijk resten van 

Tabel 5.5: Aardewerk uit ophogingslaag s19. 

Rand Wand Bodem Additieven Totaal

Steengoed - - - - -

Roodbakkend 1 3 2 2 8

Witbakkend 1 2 - - 3

Irdenware - - - - -

Majolica - - - - -

Faience 1 1 2 1 5

Industrieel wit - - - - --

Industrieel kleur - - - - -

Porselein - - - - -

Totaal 3 6 4 3 16

Tabel 5.6: Aardewerk uit ophogingslaag s20. 

Rand Wand Bodem Additieven Totaal

Steengoed 1 2 1 - 4

Roodbakkend 23 14 5 4 46

Witbakkend 3 3 1 - 7

Irdenware - - - - -

Majolica - 1 - - 1

Faience 7 7 2 2 18

Industrieel wit 6 2 2 - 10

Industrieel kleur - - - - -

Porselein 3 2 1 6

Totaal 43 29 13 7 92
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4  Vergelijkbaar met de baksteenformaten 
van de bovenbouw van penant 12. 
De toepassing van deze stenen in het 
bovenste deel van de penant wijst op 
hergebruik van ouder baksteen-
materiaal; Zie Jurgens 2012, 4, noot 3.

de houten vloer die bovenop ophogingslaag s20 
is aangelegd (zie onder).
Voor de aanleg van deze poer is een kuil (insteek, 
s84) gegraven door de eerste ophogingslaag 
(s36). Deze kuil werd ter hoogte van de tweede 
opbouw van de poer afgedekt met de tweede 
ophogingslaag (s20). Hier is geen insteek te zien. 
Dit suggereert dat de bovenbouw van poer s60 
is afgebroken en vervangen door nieuw 
metselwerk, waarna ophogingslaag s20 
aan gebracht.

Bij de tweede ophoging is er een verschil waar-
genomen tussen de ophogingslaag binnen de 
contouren van de molen en die daarbuiten. 
Dit verschil suggereert dat de molen al stond 
toen er werd opgehoogd. Het terrein buiten de 
molen is opgehoogd met een licht humeuze, 
donkergrijze sterk siltige klei (s19.1). Het 
op hogingspakket binnen de molen (s20) bevatte 
een grote hoeveelheid vondstmateriaal, 
waaronder aardwerk, baksteenpuin, delen van 
kleipijpen, veel glasfragmenten en metalen 
objecten vondsten (tabel 5.6). De laag buiten de 
molen is minder vondstrijk (tabel 5.5). 

De ophogingslaag binnen de veldmuren (s20) 
is meer heterogeen van karakter. Het bestaat uit 
donkerbruingrijze zwak zandige klei. De meeste 
vondsten bevinden zich aan de zuidzijde tegen 
een van de veldmuren (s14). Onder het vondst-
materiaal bevinden zich verscheidene grote 
stukken van natuurstenen maalstenen en een 
complete, machinaal vervaardigde maalsteen. 
Bij het aardewerk overheersen scherven rood-
bakkend aardewerk, waaronder een aantal 
fragmenten van schotels met een witte sliblaag 
aan de binnenzijde en een bruine meanderver-
siering op de rand. Dit materiaal is vervaardigd 
in de traditie van het Frechense aardewerk en 
dateert uit de (tweede helft van de) negentiende 
eeuw. Onder vondsten verder een fragment van 
een sluitpan van roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur uit Bergen op Zoom met BOZ merk 
op de rand. De vorm van het merk duidt op een 
datering vóór 1881 (zie paragraaf 5.2.1). Enkele 
fragmenten van bloempotten dateren eveneens 
uit de late negentiende eeuw. Een deel van het 
roodbakkend aardewerk dateert uit de 
achttiende eeuw. Dit geldt ook voor een scherf 
faience en een scherf porselein. Een fragment 
van een Spaanse of Portugese amfoor stamt uit 
de zeventiende-achttiende eeuw. Verder komt er 

uit dit pakket enkele (delen van) ronde ‘kogels’ 
van gebakken klei, twee meelloden (vnr. 40 en 
43), en een munt (Silbergroschen van Friedrich 
Wilhelm IV van Pruisen uit de periode 1853-
1860). De datering van de laag is betrekkelijk 
ruim: 1700-ca. 1930.

Penanten en veldmuren
De achtkantige onderbouw van de molen 
bestond uit acht penanten (s5 t/m 12) met 
daartussen geplaatste veldmuren (s13 t/m 18)
(afb.5.7 en 5.8). Aan de oost- en westkant zijn 
geen veldmuren tussen de penanten gezet. 
Hier waren de openingen van de molen 
gesitueerd. De penanten zijn grote vierkante 
blokken metselwerk van ruim één vierkante 
meter (gemiddeld 1.20 bij 0.90 m), gefundeerd 
op lange ingeslagen houten palen met daarop 
liggend hout. De penanten zijn vrijwel identiek 
van vorm en opbouw en zeer waarschijnlijk 
tegelijkertijd gemaakt. Wel zijn ze op verschil-
lende tijdstippen aangepast. De eensteens brede 
veldmuren zijn op een later tijdstip koud tussen 
de penanten geplaatst. De penanten en 
veldmuren vormden een achthoek met een 
binnenmaat van 7 bij 7 m. De onderlinge afstand 
tussen de penanten bedroeg ongeveer 2 m 
buitenwerks.

Penanten
De meest nauwkeurig onderzochte penant is s5. 
Deze penant is gefundeerd op twaalf ingeheide 
dennenhouten palen met ca. 10 cm diameter. 
De palen waren zeer diep de vette natuurlijke 
klei ingeslagen en konden niet in zijn geheel naar 
boven worden gehaald. Duidelijk is dat ze 
minstens 150 cm lang geweest zijn. Op en 
rondom de palen zijn 3 cm dikke planken gelegd 
waarop het bakstenen metselwerk is geplaatst 
(op 4,32 m – NAP). De onderste twee lagen van 
het metselwerk bestonden uit handgevormde 
bakstenen (16,5x7,5x4 cm). Daarop lagen negen 
lagen van wisselend rode en witgele handge-
vormde bakstenen (17-16x7-6x4-3,5 cm). Er is 
hier geen mortel gebruikt. Hierop volgden twee 
sterk afwijkende lagen van lichtbruine handge-
vormde baksteen (23,5x10,5x5 cm).4 Er is bijna 
geen bindmortel meer aanwezig. Aan de binnen-
zijde van de molen rustte deze laag deels op een 
groot stuk van een maalsteen van basaltlava 
(v111). De bovenste twee steenlagen reikten tot 
aan het maaiveld (s20). Het metselwerk boven 
het maaiveld bestond uit een laag van rode 
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Afb. 5.7: Overzicht van de sporen van fase 2.
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5  Dergelijke verzakkingen van penanten 
zijn ook bij andere molens vastgesteld; 
zie Jurgens 2007, 13-4.

6  Jurgens 2012, 4.
7  Vergelijkbaar met de baksteenformaten 

zoals die eerder bij het bouwhistorisch 
onderzoek zijn vastgesteld, zie Jurgens 
2012, 4, noot 2.

handgevormde bakstenen in kalktras 
(22x11,5x5,5 cm) met daarop een laag gele hand-
gevormde bakstenen in kalktras (22x11x5 cm). 
Het metselwerk lijkt naar boven toe steeds 
breder te zijn opgezet, maar dit komt omdat de 
penant sterk uitgezakt is. Vooral aan de 
westzijde zijn de stenen naar buiten gedrukt 
(afb. 5.9).5 Hierboven loopt de penant taps toe 
tot een breedte van 65 cm. De onderste 70 cm 
van dit deel van de penant bestaat uit rode en 
gele bakstenen. De bovenste 40 cm is beton. 
Het bovengrondse werk van de penant was, net 
als dat van de andere penanten en veldmuren, 
volledig bepleisterd met portlandcement. 
De penant is deels op ophogingslaag s36 
aangelegd. Bij de penant is een vroeg-twinigste-
eeuws meellood gevonden (vnr. 19)

De opbouw van het metselwerk van de penanten 
s6, s7, en s8 komt overeen met die van s5. Penant 
s9 is bovengronds volledig van beton, evenals s11. 
Een datering in de twintigste eeuw ligt vanwege 
de toepassing van beton voor de hand. Penant s10 
bestaat bovengronds voor meer dan de helft uit 
metselwerk waar een halfsteense schil omheen is 
gezet (22x10,5x5,5 cm). Het werk is voorzien van 
harde pleister waarop nog resten blauwsel 
zichtbaar waren. Hierop zijn vijf lagen van harde 

negentiende-eeuwse baksteen in cement gezet, 
gestukt met portlandcement. De opbouw van 
penant s12 is vergelijkbaar met die van s10.6 

Veldmuren 
Veldmuur s16 is eensteens dik en bevond zich 
(koud) tussen de penanten s9 en s10. 
De onderste twee lagen van de muur waren 
breder opgezet dan het schuin naar binnen 
gestelde muurwerk daarboven (afb. 5.10, s16.1). 
Het onderste deel van het muurwerk was 64 cm 
hoog en bestond uit rode bakstenen  
(18,5-17,5x8-7x4-3,5 cm) in kruisverband (s16.2).7 
Hierboven bevonden zich 5 lagen rode 
bakstenen (20x8x? cm, s16.3). Het onderste deel 
van de muur was afgewerkt met een teerpro-
duct. Het bovenste deel was afgesmeerd met 
portlandcement (afb. 5.11).

Bij de bouw van veldmuur s13 is een insteek (s24) 
gegraven door ophogingslaag s20 en enkele 
centimeters in de daaronder gelegen ophogings-
laag s36. De muur is koud tegen penant s6 
geplaatst, maar ingetand in penant s5. De muur is 
eensteens dik. Er zijn handgevormde bakstenen 
(21x10x4,5 cm) in de kleuren oranje, oranjebruin 
en bruin gebruikt. De stenen zijn gevoegd met 
kalkmortel. 

Afb. 5.8: Overzicht van het opgaande muurwerk van de molen voorafgaand aan de opgraving. In wit de spoor-

nummers van de verschillende onderdelen.
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De opbouw van de veldmuren s14 en s15 is 
vergelijkbaar met die van veldmuur s16.

De veldmuren s17 en s18, respectievelijk tussen de 
penanten s10 -s11 en s11-s12 bestaan geheel uit 
bakstenen van 20x?x5 cm. Deze veldmuren kunnen 
op grond van de baksteensoort en het –formaat in 
de negentiende eeuw worden gedateerd.

Veldmuur s21 is 1,5 steens dik en koud geplaats 
tussen de penanten s5 en s12. De muur is drie 
steenlagen hoog en opgebouwd uit handge-
vormde donkerrode bakstenen (21,5x9,5x5 cm). 
Deze veldmuur heeft een insteek: s23. De insteek 
steekt 28 cm dieper dan de onderkant van de 
muur en strekt zich 20 cm buiten de buitenkant 
van de veldmuur uit. 
Op basis van de baksteenformaten kunnen de 
veldmuren in de achttiende-vroege negen-
tienden eeuw worden gedateerd. Niet uitge-
sloten kan worden dat het (deels) secundair 
gebruikt materiaal betreft. 

Paalsporen
Aan de zuidwestzijde en noordzijde van de 
molen zijn verschillende paalsporen gevonden 
die de contouren van de veldmuren van de 
molen volgen (afb. 5.7 en tabel 5.7). 

Afb. 5.9: Aanzicht van penant s5 vanuit het noordwesten.

s16.2

s16.3

s16.1

Vlijlaag Oude 
veldmuur

Jonge 
veldmuur

0

50cm

Afb. 5.10: Schematische zijaanzicht van veldmuur s16.
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De sporen s30 en s32 zijn nog staande houten 
kruipalen. De kruipalen stonden 2,5 m uit elkaar. 
De palen waren 20 bij 20 cm en minstens 90 cm 
lang. Bij het plaatsen van de kruipalen zijn 
sporen van oudere kruipalen doorsneden. 
De sporen s31 en s33 zijn waarschijnlijk 
paalsporen waarin eveneens kruipalen hebben 
gestaan. In de kuilen zijn verschillende 
houtresten gevonden; voor een deel kruipalen 
en verder hout dat is gebruikt om de kruipalen 
vast te zetten in de kuil (zie paragraaf 5.2.10). 

s37 is een rechthoekige kuil van 40 bij 54 cm. 
De vulling bestond uit grijze tot lichtgrijze klei. 
Uit de kuilvulling zijn de resten van zes houten 
palen waargenomen. Van een aantal palen was 
het hout volledig weggerot, maar was nog wel 
een verkleuring tot bovenin de kuilvulling 
zichtbaar (v29, v30 en v31). Van andere palen 
was het hout wel deels bewaard gebleven. 
De bovenkant was weggerot, maar onderin 
resteerde een paalstomp (v26, v27 en v28). 

Kuil s37 werd doorsneden door een zeer recen-
telijk uitgetrokken kruipaal (s34). 
 
s38 is een met grijze klei gevulde ovale paalkuil 
van 50 bij 40 cm. Op de bodem bevinden zich de 
resten van twee houten palen. Aan de 
noordrand van de kuil bevond zich een 
ingeslagen eiken paal (v33). De paal meet 20 bij 
20 cm en heeft een lengte van 103 cm. Dertig 
centimeter onder het opgravingsvlak is een 
tweede stuk hout aangetroffen. Het betreft een 
klein stuk essenhout, dat grotendeels was 
vergaan, waarvan de afmetingen niet meer 
konden worden vastgesteld.

s41 is een rond paalspoor met een diameter van 
42 cm. De vulling van de kuil bestond uit grijze 
klei. In het midden van het spoor bevond zich een 
106 cm diep paalrestant, van vermolmd hout. 

s42 is een rechthoekige (paal)kuil van 60 bij 
80 cm. De vulling bestond uit bruingrijze tot 
donkergrijze klei. De kuil was minimaal 90 cm 

Tabel 5.7: Paalsporen behorend tot fase 2

Spoor Put Vlak Aard Diam. (kern) Diepte Textuur Opmerkingen

30 1 2 paal 26x19 >90 hout nog staande kruipaal;  
doorsnijdt s31

31 1 2 paalkuil 18x16 - bruingrijze zandige klei doorsneden door s30

32 1 2 paal 28x28 >90 hout nog staande kruipaal;  
doorsnijdt s33

33 1 2 paalkuil 35x32 - bruin zand doorsneden door s32

34 1 2 paalkuil 25x25 >150 bruingrijze zandige klei recente kruipaal (uitgetrokken)

37 1 3 paalkuil 54x40 60 lichtgrijze klei 6x hout

38 1 3 paalkuil 50 >90 grijze klei + houten palen 2x hout

39 1 3 paalgat 23 - grijze klei

41 1 3 paalgat 42 (10) 106 grijze klei + vermolmd hout vermolmd hout

42 1 3 paalkuil 54 >90 donkergrijze klei

44 1 3 paalkuil 62 - grijze klei

45 1 3 paalkuil 30 - bruingrijze klei + hout 6x hout

83 2 102 paalgat 8 10 donkerbruine humeuze klei

109 2 104 Paalgatkuil 50 (20) >40 bruingrijze klei (insteek), donker-
bruine zandige klei (paal)

110 3 104 Paalgatkuil 34 >40 bruine klei met veel kiezels

111 3 104 Paalgatkuil 40 (20) >40 bruine klei (insteek), donkerbruine 
zandige klei (paal)

115 3 1 Paalkuil 76 (20) >70 grijze klei

116 3 1 Paalkuil 30x35 - grijze zandige klei met veel kiezels recente kruipaal (uitgetrokken)
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diep. De onderkant is niet vastgesteld. In de kuil-
vulling is geen paalschaduw of houtrest waarge-
nomen. Anderhalve meter ten zuidoosten lag een 
vergelijkbaar grondspoor: s44.

s45 is een paalkuil met een diameter van 30 cm. 
In deze paalkuil zijn in totaal 6 stukken hout 
aangetroffen. De stukken variëren sterk qua 
lengte. Een van de palen was 67 cm lang, terwijl 
andere maar 30 cm lang waren. Het hout stond 
dicht bij elkaar en was deels tegen elkaar aan 
gedrukt. Een van de paalresten is op basis va een 
dendrochronologisch monster gedateerd in de 
periode 1682-1685 (zie paragraaf 5.2.11).

s115 is een paalkuil met een diameter van 76 cm. 
Op een diepte van ca. 35 cm onder het opgra-
vingsvlak tekende zich een paalgat af met een 
diameter van 20 cm. Het paalspoor steek schuin 
naar oosten. De onderkant van het spoor is niet 
vastgesteld. 

De paalsporen s109, s110 en s111 zijn ten noorden 
van de molen aangetroffen. De sporen vormen 
een rij. S109 is het meest duidelijke grondspoor 
met een diameter van 50 cm. In de kuil bevond 
zich een duidelijke paalschaduw met een 
diameter van van 20 cm. S110 en s111 zijn met 

respectievelijk 34 cm en 40 cm iets kleiner in 
omvang. In s110 is geen paalschaduw waarge-
nomen. In s111 wel, maar dit spoor is slechts voor 
de helft onderzocht omdat het zich aan de grens 
van het onderzoeksgebied bevond. De geschatte 
diameter van de paalschaduw is 20 cm.

Kuilen
In totaal zijn er 11 kuilen gevonden die tot deze 
fase kunnen worden gerekend. De meeste 
kuilen, zeven, zijn geïnterpreteerd als insteek 
van veldmuren en/of penanten. Deze sporen zijn 
hierboven al besproken bij de steenbouw. 
We behandelen hier de overige kuilen (afb. 5.7 
en tabel 5.8)

S29 is een ronde kuil met een diameter van 
70 cm diameter en een diepte van 34 cm. 
De vulling van de kuil bestond uit een gelaagd 
pakket grijze klei. Op de bodem van de kuil 
bevond zich een 5 cm dik laagje sterk venige klei. 
Uit de kleivulling zijn enkele scherven en 
brokken baksteen en mortel afkomstig. Over de 
kuil hebben houten planken gelegen. Hiervan 
resteerde nog slechts indrukken in de klei en 
enkele grotendeels vergane houtresten. 
De vulling wordt doorsneden door een 
ingeslagen houten paal. 

Afb. 5.11: Veldmuur s16 vanaf de buitenkant van de molen.
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Tabel 5.8: Kuilen behorend tot fase 2.

Spoor Put Vlak Textuur Diam. Diepte Opmerkingen

29 1 2 bruingrijze zandige klei 70 34

40 1 2 grijze klei 100 >20 onderdeel dumpzone s86

117 3 1 donkergrijze klei 45 -

Hout Baksteen Tegel KunstmaalsteenMaalsteenMuurwerk

1:100

2,5m0

Afb. 5.12: Houten Vloerdelen en de bakstenen, maalsteen en tegels die zijn gebruikt als poeren voor de fundering 

van de houten vloer.
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Kuil s40 is een zeer breed uitwaaierend 
grondspoor in het zuidelijke deel van werkput 1. 
De onderkant is niet bereikt,maar het spoor is 
minimaal 20 cm diep. In de vulling is een groot 
aantal deels gearticuleerde botten van een lam 
gevonden. Vermoedelijk is het spoor de uitloper 
van een dumpzone rond een beschoeiing in een 
oude sloot (s86, zie onder).

Vloeren
Op ophogingslaag s20 heeft oorspronkelijk een 
houten vloer gelegen (afb. 5.13). De vloer is 
vrijwel volledig vergaan. Wat resteerde zijn frag-
mentarische resten van houten balken en 
planken en verschillende ijzeren nagels. Het gaat 
om noord-zuid georiënteerde balken met een 
tussenafstand van ongeveer 2 m met daarop 
oost-west gerichte planken. Op een aantal 
plekken waar de balken en planken elkaar 
kruisten zijn spijkers gevonden. Op een enkele 
plek (zuidoostelijke kwadrant) zaten er resten 
van blauwe verf op het hout.

De houten vloer rustte deels direct op de 
bovenkant van ophogingslaag s20 en deels op 
poeren. De hiervoor beschreven middenpoer 

s60 heeft secundair als vloerfundering dienst 
gedaan. De, deels opnieuw opgemetselde poer 
reikte niet hoger dan de bovenkant van de 
ophogingslaag en op en tussen de bovenste 
stenen bevonden zich nog resten van houten 
planken. 

In de zuidoostelijke kwadrant (werkput 4) is een 
aantal kleine poeren gevonden. Deze poeren 
waren opgebouwd uit hout, bakstenen en 
tegels. De exacte opbouw van de poeren 
verschilde, maar over het algemeen bevond zich 
onderop een houten plank met daarop 
meerdere bakstenen en/of rood- of grijsbak-
kende tegels. De tegels waren voorzien van 
loodglazuur, soms met koperoxide. Enkele 
waren overtrokken met een witte sliblaag. 
Op twee plaatsen is een groot brok van een 
maalsteen van basaltlava als poer gebruikt. 
Verder is er ook een stuk van een kunstmatige 
maalsteen als poer gebruikt (vnr. 154, zie verder 
paragraaf 5.2.4).

Er zijn aanwijzingen dat de houten vloer vooraf 
wordt gegaan door een vloer van geglazuurde 
plavuizen van roodbakkende klei. Dit lijkt niet 

Afb. 5.13: Tegels van de oudste vloer binnen de achtkantige molen. Een fragment van een molensteen is als 

funderingsmateriaal van de poer gebruikt. 



43
—

8  Twee scherven zijn voorzien van typisch 
Wan Li motieven in blauwe verf.

9  Bartels 1999, 250-2.

alleen te kunnen worden afgeleid uit het 
secundair gebruik van dergelijke plavuizen als 
onderdeel van de poeren, maar vooral door het 
feit dat er rond penant s5 enkele plavuizen nog 
in situ leken te liggen. Bij de aanleg van de 
houten vloer zijn de meeste plavuizen herge-
bruikt als onderdeel van de poeren, maar enkele 
langs de randen blijven liggen (afb. 5.13). 

Beschoeiing (s86, s40) 
Ten zuidwesten van de molen zijn de resten van 
een deels omgeklapte houten beschoeiing (s86) 
gevonden. De beschoeiing bestond uit horizon-
tale planken en ingeslagen houten palen. 
De beschoeiing stond aan de oostrand van een 
oude sloot. Rond de beschoeiing is een grote 
hoeveelheid vondstmateriaal geborgen; 
aardwerk, botmateriaal, bouwmateriaal, 
stukken van maalstenen, metaal en talloze 
fragmenten van kleipijpen. De samenstelling van 
het materiaal doet vermoeden dat het om 
slacht- en consumptie-afval handelt. Het 
materiaal is waarschijnlijk gedurende het 
gebruik van de molen achter de beschoeiing in 
de sloot gedumpt. De dumpzone is groter dan 
de omgeklapte beschoeiing en reikt minimaal 
twee meter verder tot s40 (zie hiervoor). 

Het aardewerk uit de dumpzone bestaat voor 
een groot deel uit roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur (tabel 5.9), waaronder opvallend 
veel kookgerei, vooral steelpannen met brede 
kraagranden, grapen en sluitpannen. Verder een 
deel van een aan de buitenzijde rijk met slib 
versierd graapje, een papkom met horizontaal 
oor, een bord op standring met ingedraaide slib-

versiering op de spiegel en een schenkkan op 
drie pootjes (afb. 5.19. In de meeste gevallen 
gaat het om meerdere, vaak passende scherven 
per potindividu. Verder enkele scherven 
Frankfurter waar, fragmenten van schotels met 
bruine golfversiering, vermoedelijk uit Frechen, 
fragmenten van borden en bordjes van faience 
en majolica, waarvan de meeste met eenvoudige 
blauwe verfdecoratie8, een fragment van een 
Chinees porseleinen schaaltje met drakendecor, 
een scherf van een bordje van Chinees porselein 
met blauwe, rode en gouden beschildering en 
twee scherven van diepe borden van vroeg 
industrieel aardewerk.9 Uit de vulling komen 
tevens verschillende pijpenkoppen en talloze 
steeltjes. De pijpenkoppen hebben een ovoïde-
vormige ketel. Verder komen er uit de slootvul-
ling twee munten: een duit HOLLANDIA 1702 en 
een niet nader te dateren achttiende-eeuwse 
duit (respectievelijk vnr. 152 en 138). 

De datering van het vondstmateriaal ligt tussen 
ca. 1700 en 1800. 

De beschoeiing ligt ruim 1 m ten oosten van de 
huidige slootrand. De sloot is vermoedelijk in de 
loop der tijd naar westen verschoven, mogelijk 
ten gevolge van aanplemping. Naar het zuiden 
toe verspringt de loop van de sloot 1 m naar het 
oosten, hetgeen de gedachte van verplaatsing 
ondersteunt (afb. 5.14).

Wegverharding
Rond de molen lag een bestrating van harde 
klinkers (s1, afb. 5.15). Deze lagen direct op de 
tweede ophogingslaag (s20). De gebruikte 

Tabel 5.9: Aardewerk afkomstig uit sloot met beschoeiing s86.

Rand wand Bodem Additieven Totaal

Steengoed - 1 - - 1

Roodbakkend 31 94 26 19 170

Witbakkend 6 12 2 7 27

Irdenware - - - - -

Majolica - 5 - - 5

Faience 3 9 5 5 22

Industrieel wit - 2 - - 2

Industrieel kleur - - - - -

Porselein - 1 2 3

Totaal 40 124 35 31 230
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Afb. 5.14: Verloop van de sloot ten westen van de molen gezien vanaf de Hobrederweg. 

Afb. 5.15: Wegverharding s1 met links op de voorgrond de recente kruipaal s30.
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10  https://easy.dans.knaw.nl.

klinkers zijn heterogeen qua kleur en grootte. 
De stenen lagen in kruisverband. Vanuit het 
midden van elke penant was straalsgewijs een rij 
in de lengterichting geplaatste stenen aange-
bracht, waardoor een patroon met vakken was 
ontstaan.
Uit de grond op en rond de bestrating (s1) is een 
aantal sterk gefragmenteerde aardewerk-
scherven geborgen (tabel 5.10); vooral roodbak-
kend aardewerk, maar ook een fragment van 
een achttiende-eeuwse zalfpot van faience, 
twee scherven Chinees porselein en enkele 
scherven industrieel aardewerk, waarvan een 
met blauw drukdecor. Tevens komen hieruit 
enkele stukken van tegels van witbakkend 
aardewerk met tinglazuur en blauwe beschilde-
ring. De datering van deze vondsten heeft een 
vrij lange looptijd van ca. 1700 tot 1825-1850. 

Fase 3: beton
Binnen in de molen bevond zich een betonvloer 
(s4). Voor de aanleg hiervan is eerst een dunne 
laag scherp zand (s63) aangebracht. De vloer was 
ca. 10 cm dik.
De klinkerbestrating (s1) was eerst opgesloten 
met een betonnen opsluitrand (s3). Later zijn de 
klinkers deels afgedekt met betonplaten en 
grind (s2, afb. 5.16). 

In deze fase is tevens het bovengrondse deel van 
het metselwerk van de penanten s9 en s11 
vervangen en opgetrokken in beton. 

In deze fase zijn ook de houten kruipalen s30, 
s32, s34 & s116 gezet (zie paragraaf paalsporen, 
fase 2 en tabel 5.7).

5.2 Vondstmateriaal

In de volgende paragrafen wordt het vondstma-
teriaal per materiaalcategorie beschreven. In de 
digitale versie van dit rapport zijn de volledige 
vondstenlijsten ook opgenomen in de bijlages 1 
t/m 10. Deze zijn verder te raadplegen via het 
edepot van DANS.10 

Tabel 5.10: Aardewerk afkomstig uit wegverharding s1. 

 Rand Wand Bodem Additieven Totaal

Steengoed - 1 - - 1

Roodbakkend 7 15 19 10 41

Witbakkend - 5 - - -

Irdenware - - - - -

Majolica - - - - -

Faience 2 2 2 - 6

Industrieel wit 3 - - 1 4

Industrieel kleur - - - -

Porselein - - 2 1 3

Totaal 12 23 23 12 55

Afb. 5.16: Gedeelte van de onderbouw van de molen met 

betonplaten en grind.
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11  Bartels 1999, 138-9.
12  Van Oosten & Bult (2012, 236, afb. 2) 

voor de voorkomende typen 
bakpannen. Verder Groeneweg 1992, 
101, afb. 58.

5.2.1 Aardewerk 
J.C. van Dam 

Tijdens het onderzoek is een redelijke hoeveel-
heid aardewerk verzameld: 149 randscherven, 
271 wandscherven en 81 bodemscherven 
(zie tabel 5.11 en bijlage 1 voor een volledig 
overzicht van het aardewerk. Alle scherven zijn 
per context (spoor of laag) geanalyseerd.
Uit de meeste grondsporen en lagen komt een 
relatief klein aantal scherven. Uitzondering 
hierop is beschoeiing s86, waaruit een grote 
hoeveelheid vondstmateriaal, vooral aardewerk, 
is verzameld.
Het gros van het aardewerk is sterk gefragmen-
teerd en incompleet. Hierdoor is het in bijna 
geen enkel geval mogelijk om van een voorwerp 
de complete vorm te bepalen. Dit maakt het 
meestal ook moeilijk om tot nauwkeurige 
dateringen te komen. Wel kunnen aan de hand 
van baksels en randvormen toeschrijvingen 
gedaan worden aan bepaalde productieplaatsen 
en is het soms mogelijk om een uitspraak te 
doen over de datering.
De meeste scherven zijn van roodbakkend 
aardewerk, al dan niet voorzien van witte slib en 
loodglazuur, waaraan in sommige gevallen 
koperoxide is toegevoegd. Het gaat vooral om 
relatief eenvoudig gebruiksaardewerk: 
bakpannen, grapen, borden, sluitpannen, 
schenkkannen en papkommen. Hetzelfde geldt 
voor het grootste deel van het witbakkende 
aardewerk. Het gaat hierbij vooral om scherven 
van kommen en koppen met loodglazuur en 

koperoxide en van borden van faience met 
eenvoudige blauwe decoratie. Luxer sieraarde-
werk is nauwelijks aangetroffen, uitgezonderd 
enkele scherfjes Chinees porselein met blauwe 
of polychrome beschildering en enkele 
fragmenten van schotels van faience met 
blauwe beschildering in Wan Li-stijl en majolica 
met polychrome beschildering. Een opvallende 
vondst is een wandscherf van een Spaanse of 
Portugese amfoor. 
Het overgrote deel van het aardewerk dateert 
uit de achttiende- en de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Enkele scherven dateren uit 
de zeventiende eeuw en twintigste eeuw. 

Roodbakkend aardewerk
Het overgrote deel van de keramiekvondsten 
wordt gevormd door roodbakkend aardewerk al 
dan niet voorzien van witte slib en loodglazuur, 
waaraan soms koperoxide is toegevoegd. Een 
aantal stukken heeft bruinzwarte vlekjes in het 
glazuur en is waarschijnlijk afkomstig uit Friese 
pottenbakkerscentra.11 Veel van deze producten 
zijn voorzien van hoog opliggende slibbogen en 
meanders.
Het roodbakkende aardewerk bestaat voorna-
melijk uit eenvoudig gebruiksgoed. Veel voorko-
mende vormen zijn grapen, steelpannen en 
sluit- of kachelpannen. De grapen variëren in 
grootte en uitvoering. Er komen zowel een- als 
twee-orige exemplaren voor. De bakpannen zijn 
uitgevoerd met een kraagrand, schenklip en een 
platte, recht uitgeknepen steel.12 Ze hebben een 
iets bolle bodem. De meeste pannen hebben op 
de wand en bodem roetsporen.

Tabel 5.11: Totaal aantal randen, wanden en bodems per aardewerkcategorie. 

Categorie Rand Wand Bodem Totaal

Roodbakkend 99 181 52 332

Nederrijns 0 1 1 2

Irdenware 3 0 5 8

Steengoed 1 4 1 6

Witbakkend 10 29 2 41

Majolica 3 8 1 12

Faience 22 35 13 70

Porselein 5 2 6 13

Industrieel 6 11 0 17

Totaal 149 271 81 501
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13  Groeneweg 1992, 155.
14  Groeneweg 1992, 102, afb. 59 en 178-9; 

Bartels 1999, 131-6.
15  Van der Meulen & Smeele 1989.
16  Groeneweg 1992, 145.
17  Groeneweg 1992, 105.
18  In Oosterhout ging men rond 1800 over 

op het aanbrengen van merken op de 
producten, waaronder een sterk op het 
BOZ-merk lijkend rond blindmerk DVP; 
zie Bartels 1999, 134.

19  Van der Meulen & Smeele 1989, 2-23.
20  Bartels 1999, 139.
21  Bartels 1999, 137-9.
22  Bartels 1999, 140-3; zie ook Mars 1991.
23  Bartels 1999, 142.
24  Hurst, Neal & Van Beuningen 1986, 154-

68; Bartels 1999, 114-6.
25  Van der Meulen & Smeele 2012, 118.

Er komen twee typen sluitpannen voor. 
Het eerste type heeft een opstaande, afgeronde 
rand met aan de buitenzijde, enkele centimeters 
onder de rand een horizontale ribbel. De potten 
zijn zowel aan de binnen- als buitenzijde 
voorzien van loodglazuur. Het gaat om 
zogenaamde gortpannen die werden afgesloten 
met een speciale deksel die op de ribbel rustte. 
Gortpannen komen voor vanaf de zeventiende 
eeuw.13 Potten van het tweede type hebben een 
iets naar buiten staande, verdikte rand die aan 
de bovenzijde is toegeknepen en afgerond.14 
Aan de binnenzijde bevindt zich een dekselgeul. 
De pannen hebben en massief ronde, kromme 
steel. Ze zijn alleen aan de binnenzijde en op de 
rand voorzien van loodglazuur. De wand en 
bodem zijn vaak zwart van het roet. 

De meeste grapen, bakpannen en sluitpannen 
dateren uit de achttiende eeuw. De vormen zijn, 
voor zover reconstrueerbaar, meestal uitgevoerd 
in de traditie van de pottenbakkers uit West-
Brabant (Bergen op Zoom en Oosterhout).15 
Dit is onder andere af te leiden uit de kenmer-
kende randen: geprononceerde randen met 
dekselgeul bij grapen en sluitpannen en brede 
kraagranden bij de bakpannen (afb. 5.17). 
De randen van de bakpannen worden in de loop 
van de achttiende eeuw steeds zwaarder en 
nemen een groot deel van de wand in.16 
Een duidelijkere aanwijzing voor productie in 
Bergen op Zoom vormt een fragment van een 
(sluit)pan met ingedrukte rond blindmerk van de 
pottenbakkers uit Bergen op Zoom. Het merk 
heeft de kenmerkende drie kruizen en de 
afkorting ‘BOZ’.

Merken werden in Bergen op Zoom op 
aardewerk toegepast vanaf 1798 tot ca. 1890.17 
Het was voor de pottenbakkers uit Bergen op 
Zoom een manier om hun producten te 
waarmerken en zo te onderscheiden van die uit 
concurrerende pottenbakkerscentra. Een en 
ander kon echter niet voorkomen dat, met name 

vanaf de negentiende eeuw de potvormen uit 
Bergen op Zoom, bijvoorbeeld in Leeuwarden en 
Oosterhout, werden nagevolgd.18 Het ronde 
merk met de drie kruizen en de afkorting ‘BOZ’ 
werd in Bergen op Zoom toegepast tot 1880. In 
1881 werd door de pottenbakkers een nieuw 
merk gedeponeerd met een ovale vorm met 
daarin voluit de naam ‘Bergen op Zoom’.19 
De producten uit Bergen op Zoom en 
Oosterhout zijn qua baksel en vorm nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden. 

Andere voorkomende vormen zijn schenk-
kannen, pap- of oorkommen, koppen, borden 
en schotels, al dan niet voorzien van een witte 
sliblaag aan de binnenzijde, soms met 
toevoeging van koperoxide aan het loodglazuur. 
Een variant is de versiering waarbij vloeibare 
witte en rode klei door elkaar gemengd is. 
Hierdoor ontstaat een versiering die in Friesland 
gemarmerd aardewerk wordt genoemd. 
Ook spreekt men wel over gekamde ‘vla’.20 
De decoratie aan de buitenkant bestaat vrijwel 
altijd uit eenvoudige golfjes of komma’s. 
Incidenteel komen golflijnen voor. Een deel van 
dit aardewerk heeft vermoedelijk een Friese 
herkomst.21 Andere stukken zijn in het 
Nederrijngebied geproduceerd. Dit geldt met 
name voor de borden en bordjes met slibdeco-
ratie en loodglazuur met koperoxide.22 Deze 
borden waren in de achttiende eeuw de goed-
koopste producten op de keramiekmarkt.23 
Minder frequent zijn vuurtesten, komforen, 
vergieten, olielampen, bloempotten en grote 
(kaas)teilen. De vuurtesten zijn zowel rond als 
hoekig van vorm en vaak niet geglazuurd. 
Hetzelfde geldt voor het merendeel van de 
bloempotten. De bloempotten hebben een 
eenvoudige verdikte rand of een manchetrand. 
Verder is er een fragment van een pispot en een 
van een eierpan. Het meeste van dit deel van het 
roodbakkend aardewerk zal in de regio zijn 
geproduceerd.

Een bijzondere vondst is het onderste gedeelte 
van een graapje met rijke slibversiering. 
Dit aardewerk wordt ook wel Noord-Hollandse 
slibwaar genoemd (afb. 5.18).24 De naam Noord-
Hollands slibaardewerk is wat misleidend, 
aangezien bekend is dat dit soort aardewerk ook 
in Zuid-Holland werd vervaardigd, onder andere 
in Gouda.25 Het graapje is aan de buitenzijde 
voorzien van minimaal twee rijen slibboogjes 

Afb. 5.17: Randfragment van een achttiende-eeuwse 

bakpan uit sloot s86 (1:4). 
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boven een uit segmenten opgebouwde horizon-
tale lijn. Aan de binnenzijde is witte slib aange-
bracht. Het graapje is aan de buiten- en binnen-
zijde voorzien van loodglazuur. Een vergelijkbaar 
slibversierd graapje is bijvoorbeeld bekend uit 
een opgraving in Akersloot. Dit graapje werd, 
getuige een aangebrachte tekst, gemaakt ter 
gelegenheid van een geboorte in 1709.26 Ook Van 
Gangelen beeldt dergelijke grapen af.27 Meestal 
gaat het om aardewerk dat voor speciale 
 gelegenheden, zoals een geboorte of trouwerij, 
werd geproduceerd. 

Een tweede bijzondere vondst is een wandscherf 
van een Spaanse of Portugese amfoor. De scherf 
heeft een lichtoranje kleur. De klei is gemagerd 
met fijn zand. Mogelijk werd in deze amforen 
olijfolie bewaard. Vondsten van dergelijke 
amforen kennen we in Nederland uit verschil-
lende plaatsen, bijvoorbeeld uit Amsterdam.28 
Een grote hoeveelheid olijfkruiken werd in 1991 
aangetroffen in een scheepswrak ten oosten van 
Texel. Dergelijke olijfkruiken werden vanaf de 
zestiende tot de achttiende eeuw in grote 
aantallen vanuit Portugal en Spanje naar 
Noordwest-Europa en Amerika geëxporteerd.29

Witbakkend aardewerk

Witbakkend aardewerk met loodglazuur
Witbakkend aardewerk is in betrekkelijk kleine 
aantallen gevonden. Aangezien het materiaal 
sterk is gefragmenteerd is het in de meeste 
gevallen niet mogelijk de vorm te bepalen. 
Onder het materiaal bevinden zich veel scherven 
die aan de binnen- en buitenzijde zijn voorzien 
van loodglazuur met koperoxide of waar 
koperoxide alleen aan de binnen- of buitenkant 
is toegepast. Daarnaast zijn er enkele scherven 
voorzien van mangaanoxide, waaronder een 
fragment van een teil. Het gaat meestal om 
koppen en kommen. 
Kenmerkend zijn de scherven van Frankfurter 
waar, ook wel Irdenware genoemd.30 Het gaat 
hierbij voornamelijk om fragmenten van kachel-

pannen met platte bodem. Ze kennen een trans-
parante loodglazuur aan de binnenzijde en aan 
de ongeglazuurde buitenzijde de kenmerkende 
donkere streep onder de rand. De kachelpannen 
zijn uitgevoerd met een bandoor of een ronde 
steel. 
De keramiek uit Frankfurt was een geduchte 
concurrent voor de producten van de Hollandse 
pottenbakkers in de achttiende eeuw. Vanaf 
ca. 1787 worden de producten nagemaakt door 
Hollandse pottenbakkers, onder andere in 
Gouda en Bergen op Zoom31. In Bergen op Zoom 
is het pottenbakkerij Croonenburg die zich vanaf 
dat moment vrijwel geheel toelegt op de 
vervaardiging van aardewerk in de traditie van 
de Frankfurter waar.32 Het vormenscala is, net als 
bij het Frankfurter aardewerk, beperkt en 
bestaat vooral uit steelpannen en kachelpannen 
met een platte bodem en bandoren. De platte 
bodem maakte de pannen geschikt voor de 
moderne manier van koken op een fornuis. 
Het is over het algemeen moeilijk vast te stellen 
of een voorwerp een Duitse of een Nederlandse 
herkomst heeft.33 Wel kan gesteld worden dat 
Frankfurter waar uit vondstcomplexen van vóór 
1770 van Duitse makelij zal zijn. In vondstcom-
plexen van ná 1830 kan het vrijwel zeker toege-
schreven worden aan Nederlandse pottenbak-
kers34. Een aanwijzing voor de herkomst van dit 
aardewerk is de stand van het oor; bij Duitse 
producten bevindt deze zich recht tegenover de 
schenklip, bij Hollandse producten is dat dwars 
op de schenklip35. Frankfurter aardewerk met 
een donker glazuur, ‘zwartgoed’ genaamd, is bij 
De Nachtegaal niet aangetroffen.
De grote schotels met aan de bovenzijde een 
witte sliblaag en een bruin/rode golflijnver-
siering op de rand zijn afkomstig uit het Duitse 
Frechen en Siegburg.36 Verschillende van borden 
zijn aan de onderzijde van de bodem beroet. 
In de achttiende en vooral de negentiende eeuw 
werden deze schotels in grote aantallen geïm-
porteerd, maar ze zijn ook gemaakt in 
Nederland, onder andere in Zutphen37. 
De meerderheid van het witbakkende aardewerk 
dateert uit de achttiende en de negentiende 
eeuw.

Tinglazuuraardewerk
Ook deze keramieksoort is onder het vondst-
materiaal niet rijk vertegenwoordigd. Het gaat 
hierbij vooral om scherven van bordjes en 
schotels van faience met eenvoudige blauwe 

Afb. 5.18: Fragment van grape met witte slibversiering 

van roodbakkend aardewerk uit ca. 1650-1700 (1:4).
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decoratie en enkele fragmenten van schotels van 
majolica met blauwe of polychrome beschilde-
ring. Een van de majolicascherven heeft een 
polychrome beschildering in de vorm van fruit 
(druiven, granaatappels etc). Dit stuk dateert uit 
de eerste helft van de zeventiende eeuw en is 
een van de oudste scherven van het vondst-
complex. Een ander opvallend stuk is een 
fragment van een plooischotel met blauwe, gele 
en oranje decoratie. Dit stuk dateert uit de 
tweede helft van de zeventiende eeuw en waar-
schijnlijk in West-Nederland vervaardigd.38 
Luxe sieraardewerk is nauwelijks aangetroffen, 
uitgezonderd een wandfragment van een vaas 
uit s36. Deze scherf is aan de buitenzijde 
voorzien van een fraai uitgevoerde schildering 
van chinees landschappen en verticale 
kolommen met geometrische versiering. Ook de 
bovenkant van de binnenzijde is versierd met 
geometrische motieven. Het glazuur heeft een 
lichtblauwe kleur. De versieringen bij de overige 
stukken zijn eenvoudig van aard. Bij de faience 
schotels bestaan ze vaak uit bloemmotieven op 
de rand of een simpele cirkelversiering op de 
spiegel. Faience met een blauwe beschildering in 
Wan Li-stijl en is naast in spoor 36 ook in de 
sporen 20 en 86 gevonden. Deze scherven 
dateren uit het eerste helft van de achttiende 
eeuw. De eenvoudige decoraties met bloem-
blaadjes en eenvoudige cirkelversieringen zullen 
uit het tweede deel van de achttiende eeuw 
dateren. Ook een kopje met een versiering in 
Chinese stijl past qua datering in deze periode. 
Een bijzondere vondst is een deel van een 
zalfpot van faience uit de achttiende eeuw. 
Tenslotte zijn er in diverse sporen fragmenten 
van wandtegels aangetroffen met een 
eenvoudige blauwe decoratie. De meeste tegels 
zij van witbakkende klei vervaardigd. Eén 
exemplaar is van roodbakkende klei. Om een 
witte kleur te krijgen is een dunne witte sliblaag 
aangebracht. Deze tegels dateren gezien hun 
dikte en hoekversiering uit de zeventiende en 
achttiende eeuw.

Overige keramieksoorten
De overige keramiek bestaat uit scherven indus-
trieel aardewerk, steengoed en porselein. Van 
elk van deze aardewerksoorten zijn slechts 
enkele fragmenten gevonden.
Bij het industrieel aardwerk gaat het om 
scherven van de ongedecoreerde, witte variant 
en enkele scherven met een blauw drukdecor en 

één met een groen drukdecor. Eén randscherf 
van een industrieel wit bord heeft een golfrand. 
Andere vormen zijn borden en schotels. Het is 
niet helemaal duidelijk of het industrieel 
aardewerk afkomstig is uit Engeland of van 
Hollandse origine is. Merken zijn niet aange-
troffen. 
Er zijn enkele wandscherven steengoed met 
zoutglazuur gevonden, waarvan enkele aan 
negentiende-eeuwse mineraalwaterflessen 
kunnen worden toegeschreven.39 Verder twee 
fragmenten van ronde ‘kogels’ en een scherf 
industrieel zwart steengoed. 
Het Chinese porselein bestaat uit scherven van 
borden, kommetjes en kopjes. Een scherf van 
een bord is versierd met een drakendecoratie in 
blauw. Een andere scherf heeft een polychrome 
versiering met bovenglazuur rode en gouden 
accenten. Ook capucijnergoed is aanwezig, 
onder andere in de vorm van een kommetje dat 
aan de buitenzijde bedekt is met een bruine 
glazuur. Naast Chinees porselein is er een scherf 
industrieel porselein met polychroom drukdecor 
gevonden.
Het Chinese porselein dateert uit de late 
achttiende- en vroeg negentiende eeuw. 
De scherf industrieel porselein dateert uit het 
midden van de twintigste eeuw en is een van de 
jongste vondsten van het terrein.

Conclusie
Het merendeel van de keramiek is fragmenta-
risch en incompleet, behalve het materiaal uit de 
oude sloot (s86). Een deel van het materiaal is 
verweerd. Dit alles lijkt vooral het gevolg van te 
zijn van formatieprocessen. Het materiaal is niet 
op de plaats waar het kapot is gegaan achterge-
bleven, maar lijkt later, vaak samen met ander 
afval, in kuilen en andere sporen te zijn terecht-
gekomen. Een deel van het aardewerk heeft 
waarschijnlijk langere tijd op het erf rond de 
molen gelegen en is hierdoor verweerd en 
gefragmenteerd. 
De herkomst van aardewerksoorten, de variatie 
aan vormen/typen en de uitvoering en kwaliteit 
geven tot op zekere hoogte inzicht in de maat-
schappelijke positie van de bewoners en 
gebruikers van het molenerf. Het gaat voorna-
melijk om betrekkelijk eenvoudig kook- en 
eetgerei, vooral van roodbakkend aardewerk en 
in mindere mate van witbakkend aardewerk. 
Grote vormen, zoals grapen, bakpannen, sluit-
pannen en schotels, domineren. Verder zijn er 
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schenkkannen, borden, komforen, vergieten, 
papkommen, (kaas)teilen van roodbakkend 
aardewerk en borden, bordjes en kopjes van 
faience en borden van majolica. Enkele 
voorwerpen hangen samen met persoonlijke 
verzorging (pispot, zalfpot) verlichting/
verwarming (vuurtesten en olielampen) en een 
tuin (bloempotten). Het merendeel van het 
aardewerk kan onder de noemer ‘gebruiksaarde-
werk’ worden geplaats. Het grootste deel hiervan 
zal in de omgeving van de Beemster zijn vervaar-
digd. Andere stukken komen uit Friesland, West-
Brabant (Bergen op Zoom en Oosterhout) en uit 
pottenbakkerscentra in het Duitse Rijnland, 
Frankfurt en Frechen/Siegburg. De producten uit 
het Duitse Rijngebied en Frankfurt behoorden tot 
de goedkoopste die in de achttiende en negen-
tiende eeuw op de keramiekmarkt werden 
aangeboden40 en ook de rest van het rood-en 
witbakkend aardewerk behoort tot de goedkope 
gebruiksgoed te behoren. Uitzondering vormen 
het fraai gedecoreerde graapje en het fragment 
van een Spaanse of Portugese amfoor. Beide 
behoren tot de duurdere producten. Ook het 
leeuwendeel van de majolica en faience behoort 
tot het eenvoudige gebruiksgoed: borden, 
bordjes en een kopje met eenvoudige blauwe 
beschildering. Het Chinese porselein behoort tot 
de iets luxere waar, maar ook hier gaat het om 
betrekkelijk eenvoudig gedecoreerde bordjes en 
kopjes. Er zijn slechts enkele stukken die tot het 
luxere aardewerk kunnen worden gerekend. 
Dit geldt vooral voor een scherf van een bord van 
majolica met polychrome beschildering, enkele 
scherven van borden van faience met in blauw 
uitgevoerde Wan-Li decoratie en een wandfrag-
ment van een vaas met blauwe beschildering in 
de vorm van Chinese landschappen en verticale 
kolommen met geometrische versiering. 
De borden behoren waarschijnlijk tot het 
eetgerei. De vaas heeft mogelijk op een kast of 
schouw gestaan. 

5.2.2 Kleipijpen 
V. Lobregt en J. van Doesburg

Inleiding
Bij de opgraving is naast aardewerk en 
keramisch bouwmateriaal ook een aanzienlijk 
aantal fragmenten van kleipijpen gevonden. Het 
gaat hierbij zowel om (fragmenten van) pijpen-

koppen als delen van pijpenstelen. Er zijn in 
totaal 122 pijpenkoppen of fragmenten daarvan 
geborgen en 110 stukken van stelen. Er is een 
grote variatie per vondstnummer/context in het 
aantal pijpenkoppen en stelen. De meeste 
contexten bevatten slecht enkele fragmenten, 
maar sommige vallen op door hun grote 
aantallen. Dit geldt vooral voor de beschoeiing 
in de oude sloot aan de westzijde van de molen 
(s86, vnr. 136-137 en 152). Uit deze sloot komt 
ook het grootste aantal scherven en botten.
Pijpenkoppen zijn bij uitstek geschikt voor het 
dateren van grondsporen en lagen, enerzijds 
omdat ze verschillende kenmerken hebben op 
basis waarvan ze betrekkelijk nauwkeurig 
kunnen worden gedateerd41 en anderzijds omdat 
ze meestal betrekkelijk korte gebruiksduur 
kennen en daarna zijn weggegooid.
Voor wat betreft de datering van de pijpen 
speelt vooral de vormontwikkeling van de ketel 
en de datering van reliëfmerken op de ketel en 
hielmerken een belangrijke rol.42 Daarnaast 
speelt de kwaliteit van de pijp een zekere rol. 
Globaal zijn hierin twee groepen te onder-
scheiden: gewone, goedkope pijpen en betere 
meer verfijnde pijpen.43 Aan deze tweede groep 
werd tijdens de productie meer aandacht 
besteed. De pijpen werden voor het bakken met 
een agaatsteen gepolijst, waardoor ze een glad 
oppervlak kregen. Deze behandeling is zichtbaar 
als smalle glanzende strepen op het oppervlak 
van de ketel. Men spreekt ook wel van 
‘verglaasde’ pijpen of pijpen van ‘fijne’ en 
‘porseleine’ kwaliteit.44 
Wanneer de verschillende dateringscriteria 
gecombineerd worden levert dit daterings-
perioden op variërend van enkele decennia tot 
een eeuw. 
Ook de dikte van de steel en eventueel daarop 
aangebrachte versiering kan als grof daterings-
middel worden gebruikt. Vuistregel hierbij is dat 
de zeventiende-eeuwse pijpen een relatief korte, 
dikke steel hebben en latere een dunne, lange 
steel. 
De aanzienlijk deel van de pijpen behoort tot de 
‘fijne’ of ‘porseleine’ kwaliteit. De koppen 
vertonen sporen van het polijsten met een 
agaatsteen. Veel pijpenkoppen hebben aan de 
binnenzijde en buitenrand roetsporen. De 
meeste pijpenkoppen hebben een witte kleur. 
Enkele exemplaren zijn grijs of zwart. Van de 
stelen zijn er 14 relatief dik en 104 dun. Twee van 
de dikke stelen zijn versierd met een radering. 
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Resultaten
In totaal konden 83 van de 123 (delen van) 
pijpenkoppen worden gedateerd. De overige 
fragmenten waren te klein om een betrouwbare 
datering mogelijk te maken (tabel 5.12). 
De oudste pijpen hebben een hebben een vroeg 
trechtervormig model ketel en een relatief dikke 
steel (vnr. 68, vnr. 104). Ze dateren uit de periode 
1690-1710.45 Ook pijpen met een plompe trech-
tervormige ketel en een dunnere steel komen 
incidenteel voor46, maar vooral pijpen met een 
elegante slanke trechtervorm, nauwe hals en 
dunne steel (bijvoorbeeld in vnr. 152). Dit laatst 
type dateert uit de periode 1715-1735.47 
De buitenrand van de pijpen is meestal voorzien 
van een dunne radering.

Pijpen met een ovoïde ketel zijn minder talrijk. 
Het gaat vooral om exemplaren met een lang-
gerekte symmetrische ovoïde vorm. Dit type 
dateert uit de periode 1775-1815.48 

Tabel 5.12: Aantallen pijpenkoppen en 
stelen en hun dateerbaarheid.

Aantal Dateerbaar Niet  
dateerbaar

Pijpenkoppen 123 83 40

Stelen 110 - -

Totaal 232 83 40

Van de pijpenkoppen zijn er 44 voorzien van een 
of meer merken: 20 hebben een merk op de 
onderzijde van de hiel (hielmerk) en 24 een 
reliëfmerk op de ketel of de buitenzijde van de 
hiel (tabel 5.13).
Op 13 exemplaren komt het wapen van Gouda 
voor, meestal op beide zijden van de hiel 
(10 keer), al dan niet gecombineerd met de letter 
S (van ‘slegte’). Het wapenschild van Gouda is in 
1739 geïntroduceerd als een kwaliteitswaarmerk 
van de Goudse pijpen. De letter S werd in 1740 
toegevoegd op pijpen van gewone kwaliteit. 
Overtredingen op het ongeoorloofd plaatsen 
van het wapenschildje werd bestraft met een 
boete van 600 gulden.49

Opvallend is, dat als we hielmerken afzetten 
tegen het aantal ketelmerken, de combinatie 
van ketelmerk en merk op een en/of beide zijden 
van de hiel, vaker voorkomt dan de combinatie 
ketelmerk en hielmerk (respectievelijk 13,10 en 5 
(maar aan de onderzijde alle indet). (tabel 5.13). 

Veel pijpen met een ketelmerk hebben een aan 
de onderzijde afgeronde hiel.

Bij de reliëfmerken op de ketel komt een 
gekroond cijfer (cijfers 12, 16, 19 en 51 elk één 
keer 16 en 28 twee keer), een gekroonde of 
ongekroonde letter (H 3 keer en W twee keer), 
initialen (SVO twee keer en WSV en WW elk een 
keer), een moriaanshoofd al dan niet binnen een 
stippencirkel (3 keer) en een ongekroonde roos/
stippenroos (7 keer) voor. 50 Daarnaast is er een 
pijpenkop met een reliëfmerk van een man in 
schildershuis en een met een gekroonde 
trekzaag. Reliëfmerken werden vooral toegepast 
op de goedkopere soort pijpen, aangezien deze 
niet met agaatsteen geglad konden worden. 
Het reliëfmerk ontstaat in het laatste kwart van 
de zeventiende eeuw. In 1695 krijgen de Goudse 
pijpenmakers officieel toestemming om deze 
wijze van merken toe te passen. In Gouda 
beleeft het reliëfmerk haar grootste bloei in de 
periode 1720-1760, terwijl deze in andere 
productieplaatsen tussen 1740 en 1800 valt.51 
De initialen SVO staan voor Sijme van Os, wiens 
merk tussen 1695/1698 en 1818 in Gouda in 
gebruik was.52 De eigenaar van de merken WSV 
en WW is niet duidelijk Er komen twee soorten 
kronen voor: een parelkroon en een blader-
kroon. De parelkroon behoort tot het vroegste 
kroontype en wordt rond 1730 opgevolgd door 
de bladerkroon die tot het eind van de 
achttiende eeuw populair blijft.53 

De meeste reliëfmerken werden gedurende 
lange tijd gebruikt. De meeste bestaan de 
achttiende en negentiende eeuw en hebben 
alleen in combinatie met de vorm van de ketel 
een daterende waarde.
De pijpen met een ongekroonde roos/stippen-
roos hebben een iets trechtervomige, uitstaande 
ketelopening.54 Ze dateren op grond van de 
ketelvorm uit de periode 1700-1730. Ook een 
deel van de andere pijpenkoppen met een 
reliëfmerk op de ketel behoort tot dit type. 
Verder komen pijpenkoppen met een groter 
model ketel of een ovoïdevormige ketel voor. 
Deze hebben verschillende soorten reliëfmerken, 
zoals een gekroonde 51, man in schildershuis55 
en een moriaanshoofd met stippen (vnr. 10 en 
152) Deze typen beslaan de periode 1735-1775.56 
In de meeste gevallen leveren de reliëfmerken 
geen scherpere datering. Zo komt het reliëfmerk 
van de gekroonde trekzaag gedurende de 
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periode 1705/1717-1766 voor57 en het moriaans-
hoofd als hielmerk in de periode 1705/ 
1720-1764.58 

Een beperkt aantal pijpen is voorzien van een 
hielmerk. Opvallend is de relatief grote variatie 
in hielmerken. Slechts twee maal komen pijpen 
met hetzelfde hielmerk voor: twee exemplaren 
met het cijfer 9 en twee met een scheepje.59 
Voorkomende hielmerken zijn (on)gekroonde 
cijfers (9, 12, 16, 19 en 50), letters (AB, DB, WO, 
OMI, WPK) en figuren (scheepje). 
De meeste cijfer- en lettermerken beslaan de 
achttiende eeuw en een deel van de negentiende 
eeuw.60 Sommige merken beslaan vrijwel de 
gehele negentiende eeuw, terwijl andere in het 
begin van die eeuw buiten gebruik kwamen. 

Zo werd het hielmerk WPK tussen 1690/1715 en 
1806 in Gouda gebruikt.61

Conclusie
Als we kijken naar de verschillende ketelvormen, 
in combinatie met de reliëfmerken en 
hielmerken, kunnen enkele conclusies worden 
getrokken. Een deel van de pijpen kan op basis 
van het voorkomen van het stadswapen van 
Gouda of reliëf- en/of hielmerken als Gouds 
product worden aangemerkt. Ook een deel van 
de andere pijpen zal hier vandaan komen, maar 
kan ook in andere plaatsen zijn geproduceerd. 
Het overgrote deel van de pijpen dateert uit de 
achttiende eeuw (68 van de in totaal 82 pijpen-
koppen). Verder komen enkele laat zeventiende-
eeuwse en een paar negentiende-eeuwse 

Tabel 5.13: Merktekens op de hiel of ketel. Aantallen per soort. 

Merkteken Aantal Hiel Ketel

28, gekroond 2 0 2

51, gekroond 1 0 1

61, gekroond 1 0 1

H, gekroond 3 0 3

W 2 0 2

Trekzaag, gekroond 1 0 1

Man in schildershuis 1 0 1

Moriaan 2 0 2

Moriaanhoofd met stippen 1 0 1

Roos, ongekroond/ stippenroos 7 0 7

SvO 3 0 3

WSV 1 0 1

WW 1 0 1

9 2 2 0

12, gekroond 1 1 0

16, gekroond 1 1 0

19, gekroond 1 1 0

50, gekroond 1 1 0

AB, gekroond 1 1 0

DB, gekroond 1 1 0

WO, gekroond 1 1 0

OMI 1 1 0

WPK 1 1 0

Scheepje 2 2 0

Gouds wapenschild 13 13 0

Gouds wapenschild +S (+O) 8 8 0
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exemplaren voor. De meeste vondstcontexten 
leveren qua typen een consistent beeld. 
Als voorbeeld kan hier sloot s86 worden 
genoemd. De pijpen uit de vulling van de sloot 
dateren allemaal uit dezelfde, relatief korte 
periode. Slechts in enkele gevallen lijkt er een 
vermenging van ouder en jonger materiaal te 
zijn opgetreden. Dit is niet opmerkelijk als wordt 
bedacht dat pijpen makkelijk braken en dan 
meestal ter plekke werden weggegooid. 
Er komen zowel pijpen van ‘grove’ als ‘fijne’ 
kwaliteit voor. Pijpen met ingewikkelde reliëf-
merken, versierde stelen en reliëfpijpen 
ontbreken. 
Opvallend is de grote variatie aan reliëfmerken 
op de ketel en hielmerken. Deze verscheidenheid 
zegt mogelijk iets over de eigenaren van de 
pijpen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
de pijpen aan verschillende personen hebben 
toebehoord, die elk een eigen leverancier 
hadden. De molen zal regelmatig zijn bezocht 
door boeren die hier hun graan lieten malen. 
Verwacht kan worden dat ze hier hun pijp 
hebben gerookt, bijvoorbeeld terwijl ze 
wachtten op het malen. Een andere mogelijk-
heid is dat de pijpen hebben toebehoord aan de 
molenaar en zijn gezin. Zij moeten dan telkens 
pijpen van andere makers hebben aangeschaft. 
De eerste optie ligt meer voor de hand dan de 
tweede, maar kan niet worden bewezen. Ook 
het betrekkelijk grote aantal pijpen lijkt te wijzen 
op het afval van een grotere groep dan een 
huisgezin. 

5.2.3 Keramisch bouwmateriaal 
J. van Doesburg 

Bij de opgraving is een aanzienlijk aantal 
complete en grote fragmenten van bakstenen 
verzameld (tabel 5.14). Er kunnen globaal twee 
hoofdgroepen worden onderscheiden: 
bakstenen van roodbakkende en stenen van 
geelbakkende klei. Binnen beide hoofdgroepen 
komen verschillende subgroepen voor, die zich 
van elkaar onderscheiden in de toegepaste 
magering en baktemperatuur die zich onder 
andere uit in de kleur. Bij de stenen van rood-
bakkende klei domineren de kleuren rood en 
lichtpaars. De stenen van geelbakkende klei 
hebben gelige tinten.
De maten van de stenen van gelbakkende klei 

variëren van 13,5x7x3,5 tot 18x7x3 cm. De stenen 
van roodbakkende klei zijn iets groter: vooral 
19/17,5x8/7,5x4,5/3,5, hoewel ook enkele stenen 
met grotere formaten voorkomen (23x10x 
4,5 cm). 
Onder de bakstenen komen verschillende taps 
toelopende exemplaren voor. De stenen hebben 
een lengte van 21.5 cm. De brede zijde meet 
8,5 cm en de smalle 7 cm. Opvallend is dat de 
stenen slecht aan één zijde zijn afgeschuind, 
hetgeen tijdens de productie vrij grof is gedaan. 
De stenen zijn vervaardigd van roodbakkende 
klei en had gebakken, waardoor ze een licht-
paarse kleur hebben. De stenen zijn aange-
troffen direct rond de molen en hebben deel 
uitgemaakt van een bestrating. Een deel van de 
stenen is voorzien van mortel. Enkele 
exemplaren vertonen sporen van beroeting. 
 
Naast baksteen zijn er ook kleine aantallen 
andere keramische bouwmaterialen gevonden. 
Het gaat hierbij om fragmenten van dakpannen, 
tegels en plavuizen.
Bij de dakpannen gaat het om kleine stukken 
van exemplaren van grijsbakkende klei. Ook zijn 
er enkele stukken van plavuizen van grijsbak-
kend aardewerk gevonden. Het merendeel van 
de plavuizen is evenwel van roodbakkend 
aardewerk, al dan niet voorzien van een witte 
sliblaag, koperoxide en loodglazuur. De voor-
komende kleuren zijn rood, geel en groen. 
De afmetingen van de plavuizen variëren van 
17/16,5x17/16,5x2,5 cm tot 21x21x3 cm.
Een deel van de plavuizen is onder de vloer van 
de molen gevonden en lijken gebruikt te zijn om 
deze te ondersteunen. Ook zijn er enkele 
fragmenten van tegels gevonden aan de binnen-
zijde van de veldmuren van de molen. Dit doet 
vermoeden dat er in de molen een vloer van 
gekleurde plavuizen heeft gelegen. 
Er zijn fragmenten van verschillende tegels 
gevonden. De tegels zijn vervaardigd van witbak-
kende klei, met uitzondering van exemplaar van 
roodbakkende klei die is voorzien van een dunne 
witte sliblaag en tinglazuur (vnr. 8). Twee 
fragmenten kunnen op grond van de dikte en 
versiering in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw worden gedateerd. Het gaat om een 
fragment van een tegel met polychrome beschil-
dering in de vorm van druiventrossen en 
bloemen (vnr. 14). Het twee exemplaar is een 
hoekfragment met een in blauwe verf aange-
brachte gestileerde lelie als hoekmotief (vnr. 1). 
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Tabel 5.14: Overzicht van bakstenen waarvan maten genomen konden worden.  
Zie bijlage 3 voor een volledig overzicht van alle bakstenen.

Vnr. Spoor Aantal Baksel Type/vorm Formaat

152 6 3 geelbakkend baksteen ?X7,3,5 cm, ?X7X3 cm

7 20 3 geelbakkend baksteen 17x7,5x3 cm, 17x7x3,5 cm en 18x7x3 cm

7 20 1 geelbakkend baksteen 16x7,5x3,5 cm

7 20 1 geelbakkend baksteen ?x7x3 cm 

7 20 1 geelbakkend baksteen 16,5x7x3 cm

7 20 1 geelbakkend baksteen ?x8x3,5 cm

88 53 1 geelbakkend baksteen ?x9x3 cm

88 53 2 roodbakkend baksteen ?x7x3,5 cm

68 53 1 geelbakkend baksteen ?x8x3 cm

68 53 1 roodbakkend baksteen ?x9x3,5 cm

72 53 2 roodbakkend baksteen ?x9x3,5 cm

72 53 1 roodbakkend baksteen ?x7,5x3,5 cm

72 53 2 roodbakkend baksteen ?X8,5x4 cm

147 60 2 roodbakkend baksteen 23x10x4,5 cm, ?x9x3,5 cm 

158 62 1 roodbakkend baksteen ?x9x3,5 cm

57 64 2 roodbakkend baksteen ?x7x3,5 cm

57 64   geelbakkend baksteen ?x7x3 cm

105 76 1 roodbakkend baksteen ?x9x3,5 cm

137 86 2 geelbakkend baksteen 15,5x7x3,5 cm, ?x8x3 cm

3 1 1 roodbakkend baksteen ?x7x5 cm

3 1 1 roodbakkend baksteen ?x8x5 cm

3 1 1 roodbakkend baksteen, taps en  afgeschuind ?x10/7x4 cm 

3 1 1 roodbakkend baksteen, taps en  afgeschuind ?x8/5,5x4,5 cm 

3 1 1 roodbakkend baksteen, taps en  afgeschuind ?x5,5/4,5x4 cm 

3 1 1 roodbakkend baksteen, taps en  afgeschuind 21,5x8,5/7x4,5

3 1 1 roodbakkend baksteen, taps en  afgeschuind ?x7,5x4,5 cm 

3 1 2 roodbakkend baksteen, taps en  afgeschuind ?x7x4,5 cm

3 1 1 roodbakkend baksteen, taps en  afgeschuind ?x8,5x4 cm

148 16 2 roodbakkend baksteen 18x8x3,5 cm

148 16 1 roodbakkend baksteen 18x7,5x3,5 cm

148 16 1 roodbakkend baksteen 17,5x8x4 cm

45 16 2 roodbakkend baksteen 18x8x3,5 cm

45 16 1 roodbakkend baksteen 18,5x8x3,5 cm

45 16 1 roodbakkend baksteen 19x8x3,5 cm

45 16 1 geelbakkend baksteen 17x7,5x3,5 cm

72 53 1 geelbakkend baksteen ?x8,5x3,5 cm
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Het gros van de tegels is alleen voorzien van 
tinglazuur op de voorzijde. Enkele fragmenten 
hebben een blauwe of paarse beschildering. 
De fragmenten zijn te klein om de voorstellingen 
te kunnen bepalen. De eenvoudige witte tegels 
kunnen globaal in de achttiende-vroeg twintigste 
eeuw worden gedateerd. De tegels met blauwe 
en paarse beschildering dateren waarschijnlijk uit 
de achttiende en negentiende eeuw. 

Conclusie
Het keramische bouwmateriaal bestaat voorna-
melijk uit baksteen. Verder gaat het om 
fragmenten van dakpannen, tegels en plavuizen. 
Een groot deel van het baksteenmateriaal lijkt 
secundair te zijn gebruik. De stenen met de 
grootste formaten dateren uit de zeventiende 
eeuw, maar zijn secundair verwerkt in acht-
tiende-eeuws metselwerk. In hoeverre dit 
materiaal afkomstig is van een voorganger elders 
op het terrein is niet bekend. De acht kantige 
molen heeft oorspronkelijk een vloer van gegla-
zuurde plavuizen gehad. Deze zijn later gebruikt 
als funderingsmateriaal van en houten vloer. 

5.2.4 Natuursteen 
M. van der Heiden, G. Troost & W.R. Pfeiffer

Er is een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen 
verzameld (tabel 5.15). Het gaat hierbij vooral 
om fragmenten van maalstenen van basaltlava 
en verder om enkele stukken zandsteen, kiezels 
en een stuk vuursteen. De kiezels zijn afkomstig 
van de recente verharding rond de molen en 
blijven hier buiten beschouwing. Wel besteden 
we aandacht aan de maalstenen, het zandsteen 
en het stuk vuursteen. 

Maalsteen
In een groot aantal sporen en lagen zijn in totaal 
71 fragmenten van maalstenen van basaltlava 
gevonden. De grootte van de stukken varieert 
van hoekige splinters tot zeer grote stukken. 
Naast de natuurstenen fragmenten is ook een 
groot stuk van een kunstmatige maalsteen 
gevonden. Elf stukken maalsteen zijn van een 
groot formaat en een aantal hiervan past aan 
elkaar. Er zijn er minimaal vijf verschillende 
maalstenen aanwezig. Een deel van de grotere 
stukken is hergebruikt voor de fundering van de 
houten vloer. In deze paragraaf worden alleen 
de grote stukken maalsteen in detail behandeld 
(tabel 5.16).

Een set maalstenen (koppel) bestaat uit een 
loper en een ligger. De onderste steen ligt, zoals 
de naam al zegt, stil. De loper wordt door het 
gaande werk aangedreven. Om een maalsteen 
zitten vaak ijzeren banden die voorkomen dat de 
steen in stukken uit elkaar vliegt. Beide stenen 
hebben in het midden een kropgat, waardoor 
een steenspil is gestoken. Het maalvlak van de 
stenen is voorzien van ingehakte groeven; 
scherpsel. Het scherpsel heeft, afhankelijk van 
het te malen product, verschillende patronen 
van groeven en richels. Ook de breedte van 
beide varieert. De groeven worden de uitslagen 
of het bodemsel genoemd, en de richels de 
kerven of maalbalken. Het scherpsel is bepalend 
voor de draairichting van de steen. Rechthoekige 
inkepingen ter weerszijden van het kropgat in de 
loper geven de positie van de rijn weer. De rijn 
verbindt de loper met de steenspil.  

Vnr. 111 is 32 bij 21 cm en 4 cm dik. Het zwaai-
scherpsel bestaat uit groeven van 1,5 tot 2 cm 
breed en richels van 0,5 cm breed (afb. 5.19). 

Afb. 5.19: Maalsteen vnr. 111.
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Tabel 5.15: Soorten, aantallen en typen/vormen natuursteen per vondstnummer. 

Vnr. Spoor Fase Aantal Soort Type/vorm Datering

15 1 3 1 natuursteen    

104 1 3 1 natuursteen kiezel  

136 6 2 1 natuursteen kiezel  

152 6 2 1 natuursteen    

152 6 2 42 basaltlava maalsteen  

140 17 2 1 basaltlava maalsteen  

8 19 2 3 cement   recent

55 20 2 1 basaltlava maalsteen  

145 20 2 2 natuursteen    

6 20 2 1 basaltlava maalsteen  

55 20 2 6 cement   recent

38 20 2 1 basaltlava maalsteen  

139 36 2 1 basaltlava maalsteen  

56 36 2 1 cement   recent

72 53 1 5 basaltlava maalsteen  

69 53 1 6 basaltlava maalsteen  

66 58 1 1 basaltlava maalsteen  

158 62 1 1 composiet maalsteen 20e eeuw

44 68 1 natuursteen kiezel met verf recent

57 74 2 3 cement, ijzer buis recent

137 86 2 1 vuursteen    

128 86 2 1 basaltlava maalsteen  

152 86 2 2 ijzer, maalsteen Indet.  

137 86 2 8 basaltlava maalsteen  

151 86 2 1 basaltlava maalsteen  

150 86 2 1 basaltlava maalsteen  

142 98 2 1 basaltlava maalsteen  

162 112 1 1 vuursteen    

Afb. 5.20: Maalsteen vnr. 129.
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De andere zijde is zeer grof bekapt en niet verder 
afgewerkt. 

Vnr. 129 is een fragment van een maalsteen van 
ca. 25 bij 20 met een dikte van 7 cm. 
Het scherpsel bestaat uit groeven van 1,5 cm 
breed en richels van 0,5 cm breed. Op een deel 
van deze zijde is een kalkachtige substantie 
gesmeerd. (afb. 5.20). De andere zijde van de 
steen is zeer grof afgewerkt. Hier is geen 
duidelijk kappatroon in te ontwaren. 

Vnr. 130 is een fragment ligger van ca. 30 bij 25 met 
een dikte van 7 cm. De steen heeft aan twee zijden 

een zwaaischerpsel. De ene kant heeft een grover 
scherpsel dan de andere. De ene zijde heeft 
groeven van 0,5 cm breed en 0,3 cm diep. De 
richels zijn 2 cm breed. Op deze zijde is een kalk-
achtige substantie gesmeerd. Tevens zit het hele 
oppervlak vol met butsen, haaks op de richting van 
de groeven. Vermoedelijk zijn deze butsen tijdens 
het secundair gebruik van de steen ontstaan, 
evenals de toepassing van de kalk (afb. 5.21). 
De andere zijde heeft groeven van 0,2 cm breed en 
0,1 cm diep. De richels zijn 1 tot 2 cm breed. 

De stukken van vnr. 131 en vnr. 143 passen aan 
elkaar en vormen een fragment van ca. 60 bij 

Tabel 5.16: Aantallen passende grote fragmenten van maalstenen van basaltlava.

Vnr. Volgnr. Put Vlak Spoor Vulling Associatie Opmerking

111 1 1 2 5 1

129 1 3 2 20 1

130 1 3 2 20 1

131 1 3 2 20 1 A

143 1 4 1 20 1 A

158 1 2 1 20 1 kunststeen

178 1 3 1 20 1 maalsteen met resten opstorting.

178 2 3 1 20 1 B

178 3 3 1 20 1 B

178 4 3 1 20 1 B

178 5 3 1 20 1 B

Afb. 5.21: Ligger vnr.130 met een grof scherpsel en kalkresten.
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Afb. 5.22: Bovenzijde van loper vnr. 131 en vnr. 143 met regelmatig verspreide rechthoekige uitgekapte holtes.

Afb. 5.23: Onderzijde van loper vnr. 131 en vnr. 143 met zwaaischerpsel en een gedeelte van het rechthoekig 

aangrijpingspunt voor de rijn.
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40 cm van een loper. Tegen het kropgat en aan 
de buitenrand is het steen 10 cm dik. In het 
midden bedraagt de dikte 8 cm. Het fragment is 
vanaf het kropgat tot de buitenrand 55 cm lang. 
Op de bovenzijde van de steen zijn regelmatig 
verspreide rechthoekige uitgekapte holtes 
aanwezig (afb. 5.22). Van de onderzijde van de 
steen is alleen de helft tegen het kropgat aan 
zeer sterk versleten. De groeven en richels 
(zwaaischerpsel) zijn hier bijna glad. 
De buitenste helft daarentegen kent nog een 
scherp profiel van groeven van 1,5 cm breed en 
0,3 cm diep en richels en van 1 cm breed. Bij het 
kropgat is een deel van een van de aangrijpings-
punten waarin een rijn (met zogenaamd vast 
werk) heeft gezeten aanwezig. (afb. 5.23). 

Vnr.178-1 is een groot fragment van een loper 
van ca. 15 cm dik. Het taartpuntvormige 

fragment is 50 cm lang, 50 cm breed aan de 
buitenkant en 10 cm breed bij het kropgat 
(afb. 5.24). Het gat is afgerond en glad. Aan de 
buitenrand zijn roestsporen aanwezig, afkomstig 
van een ijzeren band die oorspronkelijk rond de 
maalsteen heeft gezeten. Deze ijzeren band 
moest voorkomen dat de steen in stukken uit 
elkaar zou vliegen. De afstand tussen de kern en 
buitenrand is 45 cm. De steen is voorzien van 
een zwaaischerpsel. De bovenzijde heeft 
groeven van ca. 1,5 cm breedte met opstaande 
richels van 1 cm breed. De richels zijn afgesleten. 
Over vrijwel het gehele oppervlak is een laag 
bindmiddel van kalk gesmeerd. Aan de zijde van 
het kropgat resteert een deel van een recht-
hoekig aangrijpingspunt voor de rijn. 

De groeven en richels van de onderzijde zijn 
sterker versleten dan die van de bovenzijde. 

Afb. 5.24: Loper vnr. 178-1.
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Afb. 5.25: Loper vnr. 178-1 met restanten van de kunstoplage. De inzet is een detailopname van de met vuursteen en 

mortel opgevulde sleuf.

Afb. 5:26: Bovenzijde van loper vnr. 178-2 t/m 178-5
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In een latere fase is de steen aangepast. Hiertoe 
zijn 1 cm diepe rechthoekige sleuven van 17 bij 
2,5 cm gemaakt en opgevuld met mortel en een 
grote hoeveelheid zeer kleine scherpe 
fragmenten vuursteen/kwarts (afb. 5.25)
Een derde sleuf is wel gemarkeerd door de 
buitenranden in te krassen, maar niet uitgehakt. 
De sleuven zijn geen plaatselijke reparatie, maar 
de restanten van een kunstoplage of opstorting 
op de blauwe steen. Door de extra ballastlaag 
kon de steen weer voldoende druk leveren 
tijdens het malen. Hiermee kreeg de maalsteen 
een derde leven. Om de opstorting goed te 
verankeren zijn er gaten ingehakt, volgens een 
regelmatig patroon, welke opgevuld werden 
met kunststeenmortel. Dergelijke oplagen 
werden aan het begin van de vorige eeuw veel 
toegepast. Vermoedelijk is de aanpassing tussen 
1900 en 1925 gedaan.

De vnr. 178-2 t/m 5 passen aan elkaar en vormen 
een segment van een loper van ca. 60 bij 60 cm. 
Aan de buitenkant is de steen 10 cm dik, aan de 
binnenzijde 9 cm. De afstand van het gladde, 
afgeronde kropgat tot de rand is 57 cm. 
De diameter van het asgat wordt geschat op 

35 cm. De complete steen had een diameter van 
ongeveer 150 cm. De onderzijde van de steen is 
zeer sterk versleten (afb. 5.26). Aan de randen zijn 
nog wat groeven en richels zichtbaar, maar meer 
naar binnen is de steen vrijwel glad. De groeven 
zijn nog ongeveer 0,5 breed terwijl de richels bijna 
2 cm breed zijn. Haaks op het kropgat is een 
rechthoek 3,5 cm diep aangrijpingspunt van 18 bij 
7 cm uitgehakt. De bovenzijde van de stenen is 
niet van scherpsel voorzien. Hier is een patroon 
van ondiepe, uitgekapte rechthoekige holtes 
zichtbaar. Vermoedelijk zijn dit sporen van het 
proces waarbij de steen gevormd is (afb. 5.27). 

De loper bestaande uit de twee passende 
fragmenten vnr. 131 en vnr. 143 is vermoedelijk 
afkomstig van hetzelfde individu als de loper 
bestaande uit de fragmenten vnr. 178-2 t/m 178-5. 
Aan de hand van de kromming van de kropgat-
delen en de rechthoekige inkepingen voor de rijn 
kunnen de twee delen maar op één manier ten 
opzichte van elkaar worden gepositioneerd (afb. 
5.29). Hiermee ontstaat een loper met een 
diameter van ca. 158 cm en een kropgat met een 
diameter van ca. 40 cm. Het is duidelijk dat er een 
viertaksrijn is gebruikt.

Afb. 5:27: Onderzijde van loper vnr. 178-2 t/m 178-5.
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Naast de natuurstenen fragmenten is ook een 
groot stuk van een kunstmatige molensteen 
gevonden (vnr. 158). Dergelijke stenen worden 
sinds ca. 1900 gemaakt en bestaan uit een 
mengsel van stukjes harde steen, onder andere 
kwarts, amaril en/of vuursteen en een 
bindmiddel uit waterglas en gips, later 
vervangen door het vloeibare magnesiumchlo-
ride en het vaste magnesiumoxide (magnesiet). 
Gezien de maallaag met kwarts en amaril, de 
8-10 cm voorbijligging en het zwaaischerpsel is 
dit een tarwesteen. De straal van de steen is 1,20 
m wat relatief klein is voor een maalsteen (afb. 
5.28-a). Dit zou kunnen inhouden dat deze steen 
door middel van een motor werd aangedreven. 
In de zijkant van de steen zitten twee stalen 

buisjes welke als hijsgaten dienden. Bovenop de 
steen zitten vier balanceerpotten om de steen 
uit te balanceren. In de steen zat een zinken 
plaatje met deels leesbaar opschrift 
KUNSTMAALSTE[een] …… ROTTERD[am] 
HOLLAND (afb. 5.28-b). Midden op de plaat 
staat vermoedelijk de naam van de producent 
van de steen, maar deze is niet meer leesbaar. 
Aan het begin van de twintigste eeuw waren er 
twee fabrikanten in Rotterdam: A. Paauwe & Co 
en C. Wasser & Co.

Overig natuursteen 
Vnr.158 bevat een stuk van een ronde slijpsteen 
van rode zandsteen. De slijpsteen heeft in een 
handmolen gehangen. Het stuk heeft een 

Afb. 5.28: Kunstmatig gefabriceerde maalsteen vnr. 158. a: in situ, b: detail plaat, c: dwarsdoorsnede.

Afb. 5.29: Reconstructie van de loper bestaande uit 6 fragmenten (vnr. 131, vnr. 143 en vnr. 178-2 t/m 178-5).
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62  Harcourt 1974.
63  Kiesewalter (1888) in May 1985.
64  Silver 1969.
65  Het skeletmateriaal van de hond in 

spoor 59 is niet verzameld.

afgeronde rand die op doorsnede convex is 
vanwege het vele slijpen in het midden van 
de steen. 
Vnr.68 is een afslag van noordelijke vuursteen. 
Onduidelijk is hoe deze vondst op de molen-
plaats terecht is gekomen, aangezien 
pre historische vondsten in de Beemster vrijwel 
ontbreken (zie paragraaf 2.2). 

Conclusie
Het natuursteenmateriaal bestaat voornamelijk 
uit fragmenten van maalstenen van basaltlava. 
Verder is er een stuk van een ronde slijpsteen 
van zandsteen en een vuurstenen afslag 
gevonden. 
De grootte van de maalsteenfragmenten 
varieert van kleine hoekige splinters tot grote 
stukken met afgeronde buitenrand of deel van 
kropgat. Sommige stukken passen aan elkaar. 
In totaal zijn er grote stukken gevonden van vijf 
of zes individuele maalstenen: een kunstmatig 
gefabriceerde maalsteen, drie fragmenten van 
verschillende maalstenen en respectievelijk vier 
en twee passende fragmenten van één loper 
(afb. 5.29).

Er is een grote variatie in dikte, afwerking en 
slijtage van de verschillende stenen. Wat opvalt 
is dat de meeste stenen zwaar gesleten zijn. 
Alle stenen hebben een zwaaischerpsel. De 
fijnheid van het scherpel varieert. Voor ieder te 
malen graansoort is waarschijnlijk een eigen 
scherpsel toegepast.
De exacte ouderdom van de maalstenen is niet 
bekend, aangezien ze allemaal in secundaire 
context zijn gevonden. De stukken in de kuilen 
met dierskeletten moeten op z’n laatst in de 
tweede helft zeventiende-vroege achttiende 
eeuw worden gedateerd. De stukken die als 
funderingsmateriaal voor de houten vloer in de 
achtkantige molen zijn gebruikt, dateren uit de 
achttiende-negentiende eeuw. De kunstmatig 
gefabriceerde maalsteen dateert uit de 
twintigste eeuw. Deze laatste steen is gezien zijn 
relatief kleine diameter waarschijnlijk door 
middel van een motor aangedreven. De overige 
stenen hebben deel uitgemaakt van het 
maalwerk van de molen 
Het is niet mogelijk om aan de hand van het 
scherpsel van de maalstenen te bepalen welke 
graansoorten hier zijn verwerkt. De kunstmatig 
gefabriceerde maalsteen lijkt als tarwesteen te 
zijn gebruikt. 

5.2.5 Botmateriaal 
F.J. Laarman

Inleiding
Tijdens de opgraving is het botmateriaal 
handmatig verzameld. Van een zestal kuilen was 
in het veld al duidelijk dat deze een of meerdere 
complete dierskeletten bevatten. De skeletten 
zijn vrij gelegd en getekend en inhoud van deze 
kuilen is meegenomen om gezeefd te worden. 
Door de goede conserverende omstandigheden 
kon uit deze kuilen ook klein botmateriaal 
verzameld worden.
Het botonderzoek omvat 1097 botresten en 
24 schelpen met een totaalgewicht van ruim 
9,5 kg. Alle botten en schelpen zijn met behulp 
van de vergelijkingscollecties van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed gedetermineerd.
Schofthoogtes van honden zijn berekend met 
behulp van de grootste lengtes van de aanwezige 
pijpbeenderen volgens.62 De schofthoogte van 
het paard is berekend volgens Kiesewalter.63  
Voor het bepalen van de leeftijd van de 
zoogdieren is gekeken naar de vergroeiing van de 
epifysen van pijpbeenderen volgens Silver.64 Voor 
een volledig overzicht van alle botelementen 
wordt verwezen naar bijlage 5.

Resultaten
Uit een van de stratigrafisch gezien oudste 
sporen, een depressie (s77) onder de oudste 
ophogingslaag (s36), komen drie runderbotten 
met een totaalgewicht van 65,2 g. Het grootste 
aantal botten komt uit de eerste ophogingslaag 
(s36) en de daarmee geassocieerde grondsporen. 
Het gaat om 733 botten en één schelp met een 
totaal gewicht van 4757,6 gr. In tabel 5.17 is weer-
gegeven welke diersoorten er aangetroffen zijn.

Uit de kuilen spoor 53 en 58 komen drie min of 
meer complete hondenskeletten65: hond 1 in kuil 
spoor 58 en de honden 2 en 3 uit kuil spoor 53. 
Van hond 1 zijn 184 botten gevonden met een 
totaalgewicht van 1246,1 gr. Deze hond was 
ongeveer 1,5 jaar oud en had een schofthoogte 
van ongeveer 60 cm. Vermoedelijk is het een 
teefje, omdat het penisbot ontbreekt. 
De wervelkolom vertoont afwijkingen tussen de 
elfde en twaalfde borstwervel en tussen de 
zevende lendenwervel en het heiligbeen.
Van hond 2 zijn 126 botten geborgen met een 
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66  De aantallen in de tabel worden 
vertekend door het meetellen van vijf 
complete skeletten.

Tabel 5.17: Aantallen en gewicht van de botten en schelp uit fase 1 per diersoort.66

Soort Aantal Gewicht (gr)

Rund 17 475,7

Varken 3 24,5

Schaap* 110 609,7

Paard 10 1709,0

Hond * 407 1755,5

Kat* 87 176,2

Mammal indet. 3 1,0

Medium mammal indet. 4 4,3

Bruine rat 2 -

Klein knaagdier 48 -

Eend 1 1,2

Vogel indet. 1 1,3

Haring 22 -

Paling 1 -

Cyprinide 2 -

Vis indet. 2 -

Kikkers/padden 1 -

Kokkel 1 3,2

Afb. 5.30 snijsporen op de distale einden van de radius, ulna en tibia van hond 3.
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67  De aantallen in deze tabel worden 
beïnvloed door enkele min of meer 
complete skeletten; 15 botten van een 
eend (gewicht 23,4 gr, vnr. 135 uit s36) 
en 29 botten van een zeelt (gewicht van 
7,7 gr, vnr. 35 uit s36).

totaalgewicht van 244,0 gr. Het gaat gezien de 
aanwezigheid van een penisbot om een reu. 
Deze hond is veel kleiner dan hond 1. Het dier 
had een schofthoogte van ongeveer 32,5 cm. 
Het is een volwassen exemplaar met, gezien de 
minimale slijtage van het gebit, een leeftijd van 
2 tot 3 jaar. De laatste lendenwervel vertoont 
een pathologische vergroeiing.
De derde hond is vertegenwoordigd met 
96 botten met een totaalgewicht van 246,0 gr. 
Het is eveneens een reu. De schofthoogte 
bedraagt 35,5 cm. De leeftijd van de hond is, op 
grond van geringe slijtage van het gebit, 3 tot 
4 jaar. Ook de wervelkolom van deze hond 
vertoont gebreken; een geheelde breuk in het 
doornuitstekel van de vijfde borstwervel, gaatjes 

in de gewrichtsvlakjes met de ribben in de 
twaalfde borstwervel en een vergroeiing van de 
rechter rib met de dertiende, laatste borst-
wervel. Bovendien zijn er snijsporen aange-
troffen op de distale einden van de radii, ulna’s 
en tibia’s (afb. 5.30)

Het vierde min of meer complete skelet, 
eveneens uit kuil s53, is dat van een kat. Van dit 
dier zijn 87 botten gevonden met een totaal-
gewicht van 176,2 gr. Het gaat om een 
volwassen dier.
Uit de ophogingslaag en kuilen komen verder 
17 runderbotten, waarvan er vijf vraatsporen 
en vier haksporen vertonen. Eén bot heeft 
een snijspoor.

Tabel 5.18: Aantallen en gewicht van de botten en schelpen uit fase 2 per diersoort.67

Soort Aantal Gewicht (gr)

Rund 61 2170,8

Varken 9 285,3

Schaap/geit 14 367,5

Paard 1 25,2

Kat 3 6,4

Konijn 7 4,8

Large mammal 1 4,2

Mammal 3 5,4

Bruine rat 6 -

Mol 6 -

Klein knaagdier 30 -

Kip 1 2,6

Eend* 16 26,8

Vogel indet. 3 3,9

Haring 2 -

Kabeljauwachtige 1 -

Paling 1 -

Baars 4 -

Zeelt* 30 7,7

Vis indet. 86 -

Kikkers en padden 15 -

Kokkel 3 -

Mossel 2 -

Spisula sp. 4 -

Grote strandgaper 2 -

Tuinslak 4 -

Schelp indet. 7 -
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68  In tabel 5.19 is een compleet kip 
opgenomen (36 botten met een gewicht 
van 50,1 gr, uit s63).

Paard is vertegenwoordigd door een heiligbeen 
en vijf aaneengegroeide lendenwervels, een 
rechter schouderblad, een rechter knieschijf en 
beide bekkenhelften (s76, vnr. 105). Een deel van 
deze botten vertoont vraatsporen van honden. 
Alle botten kunnen van één paard zijn geweest.
Het soortenspectrum van het botmateriaal uit 
de tweede ophogingslaag en de daarmee 
samenhangende grondsporen is het grootst 
(tabel 5.18). Het gaat om 304 botten en 
22 schelpen met een totaalgewicht van 2911,4 g, 
die aan deze gebruiksfase kunnen worden 
toegeschreven. Verder komen er uit sporen uit 
deze fase ook fragmenten van eierschalen.

In s40 is het skelet van een lam jonger dan 
10 maanden gevonden. Van dit dier zijn 110 
botten geborgen. Omdat het gebit ontbreekt is 
een preciezere leeftijdsbepaling niet mogelijk. 
Uit hetzelfde spoor komt een aantal botten van 
een jong kalfje. Ook uit s86 komen betrekkelijk 
veel kalverbotten. De kalverbotjes uit beide 
sporen vertonen geen slachtsporen. Van de 
27 runderbotten hebben er twee vraatsporen en 
elf haksporen. Varken en schaap/geit zijn met 
respectievelijk 9 en 14 botten vertegenwoordigd. 
Ook bij de botten van deze diersoorten zijn hak- 
en vraatsporen waargenomen. In deze periode 
komen verder varken, schaap/geit, paard, kat, 
konijn, bruine rat, mol, kip, haring, kabeljauw-
achtige, baars, kikkers en padden, verschillende 
schelpensoorten en slak voor. Opvallend is, 
mede gezien het karakter van de vindplaats, het 
voorkomen van knaagdieren -bruine rat, konijn 
en niet determineerbare kleine knaagdieren. 

 De vondstcomplexen uit de stratigrafisch gezien 
jongste gebruiksfase hebben 57 botten en één 
schelp (totaal gewicht 1838,4 gr) opgeleverd 
(tabel 5.19).

Voorkomende diersoorten zijn rund, varken, 
schaap/geit, paard, kat, kip en eend.
Bij de grote zoogdieren valt het hoge percentage 
vraatsporen op: 9 van de 18 botten vertonen 
dergelijke sporen. Daarnaast hebben enkele 
hak- en snijsporen.
De botten van de kip uit s63 zijn vergroeid en de 
tarsometatarsus vertoont geen spoor, zoals de 
meeste hanen hebben. Opvallend is een slacht-
spoor bovenop de schedel.
Van paard zijn twee botten gevonden: een linker 
humerus van een volwassen paard met vraat- en 
haksporen en een complete linker metatarsus 
waaruit een schofthoogte van 141 cm berekend 
kan worden.

Discussie
De botten uit de oudste context moeten worden 
geïnterpreteerd als strooivondsten. Eén bot wijst 
op consumptie en de twee overige botten zijn 
slachtafval.
De eerste ophogingslaag en de daarin 
ingegraven kuilen en ingeslagen houten palen 
wijzen op activiteiten op het terrein. Er is 
consumptieafval van het eten van rund, varken, 
eend, vis en mogelijk kokkel. Behalve resten van 
zoetwatervissen zijn ook resten van zeevissen 
gevonden. Daarnaast botresten van niet gegeten 
soorten als hond, kat en mogelijk paard en 
resten van dieren die ter plaatse geleefd hebben 

Tabel 5.19: Aantallen en gewicht van de botten en schelp uit fase 3 per diersoort.

Soort Aantal Gewicht (gr)

Rund 11 889,1

Varken 2 88,5

Schaap/geit 2 32,7

Paard 2 765,3

Kat 1 2,9

Large mammal 1 7,2

Kip68 36 50,1

Eend 1 1,7

Vogel indet. 1 1,2

Kokkel 1 -
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zoals ratten, muizen, kikkers en padden. Het lam 
in s40 kan een ziek dier zijn geweest dat niet 
meer voor consumptie geschikt was. De overige 
dierbegravingen zijn huisdieren. Een kat die op 
oudere leeftijd is overleden. De drie honden 
hebben geen hoge leeftijd bereikt. Er is geen 
duidelijke doodsoorzaak vast te stellen, maar 
gezien de fysieke gesteldheid van de wervel-
kolommen van de honden is wel duidelijk dat ze 
een hard bestaan hebben gehad. Mogelijk zijn 
het werkhonden geweest die langdurig een 
bepaalde activiteit hebben uitgevoerd Het lopen 
in een hondenkarnmolen zou dergelijk rugletsel 
kunnen hebben veroorzaakt. Een van de honden 
is, gezien de snijsporen op de poten, na zijn 
dood van de huid ontdaan. Een schoothond zou 
waarschijnlijk niet zo behandeld worden. 
Hondenleer was vroeger populair vanwege de 
waterdichtheid en werd gebruikt voor tassen en 
handschoenen. 
De paardenbotten wijzen op een oud paard dat, 
gelet op de vergroeiingen van de rug, een 
betrekkelijk zwaar leven heeft gehad. Mogelijk is 
het gebruikt als molenpaard en na de dood zo 
begraven dat honden toegang hadden tot de 
resten, gezien de talrijke vraatsporen. Een 
andere mogelijkheid is dat het paard gegeten is 
en de botten voor de honden zijn gegooid. 
Het botmateriaal uit de sporen die met de 
tweede ophogingslaag samenhangen wordt 
gekenmerkt door de grote variatie in soorten. 
Het meeste materiaal is consumptieafval. 
Gegeten zijn rund, schaap en/of geit, varken, 
konijn, kip, eend, diverse vissen en schelpdieren. 
De hond is niet vertegenwoordigd in het 
botspectrum, maar zijn aanwezigheid blijkt uit 
botten met diverse vraatsporen. Botmateriaal 
van kat en paard is wel gevonden, maar deze 
dieren zijn waarschijnlijk niet gegeten. 
De aanwezigheid van kat blijkt verder uit een 
aantal aangevreten eendebotten. Ook in deze 
periode kwamen er ratten, muizen, mollen, 
kikkers en padden op het terrein voor. De vondst 
van jonge kalfjes zonder slachtssporen is een 
aanwijzing voor het houden van runderen ter 
plaatse. Behalve de resten van kokkels en 
mosselen zijn ook niet gegeten schelpdieren 
gevonden. Deze kunnen in de cementmortel 
hebben gezeten (spisula spec. en grote strand-
gaper) of ter plekke hebben geleefd (tuinslak).
Uit de laatste gebruiksfase resteert consumptie-
afval en bot van kat en paard. De compleet 
begraven kip lijkt een oude leghen.

Conclusie
De botresten weerspiegelen de verschillende 
gebruiksfasen van de locatie. Het grootste deel 
van het botmateriaal komt uit de ophogings-
lagen en de grondsporen die met deze fasen 
samenhangen. In deze periode vond er 
bewoning op het terrein plaats. Er is 
consumptie- en slachtafval gevonden van rund, 
varken, schaap/geit, kip en eend. Verder stonden 
vis en schaaldieren op het menu. 
De vondst van botten van een lam en kalveren 
zonder slachtsporen, wijst erop dat deze dieren 
ter plaats werden gehouden. Onduidelijk is 
waarom deze dieren niet zijn opgegeten. Op en 
rond het terrein liepen, getuige de vondst van 
enkele complete skeletten en knaagsporen op 
botten, verschillende honden en katten. 
Pathologieën aan de rug wijzen erop dat de 
honden waarschijnlijk werden ingezet als 
werkhond. Katten lijken te zijn gebruikt voor de 
ongediertebestrijding. Dat men last had van 
ongedierte blijkt uit de vondst van verschillende 
resten van muizen en ratten gevonden. Paard is 
waarschijnlijk niet geconsumeerd, maar de 
botten hiervan lijken de resten van oude dieren, 
die mogelijk dienst deden als lastdier. 

5.2.6 Metaal 
J. van Doesburg en G. Troost

Inleiding
Tijdens het onderzoek is, conform de eisen in 
het PvE, intensief gebruikt gemaakt van een 
metaaldetector, zowel bij het aanleggen van de 
vlakken en het afwerken van de grondsporen als 
het stort. Dit heeft een aanzienlijke hoeveelheid 
vondsten opgeleverd, voornamelijk van ijzer, 
maar ook enkele van koper, lood, lood-tin 
legeringen, zink en blik (zie bijlage 6). Een deel 
van de objecten kan aan de constructie van de 
molen worden gerelateerd. Andere vondsten 
hangen samen met het gebruik van het terrein in 
de loop der eeuwen. Hieronder vallen onder 
andere de munten. We bespreken hier de 
belangrijkste metaalvondsten per metaalsoort. 

Resultaten

Koper
Van het terrein komen vier koperen munten. 
Vnr. 16 is een sterk afgesleten zeventiende-
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eeuwse Friese oord. Vnr. 152 is een Hollandse 
duit uit 1702. Deze munt zat vastgekit aan een 
bodemscherf roodbakkend aardewerk met aan 
de binnenzijde witte slib en loodglazuur. Vnr. 138 
is een sterk afgesleten, niet nader te determi-
neren achttiende-eeuwse duit. Vnr. 100 is een 
Silbergroschen van Friedrich Wilhelm IV van 
Pruisen uit de periode 1853-1860.
Vnr. 5 is een rond koperen plaatje (diameter 
1,6 cm) met aan één zijde een aantal concen-
trische cirkels. De andere zijde is ruw afgewerkt. 
Het is waarschijnlijk een beslagplaatje

Lood
Er zijn verschillende loden objecten gevonden. De 
opmerkelijkste is een vierkante plaat van ca. 17 bij 
17 cm (vnr. 62). De plaat is aan een zijde min of 
meer glad afgewerkt. Aan de andere zijde 
bevinden zich twee ingegoten ribben en een 
vierkante uitstulping van 6 bij 6,5 cm. Deze zijde is 
ruw afgewerkt. De dikte varieert van 1 tot ruim 4,5 

cm ter plaatse van de uitstulping. In de hoeken 
bevinden zich spijkergaten (afb 5.31). Vnr. 47 bevat 
een fragment van een vergelijkbaar voorwerp. 
Het afgebroken stuk heeft een lengte van 14 cm. 
De functie van beide objecten is niet duidelijk. 
Vnr. 47 is een rechthoekig geknipt loden plaat 
met aan de rand van een van de lange zijde vier 
grove (nagel?)gaten. Ook vnr. 62 en vnr. 145 
bevatten loden plaatjes met nagelgaten. 
De loden plaatjes zijn als afdekstrips, waar-
schijnlijk tegen inwateren, gebruikt. 
Er zijn drie knijploodjes gevonden: vnr. 19, vnr. 
40 en vnr. 43 (afb. 5.32). Op alle drie staan aan de 
ene kant de letters R.M.O. Eén exemplaar heeft 
aan de andere zijde een O, terwijl op beide 
andere in het midden F.W. Schütt staat, met als 
randschrift dampfmühle Berlin. De loodjes zijn 
meelloodjes. De letters R.M.O. verwijzen naar 
roggemeel. Friedrich Wilhelm Schütt was een 
bakkerszoon uit Berlijn die zich op 26 jarige 
leeftijd ontwikkelde tot koopman in bakkerij-

Afb. 5.31: Loden objecten.
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producten. 69 Hij leverde graan aan graanmolens 
en kocht vervolgens het meel op. In 1875 schafte 
hij een Dampfsmahlmühle aan, waardoor hij zelf 
meel kon produceren en verkocht dit zowel in 
Duitsland als daarbuiten. In 1901 overleed Schütt 
en in 1922 werd het bedrijf door zijn erfgenamen 
verkocht. De meelloden hebben aan zakken 
roggemeel gezeten en dateren uit de periode 
1901-1922.70

Zink en blik
Er zijn verschillende gekipte zinken (vnr. 48, vnr. 
60, vnr. 83, vnr. 145) en blikken plaatjes (vnr. 110, 
vnr. 133) gevonden. De meeste hebben 
(nagelgaten). Eén van de zinken plaatje bestaat 
uit twee aan elkaar gesoldeerde plaatjes. 
De plaatjes lijken, net zoals de loden plaatjes, 
te zijn gebruikt om inwateren van daken of 
muren tegen te gaan. 
Vnr. 154 bestaat uit een fragment van een 
kunstmatig gefabriceerde molensteen met 
daarin een deel van en zinken plaatje met deels 
leesbaar opschrift: KUNSTMAALSTE[een] …… 
ROTTERD[am] HOLLAND (afb. 5.28-b).

IJzer
Er is een groot aantal ijzeren nagels van uiteen-
lopende lengtes geborgen. Een deel van de 
nagels kan niet specifiek met de molen in 
verband worden gebracht. Ze kunnen voor 
verschillende doeleinden zijn gebruikt. Enkele 
grote nagels en nagels met opvallende grote kop 
kunnen in de molenconstructie of het maalwerk 
hebben gezeten. Vnr. 54 is een 57 cm lang 
fragment van een hakkelbout, waarmee twee 
balken aan elkaar waren verbonden. Vnr. 60 
bevat een 43 cm lange en 3 cm brede koppelstrip 
met 10 nagelgaten. 
Objecten uit het maalwerk van de molen zijn vier 
kamnagels (vnr. 6, vnr. 8, vnr. 19, vnr. 145, zie afb. 
5.33) en twee spieën (vnr. 49, vnr. 136). De lengte 
van de kamnagels varieert van 12,5 tot ruim 
17 cm. De ene spie is 52 cm lang. Het andere, 
afgebroken exemplaar meet 22,5 cm.

Opvallend is de grote hoeveelheid hang- en 
sluitwerk (afb. 5.34). Het gaat hierbij om 
deurbeslag (vnr. 39, vnr.49, vnr. 60, vnr. 86, 
vnr. 152), delen van scharnieren (vnr. 119, vnr. 
145) en een duim (vnr. 47). Een deel van het 
deurbeslag is siersmeedwerk en uitgesmeed in 
geometrische figuren. Vnr. 145 bevat twee qua 
vorm vrijwel identieke voorwerpen. Alleen de 
lengte verschilt. Beide zijn 0,3 cm dik en 3,3 cm 
breed. De grootste is 16,4 cm lang. De kleinste is 
11,1 cm. Ze hebben een afgeronde bovenkant 
met daarin een rond gat (diameter 1,1 cm). In het 
rechthoekige onderste deel bevindt zich in het 
grootste exemplaar een rechthoekig gat van 1,4 
bij 5 m en in het kleinste een gat van 4,90 bij 1,4 
cm. Bij de grootste is aan de onderzijde van het 
gat een kort dwarsstukje aangebracht met in het 
midden een groef. Beide stukken zijn slotplaten. 
Vnr. 136 is een hamerkop. De lengte bedraagt 
10,6 cm en de breedte is 2.5 cm. De kop heeft een 
licht verbrede slagzijde en versmalt aan de 
andere kant tot een dikte van 0.5 cm. Het recht-
hoekige steelgat of huis meet 2,8 bij 1,1 cm. Aan 
de bovenzijde bevinden zich achter het gat twee 
smalle groeven. De hamer is mogelijk gebruikt 
voor het uitdiepen van de groeven (rillen) in 
molenstenen. 
Vnr. 107 is een hoefijzer met een lengte van 
16 cm en een grootste breedte van 14,5 cm. 
De uiteinden van de beugeltakken waren 
voorzien van kalkoenen, waarvan er een is 
afgebroken. De beugel is voorzien van een groef 
op de lijn van de nagelgaten, waarin de nagels 

Afb. 5.32: Meelloodjes.

69  http://www.maerkische-landsitze.de/
schuett.htm.

70  https://sites.google.com/site/
vondstenaspsneek/home/loodjes.
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71  Ward Perkins 1993, 112-7; Clark 1995, 
75-101; Hendriksen 2004, 99.

Afb. 5.33: Molengerelateerde objecten.

Afb. 5.34: Hang- en sluitwerk.

verzonken waren. Dergelijke hoefijzers komen 
voor vanaf de vijftiende eeuw.71

Vnr. 41 is een ovale schakel van 10 bij 4,5 cm. 
De schakel is aan een zijde opengebarsten 
(klinkpunt?). De binnenzijde van het midden van 
beide rondingen vertoont slijtagesporen. IJzeren 
kettingen werden veelvuldig in molens gebruikt. 
 Vnr. 133 is een 0,1 cm dikke ronde plaat met een 
diameter van 24,6 cm. In het midden van de 
plaats is een gat van 9 cm diameter. Dicht bij de 
buitenrand bevinden zich op regelmatige 
afstanden kleine gaatjes (diameter 0,3 cm). 
De functie van het object is niet geheel duidelijk. 
Het is een afdekplaat van een steenbus. 
Eén van de opvallendste vondsten is een deel van 
een balansarm (vnr. 155). Een andere opmerke-
lijke vondst is een rijgnaald met een bladvormige 
punt (vnr. 64). Mogelijk is deze naald gebruikt 
voor het herstel van de zeilen van de molen. 
Onder de ijzervondsten bevinden zich verder vier 
smeedslakken. 

Conclusie
Een groot deel van de metaalvondsten kan in 
verband worden gebracht met de molen. Dit 
geldt voor de ijzeren nagels, de stukken van 
hang- en sluitwerk, hakkelbout, koppelstrip en 
plaatjes van lood en blik. Deze zullen deel 
hebben uitgemaakt van de constructie van het 
molengebouw. De ijzeren kamnagels en spieën 
zijn afkomstig uit het gaandewerk van de molen. 
Andere vondsten, zoals de knijploodjes en de 
ijzeren schakel, hangen samen met de activi-
teiten die en om in de molen zijn uitgevoerd. 
De hamerkop hangt mogelijk samen met de 
bouw of verbouwing van de molen. 
Ten slotte is er een kleine groep metaalvondsten 
die samenhangt met bewoning op het terrein of 
het bezoek van boeren die hun graan in de 
molen lieten malen. Tot deze groep behoren de 
munten en het hoefijzer. 
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Tabel 5.25: Aantallen, typen/vormen en dateringen van het glas.

Vnr. Spoor Aantal Rand Wand Bodem Type/vorm Datering

15 1 1 kraal  

15 2 2 1 fles, groen 18e-19e

172 15 1 vensterglas lichtgroen 20e

146 19 1 fles, groen late 18e-19e

9 19 4 vensterglas transparant 20e

58 19 6 vensterglas transparant 20e

9 19 1 fles, groen  

8 19 1 vensterglas transparant 20e

9 19 2 1 fles, lichtgroen  

96 20 1 pot, transparant  

157 20 1 fles, groen  

157 20 1 fles, groen 19e

86 20 1 drinkglas 19e

110 20 1 vensterglas lichtgroen 20e

83 20 6 vensterglas transparant 20e

83 20 1 vensterglas lichtgroen 20e

83 20 4 fles, groen  

55 20 5 vensterglas transparant 20e

86 20 5 vensterglas transparant 20e

132 36 1 flesje, transparant late 19e-20e

132 36 1 flitslampje 20e

132 36 1 vensterglas lichtgroen 20e

56 36 3 vensterglas transparant 20e

56 36 1 vensterglas lichtgroen 20e

25 38 1 vensterglas transparant 20e

25 38 1 fles, groen  

20 46 1 fles, groen  

24 47 1 fles, groen  

21 48 1 vensterglas transparant 20e

64 57 3 vensterglas lichtgroen 20e

85 57 1 fles, groen 19e-20e

158 62 2 vensterglas lichtgroen 20e

44 66 109 vensterglas transparant 20e

137 86 2 vensterglas lichtgroen 20e

151 86 1 indet, transparant  
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72  Zie Bartels 1999, 272 en 972-980.
73  Vergelijk Bartels 1999, 967, nr. 101
74  Deze bijdrage is een extract uit de 

rapportage van het houtonderzoek 
(lange 2014).

75  Schweingruber 1986.

5.2.8 Glas  
J. van Doesburg

Een klein aantal sporen en lagen heeft glasvond-
sten opgeleverd. Het gaat hierbij zowel om 
stukken vensterglas als fragmenten van drink- 
en schenkgerei. Er is verder een grote glazen 
kraal gevonden (vnr. 15).
Vensterglas is aangetroffen in vnr. 8, 9, 21, 25, 44, 
64, 55-56, 58, 83, 86, 110, 132, 158, en 172 
(zie hieronder tabel 5.25). Het gaat hierbij deels 
om glas met een lichtgroene kleur, waarvan 
sommige zijn geïriseerd, maar vooral om 
kleurloos transparant glas. Met name vnr. 44 
(s66) heeft een groot aantal glasfragmenten van 
verschillende ruiten opgeleverd. Dit glas komt uit 
een ophogingslaag net buiten de molen. Ook de 
meeste andere glasvondsten komen uit opho-
gingslagen. Het vensterglas zal grotendeels 
afkomstig zijn van ruitjes in het onderhuis van de 
molen. Sommige stukken zijn mogelijk afkomstig 
van ruiten in de naast de molen gelegen woning. 
Het grootste deel van het vensterglas kan op 
basis van de vondstcontexten in de negentiende-
twintigste eeuw worden gedateerd. Enkele 
stukken lichtgroen glas dateren waarschijnlijk uit 
de achttiende eeuw. 

Het drink- en schenkgerei bestaat voornamelijk 
uit fragmenten van (wijn)flessen van groen glas. 
Het gaat hierbij zowel om fragmenten van hoge 
cilindrische flessen als van meer gedrongen, 
bolle flessen. De bolle flessen hebben een brede 
bodem en een hoog opgestoken ziel. Aan de 
buitenzijde van de bodem bevindt zich in de ziel 
een pontilmerk. De flessen hebben een betrek-
kelijk korte hals en een enigszins slordig net 
onder de rand aangebrachte glasdraad. Bij de 
cilindrische flessen is de bodem kleiner en 
ontbreekt een pontilmerk. De glasdraad aan de 
bovenzijde van de rand is gelijkmatiger en beter 
afgewerkt. Aangezien complete of qua vorm 
reconstrueerbare exemplaren ontbreken kunnen 
beide flesvormen slechts globaal worden 
gedateerd: de bolle flessen in de achttiende 
eeuw en de cilindrische in de negentiende-
vroege twintigste eeuw.72 
Vnr. 132 bevat een klein lichtgroen vormgeblazen 
cilindrisch flesje met korte hals en een 
omgeslagen, afgeplatte naar buiten staande rand. 
Het flesje heeft een vlakke bodem met iets 

opgestoken ziel. Het gaat hier waarschijnlijk om 
een medicijnflesje uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw.73 Uit hetzelfde vondstnummer 
komt een glazen flitslampje van een fototoestel. 
Er is slecht één fragment van een drinkglas 
geborgen (vnr. 132). Het is de stam en het 
onderste deel van de kerk van een kleurloos 
glas. De stam heeft een geprononceerde knoop. 
De buitenzijde van de kelk is voorzien van dicht-
geplaatste verticale facetten. Het glas stamt uit 
de tweede helft van de negentiende eeuw.
De vnr. 9 en 96 bevatten scherven van cilin-
drische pot van transparant glas, met een 
relatief dikke, iets opstaande bodem. Mogelijk 
gaat het om een voorraad- of weckpot uit de 
negentiende- vroege twintigste eeuw. 
Vnr. 15 is een ronde, afgeplatte kraal van zeer 
donkergroen, bijna zwart glas (diameter 22mm 
en hoogte 17 mm). De kraal heeft een conisch 
gat (verloop van 3 naar 5 mm). De exacte 
ouderdom van de kraal is niet bekend. 

Conclusie
Een deel van de glasvondsten, zoals de 
fragmenten vensterglas, hangt samen met de 
opbouw van de molen, terwijl andere (scherven 
van flessen en fragment drinkglas) verband 
houden met activiteiten in en om de molen. 
De samenstelling van het glas en het vrijwel 
ontbreken van drinkgerei wijzen op een relatief 
lage welstand van de bewoners/gebruikers van 
het terrein. 

 
5.2.9 Hout 

S. Lange (BIAX Consult)

Materiaal en methode
In totaal zijn vierenvijftig stuks hout onderzocht. 
Een overzicht van de geanalyseerde monsters 
met hun contextgegevens wordt in tabel 5.26 
gegeven.74

De beschrijving en bemonstering van het hout is 
uitgevoerd op de RCE. De houtsoortbepaling is 
gedaan in het laboratorium van BIAX Consult in 
Zaandam. Voor de determinatie is gebruik 
gemaakt van een licht-doorvallend microscoop 
en vergrotingen tot 10x40. De determinatie-
sleutel is die van Schweingruber.75 
Behalve hout zijn ook andere plantaardige resten 
aangetroffen. Het betreft een monster met 
gecomprimeerd plantaardig materiaal (vnr. 13; 
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Tabel 5.26: Overzicht van geanalyseerde (hout)monsters.

Put Spoor Context Vnr. Subnr. Artefact

1 5 penant 112 - balk

1 5 penant 113 - balk

1 5 penant 114 - balk

1 5 penant 115 - balk

1 5 penant 116 - balk

1 5 penant 117 - balk

1 5 penant 118 - balk

1 5 penant 119 - balk

1 5 penant 120 - balk

1 5 penant 121 - balk

1 5 penant 122 - balk

1 5 penant 125 - plank

1 5 penant 126 - balk

1 15 - 172 - -

1 19 - 58 - -

1 20 ophogingslaag binnen molen 6 - -

1 20 ophogingslaag binnen molen 55 - -

1 20 kruipaal 79 - balk

1 20 ophogingslaag binnen molen 80 - stok

1 20 ophogingslaag binnen molen 81 - bewerkt

1 26 - 13 - plag?

1 31 kruipaal 34 - paal

1 37 kruipaal 26 - staak

1 37 deel van hanger 29&30 - balk

1 38 kruipaal 32 - staak

1 38 kruipaal 33 - balk

1 41 kruipaal 93 - paal

1 44 kruipaal 36 - -

1 44 kruipaal 103 - balk

1 45 kruipaal 73 - balk

1 45 paalkuil 74 - staak

1 45 paalkuil 75 - plank

1 45 paalkuil 76 - paal

1 45 kruipaal 77 - balk

1 45 paalkuil 78 - balk

1 53 - 69 - -

1 60 poer midden molen 163 - paal

1 60 poer midden molen 164 - balk

1 60 poer midden molen 165 - plank

4 62 - 158 1 -

4 62 - 158 2 -
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Tabel 5.26: Overzicht van geanalyseerde (hout)monsters. (Vervolg)

Put Spoor Context Vnr. Subnr. Artefact

4 62 - 158 3 -

4 62 - 158 4 -

4 62 - 159 - geen hout

4 63 161 - -

1 86 beschoeiing 137 - -

1 86 beschoeiing 149 - planken

1 86 beschoeiing 152 - houtskool

3 87 - 134 - -

1 - - 27 - staak

1 - - 28 - balk

1 - kruipaal 31 - balk

4 - zuidoost kwadrant molen 175 - paal

4 - zuidoost kwadrant molen 176 - paal

4 - zuidoost kwadrant molen 177 - balk

van een plag?), een stuk houtskool van den 
(vnr. 152). Een van de aangeleverde monsters 
(vnr. 159) was niet plantaardig van aard.

Resultaten

Houtsoorten
Voor de balken en palen is bijna uitsluitend hout 
van den (Pinus) gebruikt. Twee keer is fijnspar 
(Piceas abies) aangetroffen, zeven keer eik 
(Quercus) en één keer gewone es (Fraxinus 
excelsior). Het naaldhout kan via de houthandel 
in de Zaanstreek zijn verkregen. In de zeven-
tiende eeuw kende de Zaanstreek een bloei-
periode door de goed florerende scheepsbouw-
industrie. Langs de Zaan werden tal van 
zaagmolens gebouwd. Het hout werd via de 
Zaan naar de zaagmolens gevlot.76 
Het naaldhout is waarschijnlijk geïmporteerd uit 
Noorwegen. In de zeventiende eeuw was bijna 
65% van het geïmporteerde hout afkomstig uit 
Noorwegen.77

Paalkuil s31
In dit spoor bevond zich een eenzijdig gerechte 
paal (vnr. 34) van den met een bewaard gebleven 
lengte van 50 centimeter en een doorsnede van 
17 bij 13,5 cm (afb. 5.35). De paal was driezijdig 
toegespitst over een lengte van 35 cm. In de 
dwarsdoorsnede zijn 117 jaarringen geteld. 

Paalkuil s37 met kruipalen(vnr. 26 t/m 31)
In dit spoor bevond zich het meest verweerde 
hout. De slechte conservering kan te maken 
hebben met de ligging ten opzichte van NAP of 
een hogere ouderdom van het hout. Het spoor is 
geïnterpreteerd als kuil voor een kruipaal. In de 
paalkuil is een aantal stukken hout aangetroffen; 
twee staken, drie balken of palen en een plank. 
De staken waren van fijnspar (vnr. 26) en van 
den (vnr. 27). Verder is een balk van eik aange-
troffen (vnr. 28). Het overige hout was van den. 
Vondstnummer 26 omvatte een slecht geconser-
veerde staak, afkomstig van een grenen tak met 
een maximale diameter van 8 cm en resten van 
zijtakken. Beide uiteinden waren afgebroken 
(afb. 5.36). Ook de tweede staak (vnr. 27, 
diameter 5 cm) was verweerd. Aan het uiteinde 
was de staak toegespitst over een lengte van 
8 cm (afb. 5.37). Een knoestige eikenhouten balk 
(vnr. 28) met een resterende lengte van 45 cm en 
een breedte van 19 cm bij een dikte van 10 cm, 
was op het uiteinde wigvormig (tweezijdig) 
bekapt (afb. 5.38). Twee fragmenten bleken toe 
te behoren aan een balk van den met een recht-
hoekige doorsnede en afmetingen van 17 bij 
10 cm (afb 5.39). De balk is geïnterpreteerd als 
kruipaal en was voorzien van een uitsparing in 
het midden met een lengte van tenminste 
40 cm. Deze uitsparing had geen functionele 
betekenis (meer). 

76  Roggeveen 2013.
77  Eckstein & Wrobel 2007.
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Tabel 5.27: Aantallen en percentages hout per houtsoort. 

Houtsoort Wetenschappelijke naam Aantal Percentage in % 

Den Pinus 43 81

Eik Quercus 7 13

Fijnspar Picea abies 2 4

Es Fraxinus excelsior 1 2

Totaal 54 100

De balk die afgebroken is ter hoogte van twee 
rechthoekige uitsparingen, heeft waarschijnlijk in 
eerste instantie niet als kruipaal gediend. waar-
schijnlijk was het een hanger (zie hieronder). 
Vondstnummer 31 omvatte een bekapte 
stam,waarvan de zijkanten op het uiteinde over 
35 cm waren afgeschuind (afb. 5.40). 

Paalkuil s38 met kruipaal
Mogelijk is het hout uit dit spoor ook een restant 
van een kruipaal. In de paalkuil zijn twee palen 
gevonden (vnr. 32, vnr. 33). Het betreft een vier-
zijdige gerechte balk van eik (V33) en een paaltje 
van es (vnr. 32, doorsnede 8 cm) die mogelijk 
ervoor diende de balk te steunen. De eiken balk 
met een resterende lengte van 103 centimeter 
had een vierkante doorsnede (20 bij 20 cm) en 
was afgebroken op een gat met een breedte van 
13,5 centimeter en een lengte van tenminste 
25 centimeter. Bovendien was de balk op het 
bewaard gebleven uiteinde vierzijdig afge-
schuind over een lengte van 40 centimeter. 
De balk was vervaardigd uit eiken stamhout met 
spint, afkomstig van een jonge boom die op het 
moment van kap tussen 40 en 45 jaar oud is 
geweest. 

Paalkuil s41 met kruipaal
Ook in dit spoor bevond zich een eenzijdig 
gerechte balk (vnr. 93) van den met een 
resterende lengte van 77 centimeter en een 
doorsnede van 10 centimeter. De paal was 
vierzijdig toegespitst op het uiteinde. 
De puntlengte bedroeg 22 centimeter. 
Qua aanpunting lijkt de paal veel op vnr. 175, 
176 en 177 uit spoor 37.

Paalspoor s44 paalkuil met mogelijke kruipaal
Vondstnummer 103 omvatte een balkje of staak 
van den met een bewaard gebleven lengte van 
80 centimeter (6,5 bij 5,5 cm).

De bovenkant was volledig vermolmd. Van dit 
monster is alleen een determinatiemonster 
beschikbaar geweest. Op grond van de geringe 
afmetingen is de interpretatie als kruipaal twij-
felachtig. 

Paalkuil s45
Het betreft het restant van een knoestige eiken 
paal met ijzerconcretie op een van de zijkanten. 
De paal met een resterende lengte van 
67 centimeter is gekapt uit een in twee helften 
gekliefde stam (vnr. 73). De afmetingen in de 
doorsnede zijn 17 bij 8 cm. Het originele uiteinde is 
recht afgezaagd. Ondanks het feit dat het hout 87 
jaarringen telde, heeft de dendrochrono logische 
meting geen datering opgeleverd (zie paragraaf 
5.2.11).

Sloot met beschoeiing s86
Uit een oude slootvulling (s86) kwamen de 
houten resten (vnr. 137, vnr. 149, vnr. 152) van 
een omgevallen beschoeiing. Het hout omvatte 
planken van fijnspar (afb. 5.41), waarvan de 
uiteinden ontbraken. De resterende lengte 
bedroeg maximaal 100 cm. De breedte van de 
planken varieerde tussen 7 en 13,5 cm, bij een 
dikte tussen 1,5 en 3 cm. De zijkanten van de 
planken waren recht afgewerkt, zonder mes- en 
groef verbinding. Waarschijnlijk hebben de 
planken koud tegen elkaar aan gelegen. Dit heeft 
het voordeel dat een plankenwand gemakkelijk 
kan worden afgebroken en worden verplaatst. 

Ophogingslaag s20
Dit is een ophogingslaag binnen de molen. 
Het spoor bevatte veel vondstmateriaal, 
waaronder delen van een houten vloer. Hiervan 
zijn twee delen geborgen (vnr. 6, vnr. 55). 
Vondstnummer 6 was een kwast van den die 
waarschijnlijk los is geraakt uit een balk of grotere 
plank. Vondstnummer 55 bevatte een klein stukje 
hout van den en drie stuks verbrand leem. 
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Afb. 5.36: Hout uit s37 (vnr. 26) (foto: BIAX Consult).

Afb. 5.37: Hout uit s37 (vnr. 27) (foto: BIAX Consult).

Afb. 5.35: Houten paal uit paalkuil s31 (vnr. 34) (foto: BIAX Consult).
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Afb. 5.38: Hout uit s37 (vnr. 28) (Foto: BIAX Consult).

Afb. 5.39: Hout uit s37 (vnr. 29 en 30) (Foto: BIAX Consult).

Afb. 5.40: Hout uit s37 (vnr. 31) (foto: BIAX Consult).
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Afb. 5.41: Vijf planken van fijnspar uit s86 (foto: BIAX Consult).

Afb. 5.42: Houten paal vnr. 175 (foto: BIAX Consult).

Afb. 5.43: Houten paal vnr. 176 (foto: BIAX Consult).
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78  Het was gezien hun lengte niet mogelijk 
de balken volledig te bergen.

Penant s5
Spoor 5 is één van de penanten van de molen. 
De penant is gefundeerd op lange ingeslagen 
houten balken (vnr. 112 t/m 122, vnr. 126) die 
waren afgedekt met planken (waaronder 
vnr. 125). De balken en planken waren van den. 
De resterende lengte van de balken bedroeg 
136 cm, maar deze zijn langer geweest.78 Voor de 
balken zijn stammen tot balken met een 
doorsnede tot maximaal 11 bij 8 centimeter 
twee- of driezijdig bekapt. De enige onderzochte 
plank (vnr. 125) is tangentiaal uit de stam 
gezaagd. Van de plank is een lengte van 99 cm 
bewaard gebleven, bij een breedte van 17 cm en 
een dikte van 3 cm. 

Poer s60
Spoor 60 is een poer in het midden van de 
molen. Net als de penant is deze gefundeerd op 
lange (hei)palen met daarop liggende balken en 
planken. Bovendien is uit spoor 60 een heipaal 

van den geborgen met een resterende lengte van 
110 cm en een diameter van 8 cm (vnr. 163). De 
vnr. 164 en 165 zijn balken die op de heipalen en 
onder de bakstenen poer lagen. Het betreft balk 
met een bewaard gebleven lengte van 112 cm 
(vnr. 164) en afmetingen van 13 bij 7 cm en een 
plank (vnr. 165) van den met een resterende 
lengte van 49 cm, een breedte van 16 cm en een 
dikte van 3 cm. Laatstgenoemde betreft een 
schaaldeel met schorsrestant aan de bovenkant. 

Palen zuidoost kwadrant molen (vnr. 175, vnr. 176, 
vnr. 177)
Vnr. 175 en vnr. 176 zijn vrijwel identiek wat 
betreft houtgebruik en bewerking (afb. 5.42 en 
afb. 5.43) Het gaat om relatief knoestige 
rondhouten van den met een diameter van 14 cm 
die op het uiteinde strak vierzijdig zijn toege-
spitst. Hiervoor is het rondhout aan weerskanten 
schuin afgezaagd en vervolgens zijn de zijkanten 
met een bijl afgeschuind. De puntlengte bedroeg 

Afb. 5.44: Detail houten paal vnr. 175 met vraatgangen (foto: BIAX Consult).

Afb. 5.45: Detail houten paal met vnr. 177 (foto: BIAX Consult).
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ca. 28 cm. Op het houtoppervlak van vnr. 175 
waren vraatgangen zichtbaar (afb. 5.44). Deze 
moeten zijn ontstaan toen er nog schors op het 
gekapte hout zat, omdat houtminnende insecten 
eitjes onder de schors van (dood) hout leggen. 
Vervolgens veroorzaken de larven die uit de eitjes 
komen, dit soort vraatgangen. 
Uit de ruimtelijke analyse van beide vondstnum-
mers komt niet direct een functionele relatie met 
de overige onderdelen van de molen naar voren. 
Mogelijk zijn beide palen afkomstig van een 
oudere constructie.

Ook vnr. 177, een balk van den, is geborgen uit 
het zuidoostelijke kwadrant van de molen 
(afb. 5.45). Net zoals bij vnr. 175 en vnr. 176 is de 
directe relatie met de overige onderdelen van de 
molen niet duidelijk. Waarschijnlijk was vnr. 177 
gelijktijdig met vnr. 175 en vnr. 176 in een oudere 
constructiefase. De balk had een resterende 
lengte van 111 cm en was 12,5 bij 10 cm in 
doorsnede. De messcherp gekantrechte balk 
was voorzien van drie gaten van een pen-gat-
verbinding. Het eerste gat bevond zich op 22 cm 
op de aanpunting (diameter 1 cm, met restant 

Afb. 5.46: Detail van houten paal vnr. 177 met doorboring en afdruk van bout rondom gat (foto: BIAX Consult).

Afb. 5.47: Detail van houten paal vnr. 177 met gaten voor verbinding en afdruk van plank (foto: BIAX Consult).
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van pennetje), gevolgd door een gat op 34 en op 
39 cm. De twee laatst genoemde gaten hadden 
een diameter van 1,7 cm. In de gaten zal een 
metalen pen of bout hebben gezeten, getuige de 
afdruk die deze rondom de gaten hebben 
achtergelaten (afb. 5.46). Tussen 27 en 40 cm 
vanaf het aangepunte uiteinde was een afdruk 
(breedte ca. 12 cm, zie afb. 5.47) te herkennen, 
afkomstig van een haaks opliggend constructie-
element. 
Dit zal oorspronkelijk met de pennen aan de balk 
hebben vast gezeten. Op het uiteinde was de 
balk op twee zijden met een zaag afgeschuind en 
vervolgens met een bijl toegespitst. De bijl was 

licht beschadigd, getuige een dikke braam op 
het kapvlak. Zeer waarschijnlijk is de balk herge-
bruikt: de verkleuring die op het houtoppervlak 
zichtbaar was, was niet aanwezig op de punt-
facetten.
Blijkbaar is hier het verkleurde hout door de 
aanpunting verwijderd. Oorspronkelijk zal de balk 
deel hebben uitgemaakt van een pen-en-gat die 
een horizontaal houtelement heeft geborgd. 
De aanpunting komt overeen met die van 
vnr. 175 en vnr. 176. Op grond van overeenkom-
sten in houtgebruik en bewerking, zullen de vnr. 
175 en vnr. 176 gelijktijdig zijn. Vnr. 177 zal waar-
schijnlijk behoren tot dezelfde bouwfase als vnr. 
175 en vnr. 176, maar of de laatstgenoemden ook 
hergebruikt zijn, is niet meer te achterhalen. 

Discussie bijzonder bouwelement uit spoor 37
Het opvallende stuk bouwhout uit s37 (vnr. 29 en 
vnr. 30, zie afb. 5.39 en 5.48) is mogelijk, evenals 
enkele andere stukken hout, hergebruikt. Om de 
oorspronkelijke functie van deze balk te achter-
halen is contact gezocht met molenspecialist 
N. Jurgens die het bouwhistorische onderzoek 
naar de de houtconstructie en het maalwerk van 
De Nachtegaal heeft uitgevoerd (zie para- 
graaf 2.3). Aan de hand van een foto van de balk 
heeft Jurgens enkele suggesties gedaan met 
betrekking tot de mogelijke functie hiervan. 
Volgens Jurgens zou het een hanger kunnen zijn 
geweest waarin een andere balk scharnierde. 
Hij geeft aan dat dit soort constructies veelvuldig 
is toegepast binnen de constructie van een 
korenmolen. Op een foto van de houtconstructie 
van De Nachtegaal (afb. 5.48) is de rechterkant 
van de kap te zien (rechts geredeneerd vanuit de 

Afb 5.48: Mogelijke hanger van een pasbalk van den (vnr. 29, vnr. 30) (foto: BIAX Consult).

Afb. 5.49: Detail van de kapconstructie van molen 

De Nachtegaal voor demontage (N. Jurgens). Zichtbaar 

is de vangbalk in de hanger, ook wel ezel genoemd.
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79  Bijna letterlijk geciteerd uit de email 
van Jurgens van 22 juli 2014.

80  Uit mailwisseling met Jurgens.
81  Reactie van M. van der Heiden op 

conceptrapport.

achterkant van de kap) met boven het voeghout 
en onder de vangbalk. De vangbalk scharniert in 
een hanger, die soms ‘ezel’ genoemd wordt. 
Een van de hangers (afb. 5.49) is een hergebruikt 
onderdeel, dat vroeger een andere functie had. 
In zijn rapport omschrijft Jurgens de balk als 
‘wervel’. Verder geeft hij aan dat de maten 
enigzins afwijken, doordat een stuk hout van 
een andere functie is hergebruikt.79

Jurgens schrijft dat vergelijkbare hangers soms 
zijn toegepast voor de vonderbalk of pasbalk 
waarmee de afstand tussen de maalstenen 
wordt geregeld. Vier jaar geleden hadden die 
hangers in De Nachtegaal een andere 
constructie, namelijk bestaande uit twee 
verticale balkjes waartussen een dwarsbalk 
(afb. 5.50); volgens Jurgens is dat nu nog het 
geval. De constructie op de foto is van vrij 
recente datum (vermoedelijk daterend van 
1950). Jurgens weet niet hoe de constructie er 
eerder heeft gezien. Over de afmetingen van de 
balk (vnr. 29/ en 30) schrijft Jurgens, dat zowel de 
hanger van de vangbalk als de hangers van de 
pasbalken een doorsnede hebben die gewoonlijk 
tussen 17 en 22 cm in het vierkant ligt. De lang-
werpige uitsparing is in beide gevallen ongeveer 
even lang. Er gaat meestal een bout (doorsnede 
ongeveer een duim) door de hanger en vangbalk 
en meestal ook door de hangers van de 
pasbalken. Vaak met meerdere gaten op een rij 
om de pasbalk telkens te kunnen versteken naar 
mate de molenstenen verder afslijten. Net zoals 
voor de kapconstructie wordt meestal eikenhout 
voor de hanger gebruikt. Voor de hangers voor 
de pasbalken werd in waarschijnlijk iets meer 
dan de helft van de gevallen eveneens eikenhout 
gebruikt. In beide gevallen kan dus ook 
naaldhout gebruikt zijn. 
In de opgegraven balk zat een grote knoest. 
Gaten aan de zijkant, zoals Jurgens noemt, zijn 
niet waargenomen. Volgens Jurgens zou een 
molenmaker een dergelijk stuk hout niet snel 
gebruiken voor de hanger van de vangbalk, 
omdat daarvoor eerste kwaliteit bouwhout 
vereist is en knoesten zwakke plekken in het 
hout betekenen. Volgens Jurgens kan de balk 
dan ook als pasbalk in gebruik zijn geweest.80 
Van der Heiden draagt een tegenargument aan, 
namelijk dat het stuk te licht zou zijn geweest 
voor een dergelijke constructie. Volgens hem 
komen balken met uitsparingen voor draai- of 
hangmechanismen veel voor in een molen. 
De precieze locatie waarin de balk oorspronkelijk 

een toepassing kende, kan daarom ook niet 
meer worden achterhaald.81 

Conclusies
Op grond van de geanalyseerde houtresten is bij 
de bouw van molen De nachtegaal duidelijk de 
voorkeur uitgegaan naar het hout van den.
Mogelijk zijn voor andere onderdelen, zoals de 
kapconstructie en kammen, andere houtsoorten 
gebruikt. Den domineert het houtspectrum met 
een percentage van 81%. Een andere naaldhout-
soort, namelijk fijnspar, is twee keer aangetroffen. 

Daarnaast is zeven keer eik en één keer es 
gevonden. Van de 24 balken zijn er vier van eik, 
de overige van den. Van de zeven onderzochte 
palen en staken, waren er twee van eik, een van 
es en de rest van den. Van de overige stukken 
hout kon, vanwege het fragmentarische karakter 
en de slechte conservering, de oorspronkelijke 
vorm niet worden bepaald.
Opmerkelijk is een fragment van een balk met 
een langwerpige uitsparing, waarschijnlijk een 
hanger. Deze balk is waarschijnlijk niet als 
pasbalk gebruikt voor het stellen van de 
maalstenen, maar zal ergens in de molen een 
scharnierende functie hebben gehad. 
Weinig hout bleek geschikt voor een ouder-
domsbepaling met behulp van dendrochrono-
logie. Uiteindelijk heeft één van de kruipalen 
(een eiken kruipaal, vnr. 73) een datering 
opgeleverd tussen 1682 en 1685 (zie hieronder). 
Dit hout zou afkomstig kunnen zijn van de eerste 
molen die op het perceel aan de Hobrederweg is 
gebouwd. Indien het verschil in toepassing van 
eik en naaldhout verschillende bouwfasen verte-
genwoordigt en eikenhout alleen in de vroegste 
fase is toegepast, dan dateren de zeven stukken 
eikenhout mogelijk allemaal uit de late zeven-
tiende eeuw. 
De palen vnr. 175, 176 en mogelijk ook vnr. 93 zijn 
op grond van houtsoortkeuze en type bewer-
kingssporen vergelijkbaar en vertegenwoordigen 
waarschijnlijk één fase. Vnr. 177 vertoonde 
dezelfde soort aanpunting als deze palen, maar 
was vervaardigd van sloophout. 

Er was een duidelijk verschil tussen het nog niet 
verkleurde en daarom lichtere hout op het 
secundair bekapte puntuiteinde en de donker 
verkleurde bovenkant (met uitzondering van het 
deel waar het hout oorspronkelijk was afgedekt 
door een haaks op het hout vastgezette plank). 
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5.2.10 Dendrochronologie 
E. Jansma

Er zijn 11 houtmonsters onderzocht van molen 
De Nachtegaal (2 eik, 9 grove den).82 Het 
merendeel van de houtmonsters beschikt over 
te weinig ringen voor daterende dendrochrono-
logie. Niettemin zijn alle monsters toch 
opgemeten, met als doel de relatieve datering 
van het hout. Er waren twee monsters beschik-
baar van eikenhout, waarvan één exemplaar 
(MNA00040) gedateerd kan worden tegen een 
recent samengestelde Scandinavische kalender 
(tabel 5.28a en 5.28b, Afb. 5.50). De gebruikte 
kalender is eind 2013 door Jansma vervaardigd in 
het kader van NWO Internationalisering 
Geesteswetenschappen project ‘Towards an inter-
national research and data network for cultural 

tree-ring studies’ (RCE 2010-2013 in samenwerking 
met internationaal onderzoeksnetwerk).83 
Hiermee kan de herkomst van dit hout herleid 
worden tot vermoedelijk Noorwegen. Het stuk 
hout beschikt over 29 spintringen, maar de 
overgang naar de schors is niet waargenomen. 
Dat houdt in dat er aan de buitenzijde waar-
schijnlijk enkele ringen spinthout ontbreken. 

Het hout moet tussen 1682 en 1685 zijn gekapt.
De negen monsters van grove den kunnen niet 
absoluut gedateerd worden. Wel kunnen twee 
sets van elk twee houtmonsters als subgroepen 
worden geïdentificeerd. Dit zijn ten eerste 
monsters MNA00130 en MNA00140 en ten 
tweede monsters MNA00090 en MNA00150 
(Afb. 5.51). Deze koppels hout hebben een eind-
datering in hetzelfde jaar (MNA00130 en 
MNA00140) of direct opeenvolgende jaren 
(MNA00090 en MNA00150).

Tabel 5.28a: Overzicht van onderzochte houtmonsters en onderzoeksresultaten.

Vnr. Houtsoort DCCD meting-code Aantal Kern Spint Wankant

Vnr. 29; s37; kruipaal 2 Grove den (Pinus sylvestris) MNA00011 24 +1 - Wi

Vnr. 31; sP37; kruipaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00020 117+1? +1 - +1?

Vnr. 33; s38; kruipaal Eik (Quercus spec) MNA00030 39 +1 10 -

Vnr. 73; s45; kruipaal Eik (Quercus spec) MNA00040 87 +1 29 -

Vnr. 77; s45; kruipaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00050 44 +1 - Wi

Vnr.79; s20; vloerbalk Grove den (Pinus sylvestris) MNA00060 83 - - -

Vnr. 93; s41; kruipaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00070 51+1 +1 - +1 L/Z

Vnr. 112; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00080 17 +1 - Wi

Vnr. 113; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00090 15 +1 - Wi

Vnr. 114; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00100 23 +1 - Z/Wi

Vnr. 115; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00110 24 +1 - Wi

Vnr. 116; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00120 39 +1 - Wi

Vnr. 117; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00130 38 +1 - Wi

Vnr. 118; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00140 17 +1 - Wi

Vnr. 119; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00150 20 +1 - Wi

Vnr. 120; s5; Funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00160 24 +1 - Wi

Vnr. 121; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00170 37 +1 - Wi

Vnr. 122; s5; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00180 17 +1 - Wi

Vnr. 126; s5; 1 Grove den (Pinus sylvestris) MNA00190 16 +1 - Wi

Vnr. 164; s60; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00200 26 +1 - Wi

Vnr. 175; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00210 152 +1 - Zo

Vnr. 176; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00220 53 +1 - Wi

Vnr. 177; funderingspaal Grove den (Pinus sylvestris) MNA00230 95 - - -

82  Het onderzoekmateriaal wordt in het 
DCCD gearchiveerd en ontsloten via 
identifier P:2014001 (http://dendro.
dans.knaw.nl).

83  Jansma 2013.
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Tabel 5.28b: Vervolg van tabel 5.28a waarbij 1e ring = datering oudste jaarring in het hout. Ne ring = datering jongste 
jaarring in het hout. Kapdatum = jaar of jaren waarin de boom is omgehakt. T = T-toets waarde. %PV = Percentage 
parallelle variatie (synchroon toe- en afnemende ringbreedtes in het ongedateerde stuk hout en de gebruikte 
referentiekalender). P = significantieniveau van de datering (kans dat de aangetroffen waarde van %PV op toeval 
berust, uitgedrukt als een fractie van 1). Kalender = Referentiekalender waarmee het hout gedateerd is

Vnr. 1e ring ne ring Kapdatum t %PV P Kalender

Vnr. 29; s37; kruipaal 2

Vnr. 31; s37; kruipaal

Vnr. 33; s38; kruipaal

Vnr. 73; s45; kruipaal 1595 1681 1682-1685 5,46 75,9% 0,0000008 Norway (versie E. jansma 31-1-2014

Vnr. 77; s45; kruipaal

Vnr.79; s20; vloerbalk

Vnr. 93; s41; kruipaal

Vnr. 112; s5; funderingspaal

Vnr. 113; s5; funderingspaal

Vnr. 114; s5; funderingspaal

Vnr. 115; s5; funderingspaal

Vnr. 116; s5; 1 funderingspaal

Vnr. 117; s5; funderingspaal

Vvnr. 118; s5; funderingspaal

Vnr. 119; s5; funderingspaal

Vnr. 120; s5; Funderingspaal

Vnr. 121; s5; funderingspaal

Vnr. 122; s5; funderingspaal

Vnr. 126; s5; 1

Vnr. 164; s60; funderingspaal

Vnr. 175; funderingspaal

Vnr. 176; funderingspaal

Vnr. 177; funderingspaal

Afb. 5.50: Visuele match tussen MNA00040 (blauw) en Scandinavische referentiekalender (rood). X-as: 

kalenderjaren; Y-as: ringbreedte (0,01mm). Grijze gebieden geven zones aan met synchroon verlopende 

ringbreedtevariaties.
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Conclusie
Het grootste deel van het hout bleek niet 
geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. 
Slechts van één van de eikenpalen (vnr. 73) kon 
een globale datering worden verkregen. 
Het hout moet tussen 1682 en 1685 zijn gekapt.

5.2.11 Botanie  
O. Brinkkemper

Inleiding
Tijdens de opgraving zijn grondmonsters 
verzameld voor archeobotanisch onderzoek. 
Botanische macroresten (zaden, vruchten en 
dergelijke) blijven in onverkoolde toestand 
alleen onder de grondwaterspiegel bewaard in 
de Nederlandse omstandigheden. In aanwezig-
heid van zuurstof, boven het grondwater, 
worden ze biologisch afgebroken door 
schimmels en bacteriën. De aanwezigheid van 
onverkoolde plantenresten geeft daardoor 
belangrijke informatie over de conserverings-

omstandigheden op een vindplaats. Als de 
resten in het verleden echter verkoold zijn 
geraakt, kunnen ze wel bewaard blijven in 
aanwezigheid van zuurstof.
Onderzoek van botanische macroresten kan 
enerzijds informatie geven over de gewassen die 
in de molen verwerkt werden en anderzijds 
afkomstig zijn van de begroeiing op het terrein 
rond de molen. Dit kunnen ook akkeronkruiden 
zijn die met het graan zijn aangevoerd. Tot op de 
dag van vandaag zijn molenterreinen daarom 
locaties waarin allerlei niet lokaal voorkomende 
plantensoorten te vinden zijn, tot zeer exotische 
soorten toe. Het archeobotanische onderzoek 
van de grondmonsters beoogde dan ook 
antwoord te geven op enkele uiteenlopende 
onderzoeksvragen: 
1. Wat is de conservering van het aangetroffen 

materiaal? Is er alleen verkoold materiaal 
aanwezig, of hebben ook onverkoolde plan-
tenresten de tand des tijd doorstaan?

2. Zijn er aanwijzingen voor gewassen die in de 
molen gemalen werden, en zo ja, uit welke 
soorten bestaat het assortiment?
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Afb. 5.51: Visuele matches tussen monsters MNA00130 en MNA00140 (links) en monsters MNA00090 enMNA00150 

(rechts). X-as: ongedateerde jaren; Y-as: ringbreedte (0,01mm). Grijze gebieden geven zones aan met synchroon 

verlopende ringbreedtevariaties.
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3. Leveren de botanische macroresten 
informatie op over de herkomst van de 
gewassen, en zo ja, waar vandaan zijn de 
gewassen dan aangevoerd?

4. Wat is de landschappelijke context direct voor-
afgaande en ten tijde van het gebruik van de 
molen, voor zover kan worden vastgesteld?

Materiaal en methode
Op basis van de archeologische context zijn er 
negen monsters geselecteerd voor waarderend 
archeobotanisch onderzoek. Van elk monster is 
0,5 liter met leidingwater gezeefd over en serie 
DIN-zeven met als fijnste maaswijdte 0,25 mm. 
De monsters zijn gezeefd door Justus de Gruil 
(Saxion). De zeefresiduen zijn onderzocht met 
behulp van een Zeiss Axioskop stereomicro-
scoop (vergroting 5-40x). Van elk monster zijn 
drie petrischaaltjes materiaal bekeken. Vanwege 
de beperkte hoeveelheid residu was het niet 
zinvol om verschillende fracties (van verschil-
lende zeefmaaswijdten) te waarderen. De bij de 
waarderingsresultaten genoemde percentages 
zijn geschatte volume-percentages, bij onver-
koolde botanische macroresten is de conserve-
ringsklasse (of, bij meerdere exemplaren met 
wisselende conservering, het bereik daarvan) 
genoteerd. Deze klassen zijn als volgt:
klasse 1:   zeer slecht: geen zaden meer te 

herkennen
klasse 2:  slecht: soort niet meer herkenbaar
klasse 3:   matig: soort nog herkenbaar, doordat 

de basisvorm en/of een gedeelte van 
het wandoppervlak nog intact is

klasse 4:  goed: soort goed herkenbaar, maar er 
zijn geen fragiele resten meer 
aanwezig.

klasse 5:   zeer goed: structuur wandoppervlak 
intact, celpatroon duidelijk zichtbaar 
en fragiele kafresten, kapsel of 
stekels/haren en dergelijke nog 
aanwezig.

De resultaten van het waarderingsonderzoek 
zijn opgenomen in bijlage 9. Er blijken drie 
monsters voldoende materiaal te bevatten voor 
een mogelijke analyse. Op basis van de waarde-
ringsresultaten zijn twee monsters geselecteerd 
voor archeobotanisch onderzoek; vnr. 169 en 
vnr. 173. Vnr. 91 bevatte weliswaar voldoende 
materiaal, maar dit monster was afkomstig uit 
een paalgat van een paal waarmee het kruiende 
deel van de molen gefixeerd kon worden na het 

kruien. Deze sporen kenmerken zich door vele 
reparaties en vervangingen van de houten palen 
waardoor er over de ouderdom van het aange-
troffen materiaal geen goede uitspraken te doen 
zijn. Dit monster is daarom niet geselecteerd 
voor analyse.

Van beide wel voor analyse geselecteerde 
monsters is het resterende volume gezeefd door 
Mario IJzendoorn (RCE), eveneens over een serie 
DIN-zeven met een fijnste maaswijdte van 
0,25 mm. De residuen >1 en >0,5 mm zijn in hun 
geheel onderzocht, van het residu >0,25 mm is 
een representatief deel onderzocht. De aange-
troffen aantallen in de fijnste fractie zijn 
vervolgens teruggerekend naar het oorspron-
kelijke volume. De analyses zijn uitgevoerd met 
dezelfde Zeiss stereo-microscoop als de 
waardering. De uitgeviste zaden konden zonder 
hulp van literatuur of vergelijkingscollectie 
worden gedetermineerd. De mollusken uit 
vnr. 173 zijn gedetermineerd door W.J. Kuijper 
(Archeologisch Centrum/Naturalis, Universiteit 
Leiden).

Resultaten
Uit het waarderingsonderzoek blijkt dat in vijf 
van de monsters onverkoolde botanische 
macroresten aanwezig zijn, maar in vnr. 138 en 
vnr. 174 gaat het maar om één of twee soorten in 
lage aantallen en matige conserveringstoestand 
(klasse 3). In vnr. 91, vnr. 169 en vnr. 173 is een 
wat grotere diversiteit aanwezig, en ook beter 
geconserveerd (klasse 4). Verkoolde planten-
resten of resten van voedselplanten zijn bij de 
waardering niet aangetroffen. 

De resultaten van de analyse van beide geselec-
teerde monsters zijn opgenomen in bijlage 10. 
De aangetroffen botanische macroresten 
leveren hoegenaamd geen aanvulling op de 
resultaten van het waarderingsonderzoek. 
Kruipende boterbloem-type (Ranunculus repens-
type), blaartrekkende boterbloem (Ranunculus 
sceleratus) en vogelmuur (Stellaria media) zijn in 
beide monsters aanwezig. Grote weegbree 
(Plantago major) en herik (Sinapis arvensis), deze 
laatste ook deels gemineraliseerd, zijn talrijk in 
monster vnr. 173. Daarnaast zijn de blaadjes van 
veenmos (Sphagnum spec.) en een zogenoemd 
sklerenchymspoeltje (een onderdeel uit de 
stengel) van eenarig wollegras (Eriophorum 
vaginatum) in dit monster opmerkelijk. 
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84  Van Geel, Hallewas & Pals 1983.

In monster vnr. 169 zijn de zaden van tenger 
fonteinkruid (Potamogeton pusillus) het meest 
talrijk. In totaal heeft monster vrn. 169 vijf plan-
tensoorten opgeleverd en monster vnr. 173 
zestien. De conservering van de zaden is over het 
algemeen matig (klasse 3), soms slecht (klasse 2) 
of goed (klasse 4), en nooit zijn onderdelen 
aangetroffen die alleen bij zeer goede conserve-
ringsomstandigheden bewaard blijven (klasse 5).
De molluskenfauna in monster vnr. 173 blijkt 
opmerkelijk. Het meest talrijk zijn het wadslakje 
(Peringia ulvae) en het slank gordelhorentje (Onoba 
aculeus). Daarnaast zijn gewone kokkel (Cardium 
edule), twee soorten alikruiken (Littorina littorea en 
Littorina saxatilis), oubliehorentje (Retusa obtusa) en 
drie klepjes van juveniele schelpen van waar-
schijnlijk strandgaper (cf. Mya arenaria) aanwezig. 
Dit zijn alle soorten van zoute milieus. Uit zoet 
water zijn slechts twee soorten posthoornslakken 
(Planorbis planorbis en Bathyomphalus contortus) 
 aangetroffen.

Discussie
De meeste plantenresten kunnen op en rond het 
erf van de molen gegroeid hebben, blaartrek-
kende boterbloem langs voedselrijke oevers, 
tenger fonteinkruid is kenmerkend voor (matig) 
voedselrijk water. Herik is waarschijnlijk als 
onkruid tussen het graan op het molenterrein 
beland en daar mogelijk ook weer tot planten 
uitgegroeid. Het is een algemene soort in ons 
land, die zowel op dichtbij gelegen akkers als 
elders in ons land of daarbuiten met graan kan 

zijn mee geoogst. Hoewel het familie is van 
koolzaad en raapzaad, die in oliemolens vermalen 
werden, is oliewinning uit herik niet bekend.
De veenmosblaadjes en het eenarig wollegras 
passen niet in het beeld. Deze hoogveenplanten 
zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de 
periode dat grote delen van Noord-Holland met 
hoogveen bedekt waren. Het paleo-ecologische 
onderzoek van materiaal onder de Westfriese 
omringdijk bij Enkhuizen geeft wat dit betreft 
allerlei aanknopingspunten.84 Hieruit kwam 
duidelijk naar voren dat voorafgaand aan de 
middeleeuwse ontginningen er sprake was van 
een hoogveenmilieu, dat in de late prehistorie 
was ontstaan, gepaard gaande aan de vernatting 
die ontstond op de overgang van het Subboreaal 
naar het Subatlanticum, rond 800 v.Chr. Die 
ontginningen hadden voor een belangrijk deel 
ook de bovengenoemde zee-inbraken tot gevolg 
door de stelselmatige verlaging van het 
maaiveld. In de top van het veen vonden Van 
Geel e.a. ook allerlei resten van zoutplanten 
terug. Deze zee-inbraken zullen ook de directe 
aanleiding gevormd hebben voor de eerste 
dijkaanleg die bij Enkhuizen plaatsvond rond de 
dertiende eeuw. Dat plantaardige resten uit de 
periode vóór de ontginningen in de onderzochte 
monsters aanwezig zijn, is veroorzaakt doordat 
de bemonsterde kuilen destijds tot in de natuur-
lijke ondergrond zijn gegraven.

Het merendeel van de aangetroffen mollusken 
wijst op een waddenmilieu. Het slank gordel-

Tabel 5.29: Vondsten van slank gordelhorentje (Onoba aculeus, onder synoniem Cingula 
semicostata aculeus) in de fossielencollectie van Naturalis, Leiden.

Locatie Aantal

Hondsbossche Zeewering 1

Ontsluiting achter Hondsbossche Zeewering enkele tientallen (goed geconserveerd)

Koegraspolder, 1.20 - 1.35 m – mv ca. 15

Barsingerhorn (wierdijk), Jong Holoceen 16 (goed geconserveerd)

Boring Bergen 1, 19A/263: 25 - 26 m 3 

Boring Bergen 1, 19A/263: 41,50 - 42 m 2

Boring Bergen 2, 19A/264: 31 - 32 m 17

Boring Bergen 2, 19A/264: 28 - 31 m 9

Boring Bergen 3, 19A/265: 29 - 30 m 1

Boring Bergen 3, 19A/265: 23 - 27 m 5

Bergen aan Zee, 19A, boring 608: 22,5 - 25 m – mv 6
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85  Naar aanleiding van de vondst van het 
zeldzame slanke gordelhorentje zijn 
nog twee monsters uit identieke context 
gezeefd door W.J. kuiper (vnr. 160 en 
174). Hierin zijn geen schelpresten 
aangetroffen.

horentje (afb. §a) is nooit levend in ons land 
aangetroffen (wel uit Denemarken en Engeland), 
maar wel uit de oudere Holocene afzettingen in 
de ondergrond. Wim Kuijper heeft het materiaal 
van deze soort uit het archief van Naturalis 
(Leiden) bekeken en een overzicht gemaakt van 
de vindplaatsen in ons land (tabel 5.29). Het 
materiaal is verzameld door de voormalige Rijks 
Geologische Dienst (Ton Meijer) en is afkomstig 
van Holocene afzettingen, maar niet nader 
gedateerd. Opmerkelijk is dat al het materiaal 
afkomstig is uit de kop van Noord-Holland, de 
huidige vindplaats in Midden-Beemster sluit 
daar goed bij aan.85 Waar het slank gordel-
horentje tegenwoordig nog levend wordt 
aan getroffen, is steeds sprake van mariene 
omstandigheden.
Het eveneens talrijk voorkomende wadslakje 
(afb. 5.52b) komt nog wel in ons land voor, maar 
is wederom beperkt tot kustmilieus. En zoals de 
naam al aangeeft, komt deze slak voor op 
slikkige wadbodems. Ook het oubliehorentje 
(afb. 5.52c) is een soort uit de Waddenzee.

De mariene schelpen zijn in aanzienlijke mate 
afgesleten. Zo zijn veel exemplaren van het slank 
gordelhorentje geheel glad, terwijl ze over het 
hele oppervlak een fijnmazig netwerkpatroon 
hebben zoals nog op een deel van het exemplaar 
in afb. 5.52a te zien is. Juist dit netwerkpatroon 
is karakteristiek voor deze soort. Het lijkt 
aan nemelijk dat de huisjes na de dood van het 

inwonende dier nog enige tijd heen en weer 
gespoeld zijn door de getijdewerking die aan 
mariene milieus gekoppeld is. De vijf 
exemplaren van de zoetwatermollusken zijn veel 
beter bewaard gebleven, vaak nog met de 
vergankelijke opperhuid geconserveerd. Het is 
niet geheel ondenkbaar dat de mariene schelpen 
zelfs zijn verspoeld naar een zoetwatermilieu, 
maar het aantal soorten en exemplaren zoetwa-
terschelpen maakt dit minder waarschijnlijk. 
Aangezien er ook veenmosblaadjes en tred-
planten als grote weegbree en kruipende boter-
bloem-type in het monster zijn aangetroffen, is 
het waarschijnlijker dat er een mix in de bodem 
is ontstaan van materiaal uit sterk uiteenlo-
pende milieus en van evenzeer uiteenlopende 
ouderdom. De mariene mollusken stammen dan 
uit de periode dat er sprake was van kwelders en 
wadden in het gebied. 

Conclusies
Hier worden de in de inleiding van deze 
paragraaf gestelde onderzoeksvragen 
beantwoord.

Wat is de conservering van het aangetroffen 
materiaal? Is er alleen verkoold materiaal aanwezig, 
of hebben ook onverkoolde plantenresten de tand des 
tijds doorstaan?

Er is met name in monster vnr. 173 een behoorlijk 
aantal soorten onverkoolde botanische macro-

Afb. 5.52: Mollusken van Midden-Beemster molen Nachtegaal, vnr. 173: a. Slank gordelhorentje (Onoba aculeus);  

b. Wadslakje (Peringia ulvae); c. oubliehorentje (Retusa obtusa).
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resten aanwezig, hoewel de conservering van de 
afzonderlijke zaden over het algemeen matig is. 
In monster vnr. 169 zijn vijf soorten aange-
troffen. Als men bedenkt dat in goed geconser-
veerde monsters soms wel meer dan honderd 
soorten kunnen worden gedetermineerd, dan 
kan gesteld worden dat de conservering matig 
is. Verkoolde resten zijn niet aangetroffen.

Zijn er aanwijzingen voor gewassen die in de molen 
gemalen werden, en zo ja, uit welke soorten bestaat 
het assortiment?

Er zijn geen resten van cultuurgewassen in de 
monsters aangetroffen. De reden voor het 
ontbreken hiervan is niet geheel duidelijk. 
Eén mogelijkheid is dat deze hier niet 
voorkwamen of niet bewaard zijn gebleven. 
Een andere optie is dat niet de juiste contexten 
zijn bemonsterd. 

Leveren de botanische macroresten informatie op over 
de herkomst van de gewassen, en zo ja, waar vandaan 
zijn de gewassen dan aangevoerd?

Alleen herik en mogelijk vogelmuur zullen met 
het graan zijn aangevoerd naar het molenter-
rein, en beide soorten kunnen zowel op akkers in 
de directe omgeving als verder weg uit ons land 
of de ons omringende landen zijn aangevoerd.

Wat is de landschappelijk context direct voorafgaande 
en ten tijde van het gebruik van de molen, voor zover 
kan worden vastgesteld?

Hoewel de precieze datering van de hoogveen-
begroeiing en de fase met mariene mollusken 
van een wadachtig milieu niet bekend is, is 
waarschijnlijk dat deze fasen al lang voor de 
bewoning het landschap bepaalden. De zaden 
die wèl gelijktijdig met het molenterrein zullen 
zijn, geven slechts beperkte informatie van de 
onmiddellijke nabijheid van het molenterrein, 
waar de vegetatie van het erf (tredplanten) en 
van waarschijnlijk nabije sloten en oevers 
(water- en oeverplanten) met voedselrijk water 
aanwezig waren.





91
—

1 Koppes 1982.
2  Roon 1990.

6 Interpretatie

Volgens de in paragraaf 2.3 aangehaalde 
geschreven bronnen werd in 1669 aan de 
Hobrederweg een korenmolen gebouwd. 
Rond 1690 werd bij de molen een huis gebouwd. 
Vraag is nu hoe deze gegevens zich verhouden 
tot de opgravingsresultaten. 

Het archeologisch onderzoek laat zien dat het 
onderzoeksterrein toen het als molenplaats in 
gebruik werd genomen, is opgehoogd. Uit de 
gemiddeld 20 cm dikke ophogingslaag is een 
kleine hoeveelheid aardewerk, botmateriaal, 
natuursteen en fragmenten van kleipijpen 
geborgen. Het materiaal dateert globaal uit de 
periode 1600-1750. Slechts enkele vondsten 
hiervan kunnen in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw worden gedateerd. Grondsporen uit 
die periode ontbreken. Materiaal uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw is talrijker, maar 
het overgrote deel dateert uit de periode  
1700-1750. 
In de ophogingslaag zijn verschillende kuilen en 
funderingen ingegraven en verschillende houten 
palen ingeslagen. Het feit dat sommige sporen 
elkaar oversnijden wijst op een zekere tijds-
diepte. De meeste kuilen dateren uit de late 
zeventiende eeuw. Eén van de kuilen dateert uit 
de zeventiende- eerste helft achttiende eeuw. 
Drie van de kuilen bevatten complete dier-
skeletten. Eén zelfs drie skeletten: twee honden 
en een kat. De dieren lagen in anatomisch 
verband. Bij de honden is een vergroeiing in de 
rugwervels waargenomen wat erop wijst dat ze 
als lastdieren zijn gebruikt. Niet uitgesloten kan 
worden dat de honden een rol hebben gespeeld 
bij het vroegste gebruik van het terrein, bijvoor-
beeld in een tredmolen. Opvallend is dat de 
kuilen zich ter hoogte van de achtkantige molen 
bevonden, hetgeen doet vermoeden dat ze 
ouder zijn dan deze molen. Het is niet aanne-
melijk dat de dieren onder de vloer van de 
molen begraven zijn. Ze lijken eerder hierdoor 
later te zijn afgedekt. 
Er zijn enkele aanwijzingen dat er reeds in deze 
fase een molen op het erf of in de directe 
omgeving hiervan stond. Dit kan allereerst 
worden afgeleid uit het voorkomen van talloze 
fragmenten basaltlava in de kuilen met dier-
skeletten en in de ophogingslaag. Het gaat 
hierbij om betrekkelijk kleine stukken van 
molenstenen van basaltlava die bij het uitgraven 
van de kuilen in de vulling hiervan terecht lijken 
zijn gekomen. 

In het midden van het onderzoeksgebied zijn 
drie dicht bij elkaar geplaatste, ingeslagen 
houten palen gevonden met op het opgravings-
vlak resten liggend hout en daartussen 
baksteenfragmenten. Het gaat om secundair 
gebruikt dennenhout. De wijze waarop de palen 
zijn aangepunt is vergelijkbaar met die van een 
paal die secundair als kruipaal is gebruikt (s41). 
Niet duidelijk is of deze paalconstructie deel 
uitmaakte van een fundering en zo ja, of dit een 
onderdeel van een voorganger van de achtkan-
tige molen kan zijn geweest. Op grond van het 
houtonderzoek wordt verondersteld dat bij de 
oudste fase van de molen vooral eikenhout is 
gebruikt. Dit zou betekenen dat de houtcon-
structie niet met een eventuele voorganger 
samenhangt, maar jonger is. Om dit te toetsen, 
moeten we kijken naar plaatsen waar een acht-
kantige molen wordt vooraf gegaan door een 
oudere molen. Onderzoek naar de resten van 
molen van De Oude Knegt te Akersloot heeft 
uitgewezen dat deze achtkantige molen vooraf 
wordt gegaan door twee voorgangers (afb. 6.1). 
De oudste was een standerdmolen op vier 
gemetselde teerlingen. De bakstenen teerlingen 
(baksteenformaat 20x10x5 cm) waren maximaal 
1.10 m breed en 1.80 m lang.1 Deze molen moet 
voor 1500 zijn gebouwd. De molen werd rond 
1580 vervangen door een nieuwe standerdmolen 
met gemetselde teerlingen van 1.80 m bij 
2.50-2.90 m. Deze molen heeft tot ongeveer 
1870 dienst gedaan en werd daarna vervangen 
door een achtkantige molen. Ook molen de 
Krijgsman te Uitgeest werd voorafgegaan door 
een voorganger (afb. 6.2).2 In de zestiende eeuw 
werd hier een standerdmolen gebouw met 
bakstenen teerlingen van ca. 110 bij 170 cm.  
In de zeventiende eeuw werden de teerlingen 
aangepast om hierop een nieuwe molen te 
kunnen plaatsen. De teerlingen werden aan de 
achterzijde 60-70 cm verlengd en aan de 
voorzijde ingekort. Tevens werden deze met 
klampen verbreed. De afmetingen werden 
hierdoor gemiddeld 2.00 bij 1.40 m. Aan het eind 
van de achttiende eeuw of het begin van de 
negentiende eeuw werd de standerdmolen 
vervangen door een achtkantige molen. 
Bij zowel De Oude Knegt als de Krijgsman 
bevond de achtkantige molen zich vrijwel op 
dezelfde plek als de voorganger: bij de Krijgsman 
lagen de teerlingen vrijwel volledig binnen de 
penanten en veldmuren van de late molen en bij 
De Oude Knegt stonden de veldmuren en 
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Fase 1: Standerdmolen 15e - 16e eeuw
Fase 2: Standerdmolen 16e eeuw
Fase 3: Achtkantige buitenkruier 19e eeuw

5m0

Afb 6.1: Plattegrond van Molen De Oude Knegt te Akersloot (Naar: Woltering 1983).

Afb. 6.2: Plattegrond van Molen de Krijgsman in Uitgeest (Naar: Roon 1990)

Fase 1: standerdmolen 16e eeuw
Fase 2: standerdmolen 17e eeuw
Fase 3: Achtkantige bovenkruier

5m0
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3  Opvallend is dat deze poer op een aantal 
afbeeldingen van de plattegrond van de 
molen ontbreekt; zie Koppes 1982; 
Woltering 1993, 225, afb. 13.

penanten midden op de teerlingen. 
Bij De Nachtegaal zijn er onder de penanten en 
veldmuren geen sporen van een voorganger 
gevonden. De houtconstructie lijkt niet als 
restant van een teerling te kunnen worden geïn-
terpreteerd, maar wat de precieze functie wel is 
geweest, blijft onduidelijk. 
De locatie van de ingeslagen palen en kuilen met 
dierskeletten suggereren dat, een mogelijk 
voorganger ten oosten van de achtkantige 
molen moet worden gezocht. 

Achtkantige molen 
Op het terrein werd later een achtkantige molen 
gebouwd. De onderbouw van de molen bestond 
uit acht bakstenen penanten met evenzoveel 
daartussen geplaatste veldmuren en een 
centrale middenpoer. De penanten en 
veldmuren vormden een achthoek met een 
binnenmaat van 7 bij 7 m (afb. 6.3). 
De onderlinge afstand tussen de penanten 
bedroeg ongeveer 2 m buitenwerks. 
De penanten waren gemiddeld 1.20 bij 0.90 m. 
De middenpoer mat 60 bij 80 cm. De funde-
ringen van het muurwerk zijn deels door de 
eerste ophogingslaag gegraven en deels erop 

aangelegd. De penanten stonden op lange, 
ingeslagen dennenhouten palen en liggend 
hout. Ook de middenpoer was op dergelijke 
wijze gefundeerd. De onderste vijf steenlagen 
van de middenpoer bestonden uit secundair 
gebruikte rode, gele en oranje bakstenen 
(23-22x11-9x5-4,5 cm). Hierop bevond zich een 
vierkant blok metselwerk van 50 bij 50 cm 
(baksteenformaten 23-22x10-9x5-3,5 cm). 
De poer was sterk verzakt waarbij de westkant 
helemaal was weggedrukt. Het bovenste blok 
metselwerk is waarschijnlijk een vervanging of 
reparatie. Middenpoeren worden wel vaker in 
molens aangetroffen. Ze zijn vaak gebruikt ter 
ondersteuning van de zogenaamde koningsspil, 
de centrale hoofdas van de molen. Ook bij de 
opgravingen van De Oude Knegt is centraal 
binnen de achtkantige molen een middenpoer 
gevonden.3

De penanten waren opgebouwd uit baksteen 
van uiteenlopende formaten, hetgeen erop wijst 
dat deze in verschillende fasen tot stand zijn 
gekomen. Het metselwerk van de penant was 
sterk uitgezakt. Het bovengrondse werk van de 
penant was, net als dat van de andere penanten 
en veldmuren, volledig bepleisterd met port-

Afb. 6.3: Plattegrond van molen De Nachtegaal.

Fase 1: onbekend, 17e eeuw
Fase 2: achtkantig bovenkruier, 18e eeuw

5m0
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4  Van Roon 1990, 2.

landcement. De meeste andere penanten 
hebben een vergelijkbare opbouw. Het boven-
grondse metselwerk van twee penanten is in de 
twintigste eeuw vervangen door beton. 
Opvallend is dat het onderste gedeelte van de 
fundering van de penanten uit bakstenen met de 
kleinere formaten bestonden, terwijl daarboven 
bakstenen met grotere formaten zijn gebruikt. 
Het formaat van de grootste stenen komt 
overeen met dat van de middenpoer, hetgeen op 
secundair gebruik in de penanten lijkt te wijzen. 

De wanden van de molen bestonden in eerste 
instantie waarschijnlijk uit houten planken. De 
huidige bakstenen veldmuren zijn van een latere 
datum tussen de penanten geplaatst. Ook in het 
metselwerk van de veldmuren zijn meerdere 
fasen te onderscheiden. Op basis van de 
baksteenformaten kan de aanleg van de 
bakstenen veldmuren in de achttiende-vroege 
negentiende eeuw worden gedateerd. In later 
tijd is het metselwerk van de penanten en 
veldmuren verschillende keren aangepast of 
vervangen. Het bovengrondse metselwerk van 
twee penanten is in de twintigste eeuw 
vervangen door beton. Aan de oost- en 
westzijde bevonden zich doorgangen tussen 
penanten. Hier bevonden zich buiten de molen 
betonplaten. 

De opbouw van De Nachtegaal komt overeen 
met die van de achtkantige molen De Oude 
Knegt en de Krijgsman. Alleen de afmetingen 
verschillen. De achtkantige molen de Krijgsman 
was 6.20 bij 6.20 en m en De Oude Knegt 8.10 bij 
8.10 m.4 De drie molens dateren globaal uit 
dezelfde tijd. 

Gedurende het gebruik van de achtkantige 
molen is het terrein opgehoogd. Het vondst-
materiaal uit de ophogingslaag dateert uit de 
periode ca. 1750 – ca. 1910. In de molen zijn de 
resten van drie vloeren gevonden. De oudste 
vloer bestond uit geglazuurde tegels van rood-
bakkende klei, soms voorzien van een witte 
sliblaag. De meeste tegels zijn later verwijderd 
en deels hergebruikt als funderingsmateriaal 
voor een houten vloer. De houten vloer rustte op 
poeren van baksteen, plavuizen en grote 
brokken van maalstenen. Ook de middenpoer 
lijkt te zijn (her)gebruikt voor de ondersteuning 
van de vloer. Op het oude verzakte deel van het 
muurwerk is een nieuw, kleiner vierkant stuk van 

50 bij 50 cm gemetseld. Dit metselwerk reikte 
echter niet hoger dan de ophogingslaag en 
tussen en op de bakstenen van de poer zijn 
resten vermolmd en ingedrukt hout gevonden. 
De vloer bestond uit balken waarop haaks 
houten planken lagen die met ijzeren nagels aan 
de balken waren gezet. In de twintigste eeuw is 
de houten vloer vervangen door een betonvloer. 
Rond de achtkantige molen stonden nog enkele 
houten kruipalen (afb. 6.4). De opgravingen 
hebben uitgewezen dat deze palen verschillende 
voorgangers hebben gehad. In de directe 
omgeving van de huidige kruipalen zijn verschil-
lende paalsporen gevonden die als resten van 
voorgangers kunnen worden bestempeld. In 
verschillende van deze sporen zijn een of 
meerdere stukken hout gevonden. Het gaat 
hierbij deels om de restanten van oude kruipalen 
en verder om hout dat gebruikt is om deze vast 
te klemmen. Eén van de stukken hout leverde 
een kapdatum tussen 1682 en 1685. Het is echter 
zeer waarschijnlijk dat dit stuk hout niet in 
primaire context zat, maar is hergebruikt. 
Hetzelfde geldt voor een groot deel van het 
andere hout. Onder de houtvondsten bevond 
zich onder andere een fragment van een hanger 
die oorspronkelijk deel uitmaakte van het 
maalwerk van de molen. 

Rond de molen is op een gegeven moment een 
bestrating van klinkers aangelegd. Deze 
bestrating is later afgedekt met betonplaten. 

In en rond de molen zijn verschillende vondsten 
geborgen die met het gebruik van het terrein als 
molenplaats samenhangen. Dit geldt in de 
eerste plaats voor het grote aantal fragmenten 
van maalstenen van basaltlava en een fragment 
van een kunstmatig vervaardigde maalsteen. 
De grootte van de stukken varieert van kleine 
splinters tot grote fragmenten van lopers en 
liggers. Er zijn in totaal stukken van vijf of zes 
verschillende maalstenen gevonden. De verschil-
lende fijnheden van de scherpsels op de stenen 
wijzen er op dat er verschillende graansoorten in 
de molen zijn verwerkt. Op basis van de 
scherpsels kan echter niet worden bepaald 
welke granen waren. De kunstmatig gefabri-
ceerde maalsteen uit de twintigste eeuw is 
mogelijk gebruikt voor het malen van tarwe. 
Het koppel waar deze steen deel van uitmaakte 
werd mogelijk door een motor aangedreven. 
Uit vermeldingen in de schriftelijke bronnen 
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blijkt dat er in De Nachtegaal door de tijd voor-
namelijk rogge en tarwe is gemalen. Dit sluit aan 
bij de gevonden kunstmatige molensteen die 
gebruik is voor het malen van tarwe. Opvallend 
is dat er geen resten van granen zijn gevonden 
bij het botanische onderzoek. De reden voor het 
ontbreken hiervan is niet geheel duidelijk. 
Eén mogelijkheid is dat deze niet bewaard zijn 
gebleven. Een andere optie is dat niet de juiste 
contexten zijn bemonsterd. Opvallend is de 
vondst van drie Duitse meelloden uit het begin 
van de twintigste eeuw, die aan zakken 
roggemeel gezeten hebben. Dit wijst erop dat er 
meel is aangevoerd uit Duitsland. De reden 
waarom dit meel is aangevoerd is niet duidelijk.
Dat er veel gemalen is in de molen blijkt uit het 
feit dat alle gevonden maalstenen zeer sterk 
afgesleten zijn. Na gebruik zijn de grootste 
fragmenten gebruikt bij de fundering van de 
houten vloer in de molen. De kleinere stukken 
hebben op het erf geslingerd of zijn met afval in 
kuilen en een oude sloot gedeponeerd. 
Afgaande op de geschreven bronnen moet de 
molen twee en later drie koppels hebben gehad. 

Er zijn verschillende metalen objecten gevonden 
die deel hebben uitgemaakt van de kapcon-

structie of het maalwerk, zoals lange ijzeren 
nagels, enkele ijzeren kamnagels en zinken- en 
loden afdekplaatjes (onder andere de afdekplaat 
van de steenbus).
Het merendeel van de vondsten hangt evenwel 
samen met bewoning op het terrein. 
Ten zuidwesten van de molen, nabij de huidige 
sloot zijn resten van een houten beschoeiing 
gevonden waarlangs een grote hoeveelheid 
afval is gedumpt. Het gaat hierbij om scherven 
van vooral kook- en in mindere mate eetgerei 
van aardewerk, grote aantallen dierlijk bot, 
talloze fragmenten van kleipijpen, stukken 
maalsteen en scherven van flessen van groen 
glas. Het materiaal dateert globaal uit de 
periode 1700-1800 en vertegenwoordigt waar-
schijnlijk het huishoudelijke afval van het mole-
naarsgezin. De samenstelling van het vondst-
materiaal, doet vermoeden dat dit gezin een niet 
al te hoge maatschappelijke positie innam. 
Het aardewerk bestaat voornamelijk uit betrek-
kelijk eenvoudig gebruiksgoed: veel grote 
vormen van roodbakkend aardewerk (grapen, 
sluitpannen, borden en schalen) en verder 
kommetjes van witbakkend aardewerk, relatief 
eenvoudig  gedecoreerde borden en bordjes van 
majolica en faience en kopjes en schoteltjes van 

Afb. 6.4: Kruipaal aan de zuidzijde van de molen.
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5  Jurgens 2012, 4.

Chinees porselein. Ook het glaswerk is betrek-
kelijk eenvoudig: vooral groene glazen flessen en 
nauwelijks drinkglazen. Enkele vondsten wijzen 
op een zekere mate van welstand: enkele borden 
en een vaas van faience met blauwe 
Wan Li-decoratie en een Spaanse of Portugese 
amfoor. De samenstelling van het botmateriaal 
wijst erop dat het molenaarsgezin in elk geval 
runderen en schapen hield. Daarnaast liepen er 
honden en katten op het erf en hield men waar-
schijnlijk paarden. Op het menu stond het vlees 
van rund, schaap/geit, varken, konijn, kip, eend, 
en diverse zoet- en zoutwatervissoorten en 
schelpdieren. Verder zijn verschillende eier-
schalen gevonden. Onder het botmateriaal 
bevinden zich ook de resten van een lam en 
enkele kalveren. Deze lijken niet te zijn gegeten, 
maar te zijn begraven. Het onderzoek heeft 
nauwelijks gegevens over de plantaardige 
component van het voedsel van het molenaars-
gezin opgeleverd. De meeste plantenresten 
weerspiegelen de begroeiing op en rond het 
molenerf. Er is sprake van voedselrijke oevers en 
(matig) voedselrijk water. Ook over de in de 
molen verwerkte producten heeft het 
botanische onderzoek nauwelijks informatie 
opgeleverd. Herik is waarschijnlijk als onkruid 
tussen het graan op het terrein beland en daar 
mogelijk weer tot planten uitgegroeid. 
Graanresten zijn niet gevonden.
Enkele vondsten kunnen zijn verloren of 
weggegooid door bezoekers van de molens. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de 
kleipijpen en de munten.

Rest de vraag wanneer de achtkantige molen 
precies is gebouwd? Hiervoor zijn enkele aanwij-
zingen. De bakstenen van het oudste gedeelte 

van de middenpoer kunnen op grond van hun 
formaat in de late zeventiende eeuw worden 
gedateerd5, maar zijn secundair gebruikt. Dit kan 
ook worden afgeleid uit de datering van de 
kuilen die aan de bouw van de achtkantige 
molen voorafgaan. Vondstmateriaal uit deze 
kuilen dateert uit de late zeventiende-eerste 
helft achttiende eeuw. Dit betekent dat de 
opgegraven achtkantige molen in de loop van 
de achttiende eeuw moet zijn gebouwd, waarbij 
zowel bakstenen als houtwerk (eikenhout in 
kuilen kruipalen) secundair zijn gebruikt. Een van 
de secundair als kruipaal gebruikte houten palen 
leverde een datering in de periode 1682-1685. 
Mogelijk komt deze paal uit de voorganger van 
de opgegraven achtkantige molen, maar het kan 
ook afkomstig zijn van een andere molen. Bij de 
bouw van deze opvolger is vooral dennenhout 
gebruikt als funderingsmateriaal. Het oudste 
met de achtkantige molen geassocieerde 
vondstmateriaal (aardewerk, kleipijpen) dateert 
uit het midden van de achttiende eeuw. 
De resultaten van de opgravingen komen in 
grote lijnen overeen met de gegevens uit de 
geschreven bronnen. Geconcludeerd kan 
worden dat er in de late zeventiende eeuw 
(de bronnen zeggen 1669) een molen op het 
terrein aan de Hobrederweg stond. Waar deze 
molen precies stond en hoe deze eruit zag, 
weten we niet. De molen heeft naar alle 
 waarschijnlijkheid ten oosten van de latere 
molen gestaan. De achtkantige molen 
De Nachtegaal moet in de loop van de 
achttiende eeuw zijn gebouwd. Veel van het 
oorspronkelijke muurwerk van deze molen is in 
de loop der tijd vervangen voor ander 
metselwerk en later door beton. 
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

In dit afsluitende hoofdstuk worden de vooraf-
gaande aan het veldwerk geformuleerde onder-
zoeksvragen beantwoord. Voor het leesgemak 
herhalen we hier de vragen, gevolgd door het 
antwoord. 

-  Wat is de exacte aard, opbouw, omvang (voor 
zover kan worden vastgesteld), datering/ fasering 
van de aanwezige resten (voetmuren, penanten 
en andere resten) van de molen?

De onderbouw van molen De Nachtegaal 
bestond uit acht gemetselde bakstenen 
penanten en daartussen geplaatste evenzoveel 
veldmuren. In het midden van de molen bevond 
zich een bakstenen middenpoer van 60 bij 80 cm. 
De penanten en veldmuren vormden een 
achthoek met een binnenmaat van 7 bij 7 m. 
De onderlinge afstand tussen de penanten 
bedroeg ongeveer 2 m buitenwerks. De penanten 
waren gemiddeld 1.20 bij 0.90 m en gefundeerd 
op lange, ingeslagen palen en liggend hout. 
Ook de middenpoer was op deze wijze 
gefundeerd. Het metselwerk van de penanten is 
meerdere keren aangepast en in enkele gevallen 
later vervangen door beton. Het metselwerk van 
de penanten en de middenpoer is ten gevolge 
van de krachten die hierop hebben gestaan 
gedeeltelijk weggezakt. Het onderste deel van 
het metselwerk van de middenpoer kan uit de 
late zeventiende eeuw dateren, hoewel 
hergebruik van baksteen niet kan worden uitge-
sloten en een achttiende-eeuwse datering moet 
worden aangehouden. Het metselwerk van de 
penanten kan op grond van de baksteenfor-
maten in de achttiende-negentiende eeuw 
worden gedateerd. Deze datering kan niet verder 
worden aangescherpt, omdat de houten palen 
onder het metselwerk niet geschikt waren voor 
dendrochronologisch dateringsonderzoek. 
De wanden van de molen bestonden in eerste 
instantie waarschijnlijk uit houten planken. 
De huidige eensteens bakstenen veldmuren zijn 
van een latere datum en koud tussen de 
penanten geplaatst. Op basis van de baksteen-
formaten kan de aanleg van deze veldmuren in 
de achttiende-vroege negentiende eeuw worden 
gedateerd. 
De middenpoer diende ter ondersteuning van de 

koningsspil, de centrale hoofdas van de molen. 
Later is de fundering van de middenpoer gebruikt 
als onderdeel van de fundering van een houten 
vloer. In de achtkantige molen heeft in eerste 
instantie een vloer van geglazuurde tegels van 
roodbakkende klei gelegen. Later is deze vloer 
vervangen door een houten vloer en nog later, in 
de twintigste eeuw door een betonvloer. In deze 
periode zijn waarschijnlijk ook de doorgangen 
aan de west- en oostzijde aangebracht.
De opbouw van de onderbouw van 
De Nachtegaal vertoont grote overeenkomst 
met de molens de Krijgsman in Uitgeest en 
De Oude Knegt in Akersloot. Deze laatste had 
eveneens een middenpoer. In beide gevallen 
werd de achtkantige molen voorafgegaan door 
een voorganger (standerdmolen) op dezelfde 
plaats.

-  Is er sprake van een of meerdere voorganger(s), 
en zo ja waaruit bestaan deze en wat is hun 
ouderdom/fasering en relatie tot elkaar? In 
hoeverre zijn resten van voorgangers aangetast 
door die van de bestaande molen?

Er zijn enkele aanwijzingen dat de achtkantige 
molen vooraf wordt gegaan door een 
voorganger. Deze aanwijzingen zijn echter 
beperkt. De gedachte van een voorganger wordt 
in de eerste plaats ingegeven door de vondst van 
enkele kuilen onder de achtkantige molen met 
daarin, naast een of meerdere complete dier-
skeletten, kleine fragmenten van maalstenen 
van basaltlava. Ook uit de ophogingslaag waarin 
deze kuilen zijn ingegraven komen fragmenten 
van dergelijke stenen. De kuilen zijn strati-
grafisch gezien ouder dan de penanten en 
veldmuren van de achtkantige molen. 
Hun ligging maakt het onwaarschijnlijk dat ze bij 
de achtkantige molen hebben gehoord. 
De dieren zouden dan onder de vloer moeten 
zijn begraven. 
Daarnaast is er een constructie bestaande uit 
drie ingeslagen houten palen, liggend hout en 
baksteenpuin gevonden. Deze resten vertegen-
woordigen mogelijk de restanten van een 
fundering, ouder dan de achtkanter. De aard en 
omvang van deze fundering is niet duidelijk, 
maar gezien de overeenkomst tussen dit restant 
en de latere penanten kan aan een deel van de 
fundering van een molen worden gedacht. 
De kuilen en mogelijke restanten van een 
fundering lijken erop te wijzen dat de eventuele 
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voorganger van De Nachtegaal ten oosten van 
het onderzoeksgebied moet worden gezocht. 
De slechte conserveringsstaat van de fundering 
wijst erop dat de overige resten hiervan zullen 
zijn aangetast door latere werkzaamheden op 
het terrein. 

-  In hoeverre zijn er sporen en vondsten die 
samenhangen met de bouw, onderhoud en 
gebruik van de huidige molen en die van de 
bouw, onderhoud, gebruik en afbraak van 
mogelijke voorgangers, en wat is hun aard, 
functie en ouderdom?

Van molen De Nachtegaal zijn de penanten, 
veldmuren, een middenpoer en restanten van 
verschillend vloeren gevonden. De penanten en 
veldmuren zijn verschillende keren aangepast, 
waarbij gedeeltelijk oude bouwmaterialen zijn 
gebruikt. 
Ook een deel van de mobilia kan met de molen-
constructie en het maalwerk in verband worden 
gebracht: delen van molenstenen van basaltlava, 
een fragment van een kunstmatig gefabriceerde 
maalsteen, enkele ijzeren kamnagels en lange 
ijzeren nagels en nagels met een grote kop, 
delen van hang- en sluitwerk van ijzer, stukken 
vensterglas en een deel van een houten hanger 
uit het maalwerk. De vondst van maalstenen van 
uiteenlopende afwerking wn scherpsel en de 
sterke slijtage wijzen erop dat de molenstenen 
regelmatig zijn vervangen. Delen van 
maalstenen zijn hergebruikt als funderings-
materiaal voor een houten vloer. Ook 
onderdelen de houtconstructie en het maalwerk 
zijn secundair gebruikt, bijvoorbeeld als kruipaal 
of funderingspaal onder metselwerk.
 Een klein deel van de vondsten kan met het 
gebruik van de molen in verband worden 
gebracht. Hiertoe kunnen de reeds vermelde 
maalstenen worden gerekend en verder drie 
vroeg twintigste-eeuwse meelloden die aan 
zakken roggemeel hebben gezeten. 
De kunstmatig gefabriceerde maalsteen is waar-
schijnlijk gebruik voor het malen van tarwe. 
Behalve tarwe lijkt er ook rogge te zijn verwerkt. 
Het grootste deel van het aardewerk, de 
kleipijpen en botmateriaal kan als afval van het 
molenaarsgezin worden bestempeld. Enkele 
voorwerpen kunnen zijn verloren of weggegooid 
door bezoekers van de molen. 
Op een mogelijke voorganger van de acht-
kantige molen is hierboven al ingegaan. Het is 

mogelijk dat sloopmateriaal van een voorganger 
is hergebruikt bij de bouw van de latere molen. 
Het is evenwel mogelijk dat het hergebruikte 
hout van een geheel andere molen afkomstig is. 
Fragmenten van maalstenen van basaltlava van 
de voorganger zijn als opspit in verschillende 
terecht gekomen. 
 
-   Wat is de relatie tussen de molenresten en andere 

mogelijke archeologische resten op het terrein, 
zoals afvalkuilen, erfstructuren, bestratingsni-
veaus etc.?

Rond de molen zijn de resten van een klinker-
bestrating gevonden. Deze bestrating is deels 
afgedekt door beton en grind. Vanuit het 
midden van elke penant was straalsgewijs een rij 
in de lengterichting geplaatste stenen aange-
bracht, waardoor een patroon met vakken was 
ontstaan.
Tussen de klinkers bevonden zich op verschil-
lende plaatsen houten kruipalen. Aan de zuid-
westzijde is vastgesteld dat deze kruipalen 
meerdere voorgangers hebben gehad. 
In verschillende paalkuilen werden houtresten 
van kruipalen of stukken hout gevonden 
waarmee deze waren vastgeklemd. In een van 
de kuilen werd een fragment van een houten 
hanger gevonden die mogelijk deel heeft 
uitgemaakt van het maalwerk van de molen. 
De kruipalen volgden de contouren van de acht-
kantige molen. 
Ten westen van de molen is een oude slootvul-
ling met houten beschoeiing aangesneden. 
Rond de beschoeiing is in de achttiende eeuw 
een grote hoeveelheid afval gestort. Dit afval is 
hoogst waarschijnlijk afkomstig van het mole-
naarsgezin dat ten oosten van de molen 
woonde. Onder het vondstmateriaal bevindt 
zich naast veel aardewerk, fragmenten van 
kleipijpen, glaswerk en slacht- en consumptie-
afval een aantal stukken van maalstenen van 
basaltlava. Verder resten van verschillende niet 
geconsumeerde dieren.
Binnen de contouren van de achtkantige molen 
zijn verschillende kuilen en een constructie van 
drie ingeslagen houten palen, liggend hout en 
baksteenpuin gevonden. In drie kuilen zijn een 
of meerdere complete hondenskeletten aange-
troffen. Eén kuil bevatte de resten van twee 
honden en een kat. De kuilen zijn ouder dan de 
achtkantige molen en horen bij een eerdere 
gebruiksfase van het terrein. De kuilen zijn 
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ingegraven in een ophogingslaag. Deze laag kan 
op basis van het daaruit verzamelde vondst-
materiaal deze laag in de periode 1600-ca. 1730 
worden gedateerd, hoewel er enige vermenging 
is met jonger materiaal. 
 
-   Wat is de landschappelijke context direct vooraf-

gaande en ten tijde van het gebruik van de 
molen, voor zover kan worden vastgesteld?

De molen is gebouwd in een droogmakerijland-
schap. De natuurlijke ondergrond bestond uit 
bruingrijze zwak siltige klei. Het merendeel van 
de in deze kleilaag aangetroffen mollusken wijst 
op een waddenmilieu (wadafzettingen, 
Laagpakket van Wormer). In de kleilaag waren 
enkele depressies aanwezig, opgevuld met 
donkergrijze sterk humeuze tot venige klei. Het 
bovenste deel van de kleilaag was sterk 
humeuze tot venig. Mogelijk gaat het hier om 
resten van het veenpakket dat de Beemster 
bedekte. Dit wordt bevestigd door de aanwezig-
heid van veenmosblaadjes en eenarig wollegras. 
De veenlaag is na de ontginningen in de late 
middeleeuwen verdwenen. 
De zaden uit de periode dat het terrein als 
molenterrein in gebruik was, wijzen op een erf 
met tredplanten en de nabijheid van sloten en 
oevers met voedselrijk water met water- en 
oeverplanten. In dit milieu passen ook ratten, 
muizen, mollen, kikkers en padden. Herik is 
waarschijnlijk als onkruid tussen het graan op 
het molenterrein beland en daar mogelijk ook 
weer tot planten uitgegroeid. Graanresten zijn 
niet gevonden. Een deel van de ratten en muizen 
zal zijn aangetrokken door de op het terrein 
verwerkte graan. 

-   Welke methoden en technieken zijn het meest 
geschikt om molenrestanten te onderzoeken? 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de 
kwadrantenmethode een geschikte methode is 
om de onderbouw van een nog bestaande 
molen op te graven. Voorwaarde is wel dat er 
voldoende manouvreerruimte rond het 
muurwerk is voor de graafmachine en 
deponering van stort. Een van de voordelen van 
de kwadrantenmethode is dat er doorlopende 
profielen over het centrale deel van de molen 
zijn en tevens, wanneer deze aanwezig is, een 
profiel over de middenpoer. Belangrijk is dat 
betonvloeren voorzichtig worden verwijderd en 

het muurwerk (penanten en veldmuren) niet 
met de bovengrond wordt verwijderd. De inzet 
van zware machines moet zoveel mogelijk 
worden beperkt. Vlakken dienen te worden 
aangelegd op elk bewonings- c.q. bouwniveau. 
Het verdient aanbeveling om over de fundering 
van alle penanten en veldmuren profielen te 
zetten, teneinde ingravingen en versnijdingen 
te kunnen documenteren. 
Deze methode is minder geschikt voor terreinen 
van verdwenen molens, omdat hier meestal niet 
bekend is waar de molen precies heeft gestaan. 
Hier moeten andere methoden worden 
toegepast. 

7.2 Aanbevelingen

Het onderzoek heeft uitgewezen dat het de 
moeite waard is om op terreinen van monu 
mentale molens archeologisch onderzoek uit te 
voeren. Niet alleen kunnen hierdoor de funde-
ringen van de onderbouw van een molen (beter) 
worden onderzocht. Tevens kan onderzoek 
worden gedaan naar verdwenen resten van de 
molen, sporen en vondsten die samenhangen 
met de constructie en het gebruik van de molen 
en het molenerf en resten van een eventuele 
voorganger. Daarnaast kan onderzoek worden 
gedaan naar het gebruik van het terrein voordat 
het als molenerf werd ingericht. Hetzelfde geldt 
voor het omliggende terrein van verdwenen 
molens. 
Het verdient aanbeveling om bij monumentale 
molens meer rekening te houden met de archeo-
logische component daarvan. Het gaat niet 
alleen om de onderbouw (veldmuren, penanten), 
houtconstructie en het maalwerk, maar ook om 
de ondergrondse molenresten, zoals funderingen 
en oude loop- en vloerniveaus, en resten van 
eventuele voorgangers. Bij restauratie- en 
herstelwerkzaamheden zal dan ook beter 
gekeken moeten worden naar de consequenties 
hiervan voor de in de bodem te verwachten 
archeologische resten. Aangezien de met deze 
werkzaamheden samenhangende bodeming-
repen vaak binnen de gemeentelijke vrijstellings-
grens vallen voor het doen van archeo logisch 
onderzoek, zullen gemeenten er meer op attent 
moeten worden gemaakt, dat archeo logisch 
onderzoek hier een meerwaarde heeft. 
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Bijlage 1: 
Aardewerk

Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

1 14 1 1 faience schaal 1650 - 1750 paars + gele 
 beschildering

1 14 1 roodbakkend, witte 
slib, loodglazuur

plavuis 1600-1900

1 14 1 majolica tegel 1600 - 1650 druiventrossen + 
 bloemen

1 15 1 2 1 1 steengoed zoutglazuur kogel 1500-1700

1 16 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

diepe bakpan 1700-1800

1 16 1 2 1 faience zalfpot 1650-1800

1 16 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

1600-1900

1 16 1 2 1 witbakkend lood-
glazuur

1600-1900

7 3 1 2 1 drie gaten roodbakkend bloempot 1800-1950

7 3 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur en witte slib 
(veermotief) binnen

bord 1700-1800

7 3 1 2 3 1 ??? bord blauwe beschildering 

7 3 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur en mangaan-
oxide

komfoor 1700-1900

7 3 1 2 1 industrieel wit schotel 1800-1950

7 3 1 2 1 witbakkend lood-
glazuur en koperoxide 
buiten, loodblazuur 
binnen

1600-1900

15 2 1 1 2 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

bakpan 1700-1800

15 2 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

bakpan met 
manchetrand

1700-1800

15 2 1 1 1 1 Nederrijns bord 1700-1800

15 2 1 1 1 standring porselein bord 1700-1900 bruine buitenkant en 
blauwe beschildering 
binnenkant

15 2 1 1 1 vlak porselein bord 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

15 2 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

eierpan 1700-1900

15 2 1 1 1 pootje roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

grape 1600-1800

15 2 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

indet 1600-1900

15 2 1 1 1 porselein kopje 1700-1900 bruine buitenkant en 
rode beschildering 
binnenkant

15 2 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

papkom 1700-1800

15 2 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

pispot 1700-1800

15 2 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

tegel 1600-1900

15 2 1 1 4 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

15 2 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

vergiet 1700-1900
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Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

15 2 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

voorraadpot 1700-1800

15 2 1 1 1 vlak faience 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

15 2 1 1 1 faience

15 2 1 1 1 faience blauwe beschildering 
binnenkant

15 2 1 1 1 tuitje industrieel blauw 1800-1950

15 2 1 1 7 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

1600-1900

15 2 1 1 2 standring roodbakkend lood-
glazuur bi/bu 

1600-1900

15 2 1 1 1 witbakkend lood-
glazuur en koperoxide 
bi/bu

1600-1900

15 2 1 1 1 witbakkend lood-
glazuur en koperoxide 
bu

1600-1900

15 172 1 1 1 roodbakkend tegel 1600-1900

15 172 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

tegel 1600-1900

15 172 1 1 1 witbakkend tinglazuur tegel 1600-1900

15 172 1 1 1 horizontaal 
oor

witbakkend, lood-
glazuur en mangaan-
oxide

teil 1700-1900

15 172 1 1 1 3 faience 1700-1900 blauwe beschildering 

15 172 1 1 1 porselein 1700-1900

15 172 1 1 10 1 roodbakkend lood-
glazuur

1600-1900

15 172 1 1 1 horizontaal 
driehoekig 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

1700-1900

15 172 1 1 1 witbakkend, lood-
glazuur en mangaan-
oxide

1700-1900

17 140 2 1 roodbakkend bloempot 
met 
manchet rand

1800-2000

19 1 1 1 1 verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

papkom 1600-1900

19 8 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

bakpan met 
machnetrand

1700-1800

19 8 1 1 1 roodbakkend bloempot 1800-2000

19 8 1 1 1 faience bord blauwe beschildering 
binnenkant

19 8 1 1 1 roodbakkend spaanse 
 amfoor

1600-1700

19 8 1 1 1 roodbakkend, witte slib 
en tinglazuur

tegel 1600-1700 blauwe beschildering

19 8 1 1 1 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

19 8 1 1 1 2 faience 1700-1900

19 8 1 1 1 irdenware rood 1775-1900

19 8 1 1 1 ooraanzet roodbakkend lood-
glazuur

1600-1900
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Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

19 8 1 1 1 2 oor witbakkend.lood-
glazuur en koperoxie

1600-1800

19 35 1 3 1 pootje roodbakkend lood-
glazuur

sluitpan 1700-1900

19 58 1 2 1 standring faience 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

19 58 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

19 146 3 104 1 steengoed zoutglazuur kogel 1500-1900

20 6 1 1 1 irdenware rood schaal 1775-1900

20 6 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

sluitpot 1700-1900

20 7 1 1 1 grijsbakkend plavuis 1600-1900 dikte 3 cm, mortel

20 55 1 101 1 porselein 1700-1900

20 55 1 101 1 roodbakkend lood-
glazuur

20 55 1 101 1 witbakkend, lood-
glazuur en koperoxide

1600-1900

20 60 2 1 2 faience bord 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

20 60 2 1 1 standring, 
ooraanzet

roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

kan? 1700-1800

20 60 2 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

sluitpan 1700-1900 beroet

20 60 2 1 1 grijsbakkend plavuis 1600-1900 dikte 3 cm

20 60 2 1 1 majolica blauwe beschildering 
binnenkant

20 60 2 1 4 roodbakkend lood-
glazuur

1600-1900

20 83 1 2 3 roodbakkend bloempot 1800-1950

20 83 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

komfoor 1700-1900

20 83 1 2 1 porselein kommetje 1700-1900

20 83 1 2 1 steengoed zoutglazuur mineraal-
waterfles

1800-1900

20 83 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

papkom 1700-1800

20 83 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

schaaltje

20 83 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

vuurtest 1700-1800

20 83 1 2 3 3 faience blauwe beschildering 
binnenkant

20 83 1 2 1 faience paarse beschildering 
binnenkant

20 83 1 2 3 industrieel blauw 1800-1950

20 83 1 2 1 industrieel wit 1800-1950 blauw drukdecor

20 83 1 2 2 witbakkend lood-
glazuur binnen

1600-1900

20 83 1 2

20 86 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur buiten

bloempot? 1800-2000
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Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

20 86 1 2 1 faience bord 1700-1900 blauwe beschildering 

20 86 1 2 1 faience bord 1700-1900 polychrome 
 beschildering 

20 86 1 2 1 industrieel wit diep bord 1800-1950

20 86 1 2 1 porselein komfoor 1700-1900 blauwe beschildering 

20 86 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

sluitpan 1700-1900 beroet, stempel XXX 
BOZ

20 86 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

vuurtest 1700-1800

20 86 1 2 1 faience 1700-1900 blauwe beschildering 

20 86 1 2 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

1600-1900

20 87 1 2 2 roodbakkend lood-
glazuur

plavuis 1600-1900

20 87 1 2 4 roodbakkend lood-
glazuur, witte slib en 
koperoxide

plavuis 1600-1900 17x17x2,5 cm, 
16,5x16,5x2,4 cm, 
21x21x3 cm en 
21x21x3,4 cm

20 90 1 2 1 faience bord 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

20 90 1 2 1 witbakkend lood-
glazuur en koperoxide

1600-1900

20 96 1 2 1 porselein kopje 1700-1900 bruine buitenkant en 
blauwe beschildering 
binnenkant

20 96 1 2 1 faience 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

20 97 1 2 1 steengoed zoutglazuur kogel 1500-1900

20 97 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur en witte slib

tegel 1600-1900

20 99 1 2 1 verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

papkom 1700-1800

20 99 1 2 1 standvoet roodbakkend, lood-
glazuur, witte slib en 
koperoxide

1700-1900 beroet

20 99 1 2 1 steengoed zoutglazuur

20 101 1 2 4 grijsbakkend tegel 1700-1900 dikte 3, 3, 3,4 en 3,2 
cm 

20 101 1 2 2 roodbakkend tegel 16,5x16,5x2,8 cm, 
18,5x18,5x2,8 cm

20 110 2 1 1 roodbakkend lood-
glazur bi/bu

bakpan met 
bolle rand

20 110 2 1 1 roodbakkend bloempot 
met bolle 
rand

20 110 2 1 1 roodbakkend bloempot 
met 
manchet rand

20 110 2 1 1 standring porselein bordje 1700-1900 rode en blauwe 
 beschildering bin-
nenkant

20 110 2 1 2 roodbakkend lood-
glazuur

tegel 3.3 cm dik

20 110 2 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

vuurtest 1700-1800
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Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

20 110 2 1 2 2 satndring faience 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

20 110 2 1 1 industrieel groen 1800-1950

20 110 2 1 1 industrieel wit 1800-1950

20 110 2 1 3 roodbakkend lood-
glazuur

20 110 2 1 1 roodbakkend, lood-
glazuur en golflijnen in 
witte slib buiten en 
witte slib en lood-
glazuur binnen

1700-1800

20 110 2 1 1 steengoed zoutglazuur 1800-1900

20 110 2 1 1 witbakkend lood-
glazuur

20 133 3 1 1 steengoed zoutglazuur mineraalwa-
terfles

1800-1900

20 133 3 1 1  verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

papkom 1800-1900

20 133 3 1 1 irdenware rood schaal 1775-1900

20 133 3 1 1 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900 paarse beschildering

20 133 3 1 1 rodbakkend lood-
glazuur

voorraadpot 1700-1800

20 133 3 1 3 roodbakkend lood-
glazuur

20 145 4 1 1 roodbakkend bloempot

20 145 4 1 1 roodbakkend lood-
glazuur buiten en silb-
boogjes, witte slib en 
loodglazuur binnen

papkom 1700-1900

20 145 4 1 2 roodbakkend lood-
glazuur

20 157 4 1 1 roodbakkend lood-
glazuur buiten

komfoor 1700-1900 beroet binnen

20 157 4 1 1 irdenware schaal 1775-1900

20 157 4 1 1 irdenware schaal 1775-1900 beroet

20 157 4 1 1 irdenware schaal 1775-1900 beroet

20 157 4 1 2 grijsbakkend tegel 1600-1900 dikte 3 cm, mortel

20 157 4 1 1 roodbakkend lood-
glazuur buiten, lood-
glazuur en witte slib 
binnen

1700-1900

36 132 3 1 1 faience bord 1700-1900 blauwe beschildering 

36 132 3 1 1 majolica bord 17e-19e

36 132 3 1 1 standring roodbakkend lood-
glazuur

deksel

36 132 3 1 2 verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

grape

36 132 3 1 1 porselein kopje 18e-19e blauwe beschildering 

36 132 3 1 1 irdenware schaal late 18e-19e beroet

36 132 3 1 1 majolica schotel 17e-19e blauwe beschildering 

36 132 3 1 1 faience vaas 1700-1800 blauwe beschildering 

36 132 3 1 2 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

vergiet beroet



110
—

Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

36 132 3 1 1 majolica 1700-1900 polychrome 
 beschildering 

36 132 3 1 3 roodbakkend lood-
glazuur

36 132 3 1 1 pootje roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

beroet

36 132 3 1 1 standring roodbakkend lood-
glazuur binnen

36 135 1 witbakkend papkom 1600 - 1700 met verticaal lintoor

36 156 4 1 1 faience bord 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

36 156 4 1 1 verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

schenkkan 1700-1800

36 156 4 1 1 8 1 standring, 
verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

voorraadpot

38 25 1 3 1 roodbakkend, witte slib 
en loodglazuur

tegel 1600-1900 dikte 3 cm

38 25 1 3 1 faience 1600-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

38 25 1 3 1 industrieel steengoed 
zwart

1775-1900

38 25 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur

38 25 1 3 1 witbakkend lood-
glazuur en koperoxide 
buiten, loodglazuur 
binnen

41 92 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur binnen

kom

41 92 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur en sibboogjes 
buiten, witte slib en 
loodglazuur binnen

papkom 1700-1800

41 92 1 3 1 pootje witbakkend lood-
glazuur en manaan-
oxide

42 37 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur

olielamp? 1600-1800

46 10 1 0 1 indet 1900-2000

47 24 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur

olielamp? 1600-1800

47 24 1 3 1 pijpaarde pijpekop

47 24 1 3 2 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

47 24 1 3 4 faience 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

49 22 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur

indet

53 69 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur

manchetrand

53 69 1 3 1 faience schaal 1700-1800 polydhrome 
 beschildering 
 binnenkant

53 69 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur

vuurtest 1700-1800

53 69 1 3 1 faience
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Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

53 69 1 3 1 faience blauwe beschildering 
binnenkant

53 69 1 3 1 roodbakkend

53 69 1 3 2 roodbakkend lood-
glazuur

53 69 1 3 1 roodbakkend lood-
glazuur buiten, lood-
glazuur, witte slib en 
koperoxide binnen 

53 69 1 3 1 witbakkend, lood-
glazuur en koperoxide

53 72 1 1 faience bord blauwe beschildering 
binnenkant

53 72 1 2 roodbakkend vuurtest 1600-800

53 72 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

53 82 1 1 faience bord 1700 - 1800 pootje beroet (grape)

53 82 2 1 pootje roodbakkend 1500 - 2100

56 84 1 2 1 industrieel wit bord met 
golfrand

1800-1950

56 84 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

56 84 1 2 1 witbakkend, lood-
glazuur en koperoxide

57 64 1 3 1 grijsbakkend tegel 1900-2000

57 64 1 3 1 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

57 64 1 3 1 industrieel wit 1800-1950 blauw drukdecor

57 64 1 3 2 roodbakkend lood-
glazuur

57 85 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur en slibboojes 
buiten,  loodglazuur 
binnen

papkom 1700-1900

57 85 1 2 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

58 67 1 1 roodbakkend

62 158 4 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

bakpan met 
manchetran

62 158 4 2 1 roodbakkend deksel beroet

62 158 4 2 1 verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

grape

62 158 4 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

kan 1700-1800

62 158 4 2 1 roodbakkend lood-
glazuur en slibboojes 
buiten,  loodglazuur 
binnen

papkom 1700-1800

62 158 4 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

sluitpan 1700-1900 beroet

62 158 4 2 1 roodbakkend lood-
glazuur, witte slib en 
koperoxide

sluitpan 1700-1900 beroet

62 158 4 2 1 grijsbakkend plavuis 1600-1900

62 158 4 2 2 roodbakkend plavuis 1600-1900
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Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

62 158 4 2 1 pootje roodbakkend lood-
glazuur

vergiet 1600-1900

62 158 4 2 2 faience 1650-1900

62 158 4 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

1600-1900

62 158 4 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

1600-1900

62 158 4 2 2 roodbakkend lood-
glazuur en golflijnen

62 158 4 2 1 witbakkend, lood-
glazuur buiten, lood-
glazuur en koperoxide 
binnen

1700-1900

62 159 4 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

pispot 1700-1900

62 159 4 2 1 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

62 159 4 2 1 indet

62 170 1 1 roodbakkend witte slib 
+ loodglazuur

bord 1600 - 1700

63 161 4 2 2 roodbakkend vuurtest 1600-1800 beroet binnen

63 161 4 2 4 roodbakkend lood-
glazuur

63 166 4 2 roodbakkend lood-
glazuur en sibboogjes 
buiten, loodglazuur 
binnen

papkom 1700-1900

63 166 4 1 irdenware rood schaal 1775-1900

63 166 4 2 roodbakkend lood-
glazuur

sluitpan 1700-1900

63 167 1 1 roodbakkend 1600 - 1700

63 167 1 1 roodbakkend + witte 
slib

1600 - 1700

63 167 1 1 roodbakkend bord 1600 - 1700

63 167 1 1 roodbakkend 
 ongeglazuurd

vuurtest 1600 - 1700

66 44 1 2 3 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

66 44 1 2 1 industrieel wit 1800-1950

66 44 1 2 1 majolica 1700-1900 paarse beschildering 
binnenkant 

66 44 1 2 1 porselein 800-1950 europees

66 44 1 2 1 witbakkend, lood-
glazuur en koperoxide 
buiten, loodglazuur 
binnen

76 105 1 1 roodbakkend 
 ongeglazuurd

vuurtest 1600 - 1700

77 106 3 102 1 roodbakkend bloempot

80 124 2 2 1 steengoed zoutglazuur

86 128 1 1 1 steel roodbakkend lood-
glazuur

bakpan beroet

86 128 1 1 1 industrieel porselein kopje 1900-1970 poychrome druk-
decor

86 128 1 1 1 standring roodbakkend lood-
glazuur bi/bu
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Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

86 128 1 1 2 pootje witbakkend, lood-
glazuur en koperoxide 
buiten, loodglazuur 
binnen

86 128 1 1 1 witbakkend, lood-
glazuur en koperoxide 
buiten, loodglazuur 
binnen

86 136 1 1 1 steel roodbakkend lood-
glazuur

bakpan

86 136 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

bol potje

86 136 1 1 1 standring roodbakkend lood-
glazuur, witte slib en 
koperoxide

bord 1700-1800

86 136 1 1 1 verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur bi

grape 1600-1800

86 136 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

manchetrand

86 136 1 1 2 3 roodbakkend lood-
blazuur buiten en lood-
glazuur en witte slib 
binnen

schenkkan 1700-1800

86 136 1 1 1 faience 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

86 136 1 1 1 industrieel wit 1800-1950

86 136 1 1 1 standring majolica 1700-1800 blauwe beschildering 
binnenkant

86 136 1 1 1 standring porselein blauwe beschildering 
(draak) binnenkant

86 136 1 1 3 witbakkend lood-
blazuur en koperoxide 
buiten, loodglazuur 
binnen

86 137 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur, witte slib en 
koperoxide

bord 1700-1800

86 137 1 1 1 roodbakkend, lood-
glazuur buiten en witte 
slib en loodglazuur 
binnen

papkom 1700-1800

86 137 1 1 1 oor hori-
zontaal

roodbakkend lood-
glazuur

papkom?

86 137 1 1 4 roodbakkend, lood-
glazuur buiten en witte 
slib en loodglazuur 
binnen

schenkkan 1700-1800

86 137 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

steelpan met 
manchetrand

1700-1800

86 137 1 1 1 roodbakkend lood-
glaqzuur

plavuis 1600-1900

86 137 1 1 1 witbakkend tinglazuur plavuis 1700-1900

86 137 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

vuurtest 1700-1800

86 137 1 1 1 strandring faience 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

86 137 1 1 1 faience 1700-1900

86 137 1 1 1 industrieel wit 1800-1950



114
—

Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

86 137 1 1 1 majolica 1700-1800 polychrome beschil-
dering binnenkant

86 137 1 1 19 4 roodbakkend lood-
glazuur

3 bodems beroet

86 137 1 1 3 1 standvoet roodbakkend, lood-
glazuur buiten en witte 
slib en loodglazuur 
binnen

86 137 1 1 1 schenklip witbakkend lood-
glazuur

86 137 1 1 1 oor witbakkend lood-
glazuur

86 137 1 1 3 oor witbakkend lood-
glazuur en koperoxide 
bi/bu

86 150 1 2 1 faience bord 1700-1900 blauwe beschildering 
binnenkant

86 150 1 2 1 verticaal 
oor

roodbakkend lood-
glazuur

kom 1700-1800 past aan vn. 137

86 150 1 2 1 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

86 150 1 2 3 roodbakkend lood-
glazuur

86 150 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur buiten, witte 
slib en loodglazuur 
binnen

86 150 1 2 1 witbakkend lood-
glazuur

86 150 1 2 1 ooraanzet witbakkend lood-
glazuur en koperoxide

86 151 1 1 1 faience 1700-1900

86 151 1 1 3 roodbakkend lood-
glazuur

86 151 1 1 2 roodbakkend loor-
glazuur en witte slib

86 151 1 1 1 steengoed zoutglazuur 

86 151 1 1 1 witbakkend lood-
glazuur binnen, lood-
glazuur en koperoxide 
buiten

86 152 1 1 4 roodbakkend lood-
glazuur

bakpan beroet

86 152 1 1 1 steel roodbakkend lood-
glazuur

bakpan

86 152 1 1 1 roodbakkend, lood-
glazuur en witte slib

bord 1700-1800

86 152 1 1 1 schenktuit roodbakkend lood-
glazuur

grape

86 152 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

grape beroet

86 152 1 1 1 pootje roodbakkend lood-
glazuur en slib-
versiering buiten, lood-
glazuur en witte slib 
binnen

grape 1650-1700 Noord Hollandse 
 slibwaar

86 152 1 1 2 roodbakkend lood-
glazuur

indet
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86 152 1 1 1 steengoed zoutglazuur kogel

86 152 1 1 1 faience kopje 1650-1800 paarse beschildering

86 152 1 1 1 1 witbakkend lood-
glazuur en koperoxide 
bi/bu 

olielamp

86 152 1 1 3 roodbakkend lood-
glazuur

onverdikte 
naar buiten 
staande rand

86 152 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur en wite slib-
lijntjs buiten, binnen 
loodglazuur

papkom 1700-1800

86 152 1 1 1 roodbakkend, lood-
glazuur en witte slib-
streekjes buiten

papkom 1700-1800

86 152 1 1 1 horizontaal 
oor

papkom

86 152 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

schenkkan 1700-1800

86 152 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

sluitpan 1700-1900

86 152 1 1 4 pootje roodbakkend lood-
glazuur

sluitpan 1700-1900 beroet

86 152 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur

sluitpan met 
horizontale 
richel

1775-1900

86 152 1 1 1 roodbakkend plavuis

86 152 1 1 2 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900

86 152 1 1 6 4 standring faience blauwe beschildering 
binnenkant

86 152 1 1 1 faience

86 152 1 1 3 majolica 1600-1900

86 152 1 1 1 majolica 1700-1900 paarse beschildering 
binnenkant

86 152 1 1 1 porselein 1700-1900 blauwe, rode en 
 gouden beschilde-
ring binnenkant

86 152 1 1 51 10 4 verticale 
oren

roodbakkend lood-
glazuur

86 152 1 1 1 standring roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

86 152 1 1 1 roodbakkend lood-
glazuur bi/bu

86 152 1 1 1 standing roodbakkend lood-
glazuur buiten, lood-
glazuur en witte slib 
binnen

86 152 1 1 1 standring roodbakkend lood-
glazuur buiten, lood-
glazuur, witte slib en 
koperoxide binnen

86 152 1 1 2 roodbakkend lood-
glazuur en slibgolfl ijnen 
buiten, lood glazuur en 
witte slib binnen

86 152 1 1 6 roodbakkend, lood-
glazuur en witte slib
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Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Additieven Baksel Type/vorm Datering Opmerkingen

86 152 1 1 2 witbakkend lood-
glazuur en koperoxide 
binnen, loodglazuur 
buiten

86 152 1 1 2 verticaal 
oor

witbakkend, lood-
glazuur en mangaan-
ixide

100 144 4 1 1 roodbakkend plavuis 23,5x23,5x? Cm

104 1 1 2 2 pootje roodbakkend lood-
glazuur

bakpan

104 1 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

bakpan 1600-1800

104 1 1 2 1 faience bord 1700-1900 blauwe beschildering

104 1 1 2 1 roodbakkend, lood-
glazuur en witte slib

bord 1700-1800

104 1 1 2 1 faience bord? 1700-1900

104 1 1 2 2 pootje roodbakkend lood-
glazuur

grape

104 1 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

grape 1600-1800

104 1 1 2 1 roodbakkend lood-
glazuur

iets naar bui-
ten staande 
onverdikte 
rand

104 1 1 2 1 industrieel wit kommetje ca. 1800 blauwe beschildering

104 1 1 2 1 roodbakkkend lood-
glazuur

papkom 1700-1800

104 1 1 2 1 roodbakkend plavuis 1600-1900

104 1 1 2 1 roodbakkend, lood-
glazuur, witte slib en 
koperoxide

plavuis 1600-1900

104 1 1 2 3 witbakkend tinglazuur tegel 1600-1700 blauwe beschildering 
(lelie als hoekmotief) 

104 1 1 2 1 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900 paarse beschildering

104 1 1 2 1 witbakkend tinglazuur tegel 1700-1900 blauwe beschildering

104 1 1 2 4 1 standring roodbakkend lood-
glazuur

1600-1900

104 1 1 2 1 steengoed zoutglazuur 1700-1800 blauwe beschildering

104 1 1 2 1 witbakkend, lood-
glazuur en koperoxide

1600-1900

171 112 4 2 1 majolica schaal 1700-1900 paarse en gele 
 beschildering
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Bijlage 3:
Keramisch bouwmateriaal

Vnr. Put Vlak Aantal Baksel Type/vorm Maten Opmerkingen

3 1 1 1 roodbakkend baksteen ?x7x5

3 1 1 1 roodbakkend baksteen ?x8x5

3 1 1 1 roodbakkend baksteen, taps en afgeschuind ?x10-7x4 

3 1 1 1 roodbakkend baksteen, taps en afgeschuind ?x8-5,5x4,5 

3 1 1 1 roodbakkend baksteen, taps en afgeschuind ?x5,5-4,5x4 verbrand

3 30 1 1 roodbakkend baksteen, taps en afgeschuind 21,5x8,5-7x4,5

3 1 1 1 roodbakkend baksteen, taps en afgeschuind ?x7,5x4,5 

3 1 1 2 roodbakkend baksteen, taps en afgeschuind ?x7x4,5

3 1 1 1 roodbakkend baksteen, taps en afgeschuind ?x8,5x4

152 1 1 3 geelbakkend baksteen ?x7,3,5 cm, ?X7x3 cm

172 1 1 1 roodbakkend dakpan

172 1 1 1 roodbakkend baksteen

172 1 1 1 geelbakkend baksteen

45 3 2 roodbakkend baksteen 18x8x3,5

45 3 1 roodbakkend baksteen 18,5x8x3,5 mortel

45 3 1 roodbakkend baksteen 19x8x3,5

45 3 1 geelbakkend baksteen 17x7,5x3,5 mortel

148 3 2 roodbakkend baksteen 18x8x3,5 mortel

148 3 1 roodbakkend baksteen 18x7,5x3,5 mortel, verbrand

148 3 1 roodbakkend baksteen 17,5x8x4 verbrand

58 1 2 1 roodbakkend baksteen

146 3 104 1 roodbakkend baksteen

6 1 1 1 roodbakkend baksteen

7 1 1 3 geelbakkend baksteen 17x7,5x3 cm, 17x7x3,5 cm 
en 18x7x3 cm

7 1 1 1 geelbakkend baksteen 16x7,5x3,5

7 1 1 1 geelbakkend baksteen ?x7x3 

7 1 1 1 geelbakkend baksteen 16,5x7x3

7 1 1 1 geelbakkend baksteen ?x8x3,5

51 3 1 1 grijsbakkend dakpan

55 1 101 3 roodbakkend baksteen

55 1 101 1 geelbakkend ijsselsten

60 2 1 2 roodbakkend baksteen

110 2 1 1 roodbakkend baksteen

133 3 1 1 roodbakkend baksteen

145 4 1 1 roodbakkend dakpan

145 4 1 2 roodbakkend baksteen

44 1 3 1 roodbakkend baksteen

25 1 3 1 roodbakkend plavuis, loodglazuur en 
 koperoxide

20 1 3 5 roodbakkend baksteen

123 2 2 1 roodbakkend baksteen

24 1 3 3 roodbakkend baksteen

24 1 3 2 roodbakkend baksteen
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Vondstnr Put Vlak Aantal Baksel Type/vorm Maten Opmerkingen

21 1 1 geelbakkend baksteen

21 1 3 1 geelbakkend baksteen

68 1 3 1 geelbakkend baksteen ?x8x3 mortel overal

68 1 3 1 roodbakkend baksteen ?x9x3,5 mortel onder

69 1 3 1 roodbakkend baksteen mortel

72 1 3 roodbakkend baksteen

72 1 2 roodbakkend baksteen ?x9x3,5 mortel

72 1 1 roodbakkend baksteen ?x7,5x3,5 mortel

72 1 2 roodbakkend baksteen ?x8,5x4 mortel

72 1 6 roodbakkend baksteen

72 1 6 geelbakkend baksteen

72 1 1 geelbakkend baksteen ?x8,5x3,5 mortel

72 1 4 roodbakkend baksteen

72 1 1 roodbakkend mortel

88 1 3 1 geelbakkend baksteen ?x9x3 cm

88 1 3 3 roodbakkend baksteen

88 1 3 2 roodbakkend baksteen ?x7x3,5 cm

66 1 3 1 roodbakkend baksteen

147 1 2 2 roodbakkend baksteen 23x10x4,5 cm en ?x9x3,5 
cm, mortel

158 4 2 15 roodbakkend baksteen

158 4 2 1 roodbakkend baksteen ?x9x3,5 cm

158 4 2 2 grijsbakkend dakpan

158 4 2 6 roodbakkend baksteen

161 4 2 8 roodbakkend baksteen

161 4 2 1 roodbakkend baksteen

57 1 3 2 roodbakkend baksteen ?x7x3,5 cm

57 1 3 geelbakkend baksteen ?x7x3 cm

61 1 2 1 roodbakkend baksteen

105 2 2 1 geelbakkend baksteen

105 2 2 1 roodbakkend baksteen ?x9x3,5

124 2 2 2 roodbakkend baksteen

136 1 1 1 roodbakkend baksteen

137 1 1 2 geelbakkend baksteen 15,5x7x3,5 cm en ?x8x3 cm

137 1 1 1 roodbakkend baksteen

150 1 2 1 roodbakkend baksteen

151 1 1 1 roodbakkend baksteen

152 1 1 1 roodbakkend dakpan

134 3 2 1 roodbakkend baksteen

1 1 2 2 roodbakkend dakpan

162 4 2 1 roodbakkend baksteen
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Bijlage 4:
Natuursteen

Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Soort Type/vorm Datering Opmerkingen

1 15 2 2 1 natuursteen

1 104 1 2 1 natuursteen kiezel

5 111 1 2 1 basalt maalsteen

6 136 1 1 1 natuursteen kiezel

6 152 1 1 1 natuursteen

6 152 1 1 42 basaltlava maalsteen afgesleten rillen

17 140 2 1 basaltlava maalsteen ril

19 8 1 1 3 cement recent

20 6 1 1 1 basaltlava maalsteen 5,5 cm dik, ril

20 38 1 2 1 basaltlava maalsteen rillen

20 55 1 101 1 basaltlava maalsteen

20 55 1 101 6 cement recent

20 129 3 2 1 basalt maalsteen

20 130 3 2 1 basalt maalsteen

20 131 3 2 1 basalt maalsteen past aan 143

20 143 4 1 1 basalt maalsteen past aan 131

20 145 4 1 2 natuursteen

36 56 1 102 1 cement recent

36 139 3 103 1 basaltlava maalsteen

53 68 1 3 1 vuursteen afslag noordelijk vuursteen, veel beschadiging 
randen, gebruik of post-dep.

53 69 1 3 6 basaltlava maalsteen

53 72 1 5 basaltlava maalsteen een met rillen

53 82 1 3 2 basalt maalsteen scherpe randen

58 66 1 3 1 basaltlava maalsteen

58 67 1 3 4 basalt maalsteen scherpe randen

62 158 4 2 1 composit maalsteen

62 158 4 2 1 zandsteen handslijpsteen slijpsporen, brandsporen

62 170 4 2 1 basalt maalsteen

63 167 1 102 1 basalt maalsteen

68 44 1 2 1 natuursteen kiezel met verf recent

74 57 2 1 3 cement, ijzer buis recent

76 105 2 2 1 basalt maalsteen flinter

86 128 1 1 1 basaltlava maalsteen rillen

86 137 1 1 1 vuursteen

86 137 1 1 8 basaltlava maalsteen

86 150 1 2 1 basaltlava maalsteen

86 151 1 1 1 basaltlava maalsteen

86 152 1 1 2 ijzer, maalsteen indet

98 142 4 1 1 basaltlava maalsteen dikte 6 cm, rillen

112 162 4 2 1 vuursteen ingredient maalsteen revitalisatie?

144 1 natuursteen tegel 23x23 cm

178 3 1 1 basalt maalsteen groot stuk maalsteen

178 3 1 4 basalt maalsteen 4 stuks passend
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Bijlage 5:
Bot

Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

16 1 2 iave tit 1 1,2

104 1 2 lm v 1 7,2 onv.

15 1 2 p hu 1 520,9 l hak/vraatsp.dve.

15 1 2 p mt 1 245,3 l dve. 27,2

104 1 2 r co 1 14,9

15 1 2 r des 1 21,1

15 1 2 r max 1 9,6 l verkoold

15 1 2 r mt 1 74,4 donv. vraatsp.

15 1 2 r p1 1 15,9 ve. afgerond

14 1 1 r sc 1 289,6 r snij/vraatsp. Klc=6,0

14 1 1 r vlu 1 13,4 vraatsp.

104 1 2 r vlu 1 27,5 haksp.

15 1 2 s/g hu 1 14,3 l vraatsp.

17 1 2 s/g mc 1 18,4 l 13,2

15 1 2 v man 1 82,3 l 10 mnd. vraatsp.

104 1 2 v ul 1 6,2 r

172 1 1 orc fe 2 4,8 l + r

172 1 1 r hu 1 20,6 l juv. vraatsp.

58 1 2 caedu ind 1

58 1 2 imoll ind 3

58 1 2 ipisc squ 3

58 1 2 myedu ind 1

58 1 2 peflu squ 1

8 1 1 r co 1 14,1 haksp.

8 1 1 s/g as 1 8,7 r

8 1 1 s/g ca 1 10 r ve.

58 1 2 xmoll ind 2 Spisula sp.

145 4 1 adom cr 1 3,4

55 1 101 anura ind 7

55 1 101 clhar v 1

83 1 2 gado fe 1 2,6 r 7,9

90 1 2 iave hu 1 1,2

55 1 101 ipisc qua 1

55 1 101 ipisc squ 4

55 1 101 ipisc v 3

60 2 1 k fe 1 4,9 r 9,5

55 1 101 k p3 1

55 1 101 klk dei 4

55 1 101 klk man 5

55 1 101 klk pe 2

55 1 101 klk ti 2

55 1 101 klk v 3

145 4 1 ma ind 3 5,4
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

55 1 101 peflu squ 1

145 4 1 peflu v 1

133 3 1 r cr 1 23,8 haksp.

83 1 2 r fe 1 38 l dve. haksp.

83 1 2 r fe 1 95,9 r haksp.

60 2 1 r mt 1 119 r donv.

60 2 1 r p3 1 26

83 1 2 r sc 1 9,9 juv.

110 2 1 r ti 1 347,2 r pve. Bp=11,7

110 2 1 r ti 1 170,7 l ponv.

83 1 2 r vce 1 38,6 vraatsp.

83 1 2 r vlu 1 30

86 1 2 r vth 1 8,4 haksp.

55 1 101 ran fe 1 l donv.

55 1 101 ran v 1

55 1 101 ran vca 1

83 1 2 s/g ca 1 6,3 l ve. vraatsp.

83 1 2 s/g co 1 2,2

83 1 2 v mp 1 6,4 haksp.

60 2 1 v ti 1 39,4 r donv.

145 4 1 xmoll ind 2 gr. strandgaper

12 1 2 lm ind 1 4,2

12 1 2 r sa 1 10,7

12 1 2 s/g pe 1 11 r haksp.

12 1 2 s/g sc 1 4,5 l

56 1 101 anang v 1

135 3 2 anat co 4 G

135 3 2 anat cor 1 l G

135 3 2 anat fe 1 l G 5,3

135 3 2 anat fi 1 l G

135 3 2 anat fu 1 23,4 gew. alle eend G

135 3 2 anat hu 1 r knaagsp. kat G 9,7

135 3 2 anat hu 1 l G 9,7

135 3 2 anat p 1 G

135 3 2 anat pe 1 G

135 3 2 anat tit 1 l G

135 3 2 anat ul 1 r G 8

135 3 2 anat v 1 G

56 1 101 anura ind 5

135 3 2 anura v 1

56 1 101 clhar at 1

135 3 2 iave ind 1 3,7 eierschaal

135 3 2 ipisc ind 75
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

135 3 2 klk co 1

56 1 101 klk dei 1

135 3 2 klk dei 4

135 3 2 klk max 1

135 3 2 klk pe 1

135 3 2 klk sc 1

135 3 2 klk ul 1

56 1 101 klk v 3

135 3 2 klk v 1

135 3 2 orc ca 1 juv.

135 3 2 orc cr 3 juv.

135 3 2 orc fe 1 juv.

135 3 2 peflu squ 1

56 1 101 ran v 2

56 1 101 ran vca 1

135 3 2 tae man 2

135 3 2 tae max 2

135 3 2 tae tar 1

135 3 2 tae ul 1

135 3 2 titin art 2 H

135 3 2 titin bra 2 H

135 3 2 titin cer 2 H

135 3 2 titin cle 2 H

135 3 2 titin co 2 H

135 3 2 titin den 1 H

135 3 2 titin epi 1 H

135 3 2 titin fro 1 H

135 3 2 titin hyo 1 H

135 3 2 titin int 1 H

135 3 2 titin neu 2 H

135 3 2 titin ope 2 H

135 3 2 titin par 1 H

135 3 2 titin pel 1 H

135 3 2 titin pro 1 H

135 3 2 titin qua 1 H

135 3 2 titin tri 2 H

135 3 2 titin uro 2 H

135 3 2 titin web 2 7,7 gew. alle zeelt H

132 3 1 v fe 1 24,9 l ponv.

132 3 1 v mc 1 11,3 knaagsp.

18 1 3 v dei 1 1,2 melksnijtand

63 1 2 r car 3 105,1 gew. alle kalf F

63 1 2 r mc 1 l donv. F
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

63 1 2 r p1 1 ponv. F

63 1 2 r ra 1 l p+donv F

63 1 2 r ul 1 l ponv. F

63 1 2 r v 1 juv. F

20 1 2 h mp 1 1,4

24 1 2 v dei 1 1,7

24 1 2 v vth 1 6,5

21 1 2 ma ind 1 1

69 1 3 anura pb 1

69 1 3 caedu ind 1 3,2

69 1 3 clhar cer 1

82 1 3 clhar ind 2

82 1 3 clhar v 2

82 1 3 cypri ind 2

68 1 3 h as 1 rechts B

82 1 3 h as 2 C

68 1 3 h ca 1 rechts B

82 1 3 h ca 2 C

69 1 3 h car 1 links B

82 1 3 h car 1 B

82 1 3 h car 1 C

68 1 3 h co 24 B

82 1 3 h co 26 C

82 1 3 h cr 1 100,8 gew.alle hond B

82 1 3 h cr 1 C

69 1 3 h de 2 B

68 1 3 h fe 2 B 10,4/10,5

82 1 3 h fe 2 C 12

68 1 3 h fi 2 B

82 1 3 h fi 2 C

68 1 3 h hu 1 rechts dist. B

82 1 3 h hu 1 links B 10,2

82 1 3 h hu 1 rechts prox. B

82 1 3 h hu 2 C 11

69 1 3 h hy 1 B

69 1 3 h ind 6 B

82 1 3 h man 2 B

82 1 3 h man 2 C

82 1 3 h mc 6 B

82 1 3 h mc 4 rechts C

82 1 3 h mc 4 links C

68 1 3 h mt 4 rechts B

72 1 3 h mt 4 3,5 links B
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

82 1 3 h mt 3 rechts C

82 1 3 h mt 4 links C

68 1 3 h op 1 B

82 1 3 h op 1 C

68 1 3 h p1 1 B

69 1 3 h p1 2 B

69 1 3 h p2 1 B

69 1 3 h p3 1 B

68 1 3 h pa 1 B

69 1 3 h pa 1 3,3 gew. alle hond B

82 1 3 h pa 1 C

68 1 3 h pe 2 B

82 1 3 h pe 2 C

68 1 3 h ra 1 rechts prox. B

82 1 3 h ra 1 links B 9,8

82 1 3 h ra 1 rechts dist. B

82 1 3 h ra 2 snijsp. dist. C 10,3

68 1 3 h sa 1 B

82 1 3 h sa 1 C

68 1 3 h sc 2 136,4 gew. alle hond B

82 1 3 h sc 2 C

69 1 3 h se 6 B

68 1 3 h st 1 B

68 1 3 h tar 3 rechts B

69 1 3 h tar 1 links B

82 1 3 h tar 1 C

68 1 3 h ti 2 B 10,9/11,0

82 1 3 h ti 2 snijsp. dist. C 12

68 1 3 h ul 1 rechts prox. B

82 1 3 h ul 1 links B 11,7

82 1 3 h ul 1 rechts dist. B

82 1 3 h ul 2 snijsp. dist. C 12,7

68 1 3 h vca 5 B

69 1 3 h vca 2 B

82 1 3 h vce 7 B

82 1 3 h vce 7 264 gew. alle hond C

68 1 3 h vlu 7 path. B

82 1 3 h vlu 7 C

68 1 3 h vth 12 B

82 1 3 h vth 13 path. C

82 1 3 k ca 1 links D

82 1 3 k co 20 D

82 1 3 k cr 1 176,2 gew.alle kat D
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

82 1 3 k fe 2 D 10,8

82 1 3 k fi 2 D 10,4/10,5

82 1 3 k hu 2 D 9,7

82 1 3 k man 2 D

82 1 3 k mc 3 links D

82 1 3 k mc 4 rechts D

82 1 3 k mt 4 links D

82 1 3 k mt 1 rechts D

82 1 3 k p3 5 D

82 1 3 k pa 2 D

82 1 3 k pe 1 D

82 1 3 k ra 2 D 9,3

82 1 3 k sa 1 D

82 1 3 k sc 2 D

82 1 3 k tar 1 links D

82 1 3 k ti 2 D 11,1/11,2

82 1 3 k ul 2 D 11

82 1 3 k vce 7 D

82 1 3 k vlu 7 D

82 1 3 k vth 13 D

82 1 3 klk cr 8

69 1 3 klk de 1

82 1 3 klk de 3

82 1 3 klk fe 2

69 1 3 klk man 1

82 1 3 klk man 2

82 1 3 klk pe 3

82 1 3 klk ra 1

82 1 3 klk ti 2

82 1 3 klk ul 3

82 1 3 klk v 3

82 1 3 mm co 1 0,3

82 1 3 mm v 1 2,5 juv.

69 1 3 r co 1 41,9 haksp.

72 1 3 r co 1 33,5

82 1 3 r co 1 9,6 hak+snijsp.

68 1 3 r cr 1 3,3

69 1 3 r cr 1 4,5 juv.

72 1 3 r cr 3 32,7 juv.

82 1 3 r fe 1 54,3 l.vraat

72 1 3 r ra 1 39,2 l. juv. vraatsp.

69 1 3 r ul 1 24 r. juv.

72 1 3 r vce 1 94,3 haksp./vraatsp.
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

82 1 3 r vce 1 77,6 haksp.

82 1 3 ran de 1

82 1 3 ran fe 1 rechts

67 1 3 anang v 1

67 1 3 h as 2 A

67 1 3 h ca 2 A

67 1 3 h car 14 A

65 1 3 h co 20 A

67 1 3 h co 6 A

67 1 3 h cr 1 A

65 1 3 h fe 2 389,5 gew.alle hond A 20

67 1 3 h fi 2 A

67 1 3 h hu 2 856,6 gew. alle hond A 17,8

67 1 3 h hy 9 A

67 1 3 h man 2 A

67 1 3 h mc 8 A

67 1 3 h mt 8 A

67 1 3 h p1 15 A

67 1 3 h p2 15 A

67 1 3 h p3 13 A

67 1 3 h pa 1 A

65 1 3 h pe 2 A

67 1 3 h ra 2 A 18,3

65 1 3 h sa 1 A

67 1 3 h sc 2 A

67 1 3 h se 19 A

67 1 3 h st 4 A

67 1 3 h tar 10 A

67 1 3 h ti 2 A 19,6

67 1 3 h ul 2 A 21,8

65 1 3 h vca 2 A

67 1 3 h vce 7 A

65 1 3 h vlu 7 path. A

65 1 3 h vth 5 path. A

67 1 3 h vth 8 A

67 1 3 ipisc ind 1

65 1 3 klk de 1

66 1 3 klk de 2

65 1 3 klk fe 1

67 1 3 klk fe 1

65 1 3 klk hu 1

67 1 3 klk hu 1

65 1 3 klk ind 1
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

65 1 3 klk man 1

66 1 3 klk man 1 spitsmuis

66 1 3 klk man 2

65 1 3 klk max 1

66 1 3 klk max 1

65 1 3 klk pe 2

65 1 3 klk ti 1

65 1 3 klk v 1

66 1 3 klk v 1

66 1 3 ma ind 2

65 1 3 mm pb 1 0,4

67 1 3 r co 1 11,4

158 4 2 mm v 1 1,1

158 4 2 p pa 1 34,9 r. vraat

158 4 2 r co 1 9,7 juv. vraat

158 4 2 r man 1 7,8 verweerd

170 4 3 s as 2 E

170 4 3 s ca 2 E

170 4 3 s car 11 E

170 4 3 s co 25 E

170 4 3 s cr 1 geen maxilla E

170 4 3 s fe 2 p+d onv. E

170 4 3 s hu 2 p+d onv. E

170 4 3 s mc 2 d onv. E

170 4 3 s mt 2 d onv. E

170 4 3 s p1 5 p onv. E

170 4 3 s p2 4 p onv. E

170 4 3 s p3 4 E

170 4 3 s pa 1 E

170 4 3 s pe 2 onv. E

170 4 3 s ra 2 p+d onv. E

170 4 3 s sa 1 E

170 4 3 s sc 2 E

170 4 3 s st 6 E

170 4 3 s tar 3 E

170 4 3 s ti 2 p+d onv. E

170 4 3 s ul 2 p onv. E

170 4 3 s vca 4 E

170 4 3 s vce 4 609,7 gew.alle schaap E

170 4 3 s vlu 7 E

170 4 3 s vth 12 E

158 4 2 v cr 1 16,3

166 4 anat st 1 1,7
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

161 4 2 caedu indet 1

167 4 1 gado co 4 K

167 4 1 gado cor 1 r K

167 4 1 gado cr 1 slachtsp. K

167 4 1 gado fe 2 l + r K 7,8

167 4 1 gado fi 1 l K

167 4 1 gado fu 1 K

167 4 1 gado hu 2 l + r K 6,8

167 4 1 gado man 1 K

167 4 1 gado p 5 K

167 4 1 gado pe 1 50,1 gew. alle kip K

167 4 1 gado qua 1 K

167 4 1 gado ra 2 l + r K 6

167 4 1 gado st 1 K

167 4 1 gado tit 2 l + r K 11

167 4 1 gado tmt 1 l zonder spoor K 7,7

167 4 1 gado ul 2 l K 6,8

167 4 1 gado v 5 K

167 4 1 gado vca 2 K

167 4 1 gado vlu 1 notarium K

166 4 k sc 1 2,9 r

167 4 1 r fe 1 265,1 l pve. snijsp.

161 4 2 r sc 1 31,1 r juv. vraatsp. Klc=2,7

161 4 2 r sc 1 125,3 r juv. vraatsp. Klc=3,6

61 2 2 r co 1 7,8

105 2 2 p pe 2 954,7 vraat hond

105 2 2 p sa 1 143

105 2 2 p sc 1 297,5 r.vraat

105 2 2 p vlu 5 275,6 path.

105 2 2 r vca 1 13,4 ve.

106 2 2 r mp 1 29,5 d onv

108 2 2 r mp 1 27,9 d onv

124 2 2 r vca 1 17,8 onv. vraat

151 1 1 anat sc 1 0,5 l

136 1 1 anat ul 1 1,9 r 7,8

151 1 1 anura indet 2

138 1 1 caedu ind 2

151 1 1 gadid v 1

151 1 1 iave fe 1 0,2 juv.

151 1 1 iave p 1

137 1 1 imoll ind 2

138 1 1 imoll ind 2

137 1 1 k vlu 1 1,5 ve
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

151 1 1 myedu indet 1

152 1 1 p ti 1 25,2 l

152 1 1 r as 1 40,9 juv.

137 1 1 r at 1 26,4 haksp.

152 1 1 r car 1 8,5 l juv.

136 1 1 r co 1 74,3 haksp.

152 1 1 r co 2 50,6 haksp.

152 1 1 r co 1 6,4 verbeend

137 1 1 r de 1 1,2

136 1 1 r fe 1 l juv. J

152 1 1 r fe 1 42,8 r juv.

136 1 1 r hu 2 342 gew. alle kalf J

152 1 1 r man 1 77,3 r 1 jaar oud

136 1 1 r mc 2 juv. J

152 1 1 r mp 1 7,8 d onv.

136 1 1 r mt 1 juv. J

136 1 1 r p1 2 juv. J

152 1 1 r p1 3 104,7 ve. afgerond

128 1 1 r p2 1 1,3 ponv. F?

136 1 1 r p2 2 juv. J

136 1 1 r p3 1 juv. J

136 1 1 r pe 1 r juv. J

136 1 1 r ra 1 l juv. J

138 1 1 r ra 1 43,4 l juv. haksp.donv.

152 1 1 r ra 1 24,4 r juv.

136 1 1 r ti 1 l juv. J

137 1 1 r ti 1 15,2 juv.

152 1 1 r ti 2 63,7 l + r juv.

136 1 1 r ulna 2 juv. J

137 1 1 r vlu 1 52,7 haksp.

136 1 1 r vth 2 123,3

136 1 1 s/g fe 1 73 p+dve I

137 1 1 s/g fe 1 6,5 l juv.

152 1 1 s/g hu 1 66,6 r I? 15,4

136 1 1 s/g ti 2 158 l + r I 22,9/23

137 1 1 s/g ti 1 16,3 l juv.

136 1 1 s/g ve 1 5,3 I

151 1 1 s/g vlu 1 1,9

151 1 1 titin v 1

137 1 1 v cr 1 2,3

152 1 1 v cr 1 16,4

137 1 1 v man 1 118,2 l haksp.m.

152 1 1 v pe 2 65,5 l hak/vraatsp.
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Vnr. Put Vlak Diersoort Skeletelement Aantal Gewicht Bijzonderheden Associatie Maat Gl

137 1 1 xmoll ind 2 Spisula sp.

151 1 1 xmoll indet 4 tuinslak

134 3 2 clhar v 17 1 verbr.

134 3 2 ipisc ind 1

162 4 2 anat pe 1 1,2

162 4 2 iave fe 1 1,3
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Bijlage 6:
Metaal

Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Metaal Type/vorm Datering Selectie Rontgen Opmerkingen

1 14 1 2 2 ijzer haak ja

1 14 1 2 2 ijzer indet/nagel nee 1,5 cm, gebroken, grote kop

1 15 1 2 4 ijzer nagel nee 11,5 cm (afgebroken), 6,5 cm  
(af gebroken), 8 cm (afgebroken) en 
6 cm (afgebroken)

1 15 1 2 2 ijzer indet nee

1 16 1 2 1 koper munt 17e ja oord Frisia

1 17 1 2 2 ijzer nagel nee 12 cm

1 17 1 2 1 ijzer indet nee ja

1 104 1 2 2 ijzer indet nee

1 104 1 2 7 ijzer nagel nee 6,5 cm (afgebroken), 5,5 cm  
(af gebroken), 7 cm (afgebroken), 
6,7 cm (afgebroken), 5,5 cm, 4,7 cm  
(afge broken) en 6,5 cm (afgebroken)

1 104 1 2 1 ijzer indet nee ja

5 19 1 3 1 lood lakenloodje 19e-20e ja RMO, F.W. Schutt Berlin Pampfsmuhle

14 58 1 2 26 ijzer indet nee

17 140 2 1 1 ijzer gebogen strip nee

19 8 1 1 1 ijzer haak ja

19 8 1 1 1 ijzer  kamrad ja

19 8 1 1 10 ijzer nagel nee 13 cm (afgebroken), 11 cm  
(af gebroken), 12,5 cm, 10 cm (2x), 9 cm 
(afgebroken), 6,5 (2x), 29,5 cm en 4 cm 
(afgebroken)

19 8 1 1 1 ijzer scharnier ja

19 8 1 1 1 ijzer nagel met verdikking ja 24,5 cm

19 8 1 1 8 ijzer indet nee

19 8 1 1 1 ijzer rechthoekige plaat nee ja

19 23 1 3 1 ijzer indet nee

19 146 3 104 1 ijzer kamrad ja

20 5 1 1 1 koper plaatje ja

20 6 1 1 2 ijzer nagel nee 12,5 cm en 7,5 cm

20 6 1 1 1 ijzer kamnagel ja

20 6 1 1 1 blik plaaje nee

20 6 1 1 1 ijzer nagel recent nee 10,5 cm (afgebroken)

20 39 1 2 1 ijzer strip ja

20 40 1 2 1 lood lakenloodje 19e-20e ja RMO, F.W. Schutt Berlin Pampfsmuhle

20 40 1 2 1 ijzer scharnier recent nee

20 41 1 2 1 ijzer hangoog ja

20 42 1 2 1 ijzer nagel ja 31 cm

20 43 1 2 1 lood lakenloodje 19e-20e ja O……..B.H……..

20 47 2 1 1 ijzer nagel recent nee 8,5 cm en 3,5 cm (afgebroken)

20 47 2 1 1 lood plak ja vergelijk vn. 62

20 47 2 1 1 ijzer geheng ja

20 47 2 1 1 lood plaatje met nagelga-
ten

ja

20 48 2 1 2 zink plaatje nee
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Spnr Vondst-
nr

Put Vlak Aantal Metaal Type/vorm Datering Selectie Rontgen Opmerkingen

20 49 2 1 1 ijzer hang- sluitwerk ja

20 54 2 1 1 ijzer  stang ja 57 cm

20 55 1 101 1 ijzer indet nee

20 55 1 101 5 ijzer  nagel nee 5,5 cm (2x), 3,5 cm en 3,7 cm (2x)

20 60 2 1 1 ijzer nagel, kleine kop nee 21 cm

20 60 2 1 1 ijzer nagel nee 7,5 cm

20 60 2 1 1 ijzer plaat, licht taps 
 toelopend

nee 10 cm lang, breedte 4 en 5,5 cm

20 60 2 1 2 lood strip, geknipt nee

20 60 2 1 2 zink nagelgaten nee

20 60 2 1 1 ijzer stang, platgeslagen 
uiteinden met gat

ja 50 cm lang

20 60 2 1 1 ijzer plaat met ovale 
 uiteinden en  
10 nagelgaten

ja 43 cm lang

20 60 2 1 1 ijzer nagel, grote kop ja 28 cm

20 62 2 1 1 lood plaat met spijker-
gaten

ja

20 83 1 2 3 ijzer strip nee

20 83 1 2 2 blik plaat nee

20 83 1 2 26 ijzer nagel nee 18 cm, 9 cm ( 2x), 6,7 cm (2x), 5,1 cm 
(2x), 10,1 cm (2x), 13,5 cm, 9,5 cm, 
9,3 cm (2x), 7,2 cm (2x), 6,8 cm (2x), 
5,9 cm, 4,7 cm (2x), 4,1 cm (2x), 6,5 cm 
(afgebroken), 5 cm en 7,2 cm (2x)

20 83 1 2 1 ijzer  baar nee

20 86 1 2 1 ijzer strip met twee nagels recent nee

20 86 1 2 2 ijzer nagel recent nee 18 cm en 6,5 cm

20 86 1 2 4 ijzer nagel nee 9,5 cm (afgebroken), 9,7 cm  
(afgebroken) em 7 c,m(2x)

20 86 1 2 1 ijzer scharnier ja

20 90 1 2 1 ijzer nagel nee 5,5 cm

20 90 1 2 1 ijzer indet nee

20 95 1 2 1 ijzer halfronde srip met 
naglegaatjes

ja

20 98 1 2 1 ijzer draad, spaak nee

20 100 1 2 1 koper munt ja 1 cent

20 110 2 1 2 ijzer nagel nee 19 cm, 18 cm

20 110 2 1 1 blik plaatje met naglgaten 20e nee

20 119 2 1 1 ijzer deurbeslag ja

20 133 3 1 1 ijzer platte ring met  
nagelgaten

ja diameter 25 cm

20 133 3 1 1 ijzer nagel nee 14,5 cm (afgebroken)

20 133 3 1 1 blik plaatje met naglgaten 20e nee

20 145 4 1 1 ijzer staafje, gebogen nee 21 cm

20 145 4 1 1 ijzer indet nee

20 145 4 1 1 ijzer plaat nee
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Spnr Vondst-
nr

Put Vlak Aantal Metaal Type/vorm Datering Selectie Rontgen Opmerkingen

20 145 4 1 1 ijzer plaat met haakse 
hoek en nagelgaten

nee

20 145 4 1 2 ijzer staafje nee 15 cm en 20,5 cm

20 145 4 1 1 ijzer staafje, rond nee

20 145 4 1 1 lood plaat met spijkergat 
en groot gat

nee

20 145 4 1 1 zink plaat met lasnaad, 
deels dubbel-
gevouwen

nee

20 145 4 1 1 ijzer kamnagel ja

20 145 4 1 2 ijzer plaat met afgeronde 
bovenzijde met gat 
en sleuf

ja 11 cm en 16 cm

20 145 4 1 1 ijzer deurbeslag, scharnier ja 29 cm lang

20 145 4 1 1 ijzer nagel nee 25 cm

23 11 1 2 1 ijzer indet nee

23 11 1 2 1 ijzer nagel nee

29 12 1 2 1 ijzer nagel nee 8 cm (afgebroken)

37 18 1 3 1 ijzer nagel nee 7 cm (afgebroken)

38 25 1 3 2 ijzer nagel nee 6,4 cm (afgebroken) en 4,5 cm  
(afgebroken)

44 36 1 3 6 ijzer nagel nee 6,8 cm,, 6,5 cm (afgebroken), 5 cm 
(afgebroken, 2x) en 4 cm  
(afgebroken, 2x)

46 20 1 3 7 ijzer nagel nee 4,5 cm (2x), 5 cm (2x), 6 cm  
(afgebroken), 3,5 cm (afgebroken en 
2,5 cm (afgebroken)

46 20 1 3 1 ijzer indet nee

47 24 1 3 4 ijzer indet nee

47 24 1 3 18 ijzer nagel nee 6 cm, 3,5 cm (afgebroken), 5,5 cm  
(afgebroken), 5 cm (2x), 3,2 cm (2x),  
2,5 cm (2x), 3 cm, 3,5 cm. 5,5 cm  
(afgebroken), 3  cm (afgebroken),  
4 cm (afgebroken), 3,5 cm (2x), 4 cm 
(afgebroken) en 3,5 cm (afgebroken).

49 22 1 3 4 ijzer nagel nee 8 cm (2x), 5,7 cm (afgeborken) en 
 6,4 cm

53 69 1 3 1 ijzer indet nee

53 72 1 5 ijzer indet nee

53 72 1 5 ijzer nagel nee 7,5 cm (2x), 8 cm (afgebroken) en 5 cm 
(afgebroken, 2x)

53 82 1 3 10 ijzer nagel nee 7cm (3), 4 cm (4), 2,5 cm (3): platte kop, 
rechthoekig

53 82 1 3 2 ijzer indet nee

53 88 1 3 2 ijzer strip nee ja

56 84 1 2 1 ijzer nagel recent nee 9,5 cm

57 64 1 3 1 ijzer naald ja

57 64 1 3 1 ijzer plaat nee

57 64 1 3 2 ijzer nagel nee 8,5 cm en 3,5 cm (afgebroken)

57 85 1 2 1 ijzer indet nee
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Spnr Vondst-
nr

Put Vlak Aantal Metaal Type/vorm Datering Selectie Rontgen Opmerkingen

57 85 1 2 4 ijzer nagel nee 14 cm (afgeboken), 1,38 cm, 8 cm  
(afgebroken) en 5,5 cm (afgebroken)

57 85 1 2 1 klomp nee ja

58 67 1 3 4 ijzer nagel nee 1x vierkante kop, rechthoekig

62 158 4 2 1 ijzer nagel recent nee 9,2 cm

62 158 4 2 9 ijzer nagel  nee 7,2 cm (2x), 6 cm, 11 cm (2x), 4,2 cm 
(2x) en 7,5 cm (2x)

62 158 4 2 3 ijzer  indet nee

62 170 4 3 3 ijzer nagels nee 3 cm (2x), 6 cm (1x)

62 170 4 3 1 ijzer indet nee

63 161 4 2 2 ijzer nagel nee 6,6 cm (2x)

63 167 4 1 2 ijzer indet nee

66 44 1 2 1 ijzer rechthoekige plaat nee ja

70 50 2 1 2 ijzer nagel recent nee 19 cm, 18 cm

71 107 2 1 1 ijzer hoefijzer ja

72 52 3 1 2 ijzer nagel recent nee 18 cm (2x)

73 53 3 1 1 ijzer nagel nee

74 155 2 1 1 ijzer balansarm? ja

76 105 2 2 1 ijzer nagel nee 3 cm, platte kop, rechthoekig

86 136 1 1 1 ijzer hamerkop ja

86 136 1 1 1 ijzer scharnier (deur) ja

86 136 1 1 1 ijzer nee

86 137 1 1 6 ijzer indet nee

86 137 1 1 1 ijzer plaatje nee

86 138 1 1 1 koper munt ja

86 138 1 1 1 ijzer indet nee

86 138 1 1 1 ijzer plaatje nee 4 x 3 cm

86 151 1 1 7 ijzer indet nee

86 152 1 1 16 ijzer  indet nee

86 152 1 1 1 koper munt + aardewerk ja

86 152 1 1 7 ijzer  nagel nee

86 152 1 1 2 ijzer geheng nee

86 152 1 1 7 ijzer indet ja ja

87 134 3 2 10 ijzer indet nee

112 162 4 2 3 ijzer  indet nee

154 154 2 1 tin/lood plaatje ja KUNSTMAALSTE[een] …… 
ROTTERD[am] HOLLAND

4 1 3 ijzer  nagel nee 5,5 cm, 3,4 cm en 5,6 cm
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Bijlage 7:
Glas

Spoor Vnr. Put Vlak Aantal Rand Wand Bodem Type/vorm Datering Opmerkingen

1 15 1 2 1 kraal

2 15 1 2 2 1 fles, groen 18e-19e

15 172 1 1 1 vensterglas lichtgroen 20e

19 8 1 1 1 vensterglas transparant 20e

19 9 1 1 4 vensterglas transparant 20e

19 9 1 1 1 fles, groen

19 9 1 1 2 1 fles, lichtgroen 

19 58 1 2 6 vensterglas transparant 20e

19 146 3 104 1 fles, groen late 18e-19e

20 55 1 102 5 vensterglas transparant 20e

20 83 1 2 6 vensterglas transparant 20e

20 83 1 2 1 vensterglas lichtgroen 20e

20 83 1 2 4 fles, groen

20 86 1 2 1 drinkglas 19e steel

20 86 1 2 5 vensterglas transparant 20e

20 96 1 2 1 pot, transparant zelfde pot als vnr. 9

20 110 2 1 1 vensterglas lichtgroen 20e

20 157 4 1 1 fles, groen

20 157 4 1 1 fles, groen 19e

36 56 1 102 3 vensterglas transparant 20e

36 56 1 102 1 vensterglas lichtgroen 20e

36 132 3 1 1 flesje , tansparant late 19e-20e

36 132 3 1 1 flitslampje 20e

36 132 3 1 1 vensterglas lichtgroen 20e

38 25 1 3 1 vensterglas transparant 20e

38 25 1 3 1 fles, groen

46 20 1 3 1 fles, groen

47 24 1 3 1 fles, groen

48 21 1 3 1 vensterglas transparant 20e

57 64 1 3 3 vensterglas lichtgroen 20e

57 85 1 2 1 fles, groen 19e-20e

62 158 4 2 2 vensterglas lichtgroen 20e

63 167 4 1 1 1 groen 1700-1800 wijnfles

66 44 1 2 109 vensterglas transparant 20e

86 137 1 1 2 vensterglas lichtgroen 20e

86 151 1 1 1 indet, transparant



142
—

Bijlage 8:
Hout

Spoor Vnr. Subnr. Put Context Dendro Artefact

20 6 . 1 ophogingslaag binnen molen .

26 13 1 . plag?

37 26 . 1 kruipaal staak

. 27 . 1 . staak

. 28 . 1 . balk

37 29 . 1 deel van hanger balk

37 30 . 1 deel van hanger balk

. 31 . 1 kruipaal ja balk

38 32 . 1 kruipaal staak

38 33 . 1 kruipaal ja balk

31 34 . 1 kruipaal paal

44 36 . 1 kruipaal .

20 55 . 1 ophogingslaag binnen molen .

19 58 . 1 . .

53 69 . 1 . .

45 73 . 1 kruipaal ja balk

45 74 . 1 paalkuil staak

45 75 . 1 paalkuil plank

45 76 . 1 paalkuil paal

45 77 . 1 kruipaal ja balk

45 78 . 1 paalkuil balk

20 79 . 1 kruipaal ja balk

20 80 . 1 ophogingslaag binnen molen stok

20 81 . 1 ophogingslaag binnen molen bewerkt

41 93 . 1 kruipaal ja paal

44 103 . 1 kruipaal balk

5 112 . 1 penant ja balk

5 113 . 1 penant ja balk

5 114 . 1 penant ja balk

5 115 . 1 penant ja balk

5 116 . 1 penant ja balk

5 117 . 1 penant ja balk

5 118 . 1 penant ja balk

5 119 . 1 penant ja balk

5 120 . 1 penant ja balk

5 121 . 1 penant ja balk

5 122 . 1 penant ja balk

5 125 . 1 penant plank

5 126 . 1 penant ja balk

87 134 . 3 . .

86 137 . 1 beschoeiing .

86 149 . 1 beschoeiing planken

86 152 . 1 beschoeiing houtskool
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Spoor Vnr. Subnr. Put Context Dendro Artefact

62 158 1 4 . .

62 158 2 4 . .

62 158 3 4 . .

62 158 4 4 . .

62 159 . 4 . geen hout

63 161 . 4 .

60 163 . 1 poer midden molen paal

60 164 . 1 poer midden molen ja balk

60 165 . 1 poer midden molen plank

15 172 . 1 . .

. 175 . 4 zuidoost kwadrant molen ja paal

. 176 . 4 zuidoost kwadrant molen ja paal

. 177 . 4 zuidoost kwadrant molen balk
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Bijlage 9:
 Monsterwaardering Midden-Beemster  
Molen Nachtegaal

Vnr. 1-1-138, Sp. 86-2 (± 300 ml residu)
60% grof zand, 30% amorf organisch materiaal, 
10% hout (vnl. naaldhout), 1 mosselfragment, 
1 gewone vlier (Sambucus nigra, Kl. 3), 
10% worteltjes, 1 wormenei, 1 fragment kleipijp-
steel, 1 diepslak sluitplaatje (Bithynia spec. 
operculum), 1 grote brandnetel (Urtica dioica, 
Kl. 3), 1 palingwervel (Anguilla anguilla), tientallen 
schelpfragmenten (o.a. kokkel, Cardium spec.)
Conclusie: Matige conservering botanische 
macroresten, geringe variatie. Analyse niet 
zinvol.

Vnr. 1-3-70, Sp. 53 (± 250 ml residu)
75% verbrande klei, 4 deels grotere fragmenten 
kleipijpsteel, tiental stuks houtskool, 1 voet-
beentje van kleine hond (Canis familiaris 
astragalus, det. I. van der Jagt), enkele kleine 
stukjes naaldhout, 1 stukje ijzer
Conclusie: Geen botanische macroresten 
geconserveerd, ongeschikt voor analyse.

Vnr. 1-3-71, Sp. 53 (± 50 ml residu)
Een baksteenfragment, vele tientallen wervels, 
pijpbeenderen e.d. van meerdere individuen van 
pad/kikker (Bufo/Rana spec.; det. I. van der Jagt), 
60% amorf organisch materiaal, 1 geminera-
liseerd gras (Poaceae), 1 gemineraliseerde 
ganzenvoet-achtige (Chenopodiaceae), 
10% verbrande kleibrokjes, enkele kleine stukjes 
hout, geen onverkoolde zaden
Conclusie: Goed geconserveerd botmateriaal, 
maar slecht geconserveerd plantaardig 
materiaal, ongeschikt voor botanische 
analyse.

Vnr. 1-3-91, Sp. 42-2 (± 50 ml residu)
50% stengeltjes/worteltjes, 30% amorf 
organisch materiaal, 2 watervlo eieren (Daphnia 
spec. Ephippium), 1 struisgras (Agrostis spec, 
Kl. 4), 1 kever dekschild, 2 wormeneieren, 
tientallen stukjes hout, deels naaldhout, 
1 straatgras (Poa annua, Kl. 4), 2 grote brandnetel 
(Urtica dioica, Kl. 3-4), 1% zand, 1 cypergras 
fragment (Cyperaceae, Kl. 2), 1 varkensgras 
(Polygonum aviculare, Kl. 3)
Conclusie: Redelijk tot goede conservering 
botanische macroresten, matige variatie. 
Analyse te overwegen.

Vnr. 3-2-134, Sp. 87 (± 200 ml residu)
70% verbrande klei, 10% zand, 20% verkoold 
plantaardig materiaal, 2 stukjes kleipijpsteel, 
1 gecalcineerde viswervel, 1 klein stukje 
baksteen, geen zaden.
Conclusie: Geen botanische macroresten 
geconserveerd, ongeschikt voor analyse.

Vnr. 4-2-160, Sp. 62 (± 100 ml residu)
90% verbrande kleibrokjes, enkele kleine stukjes 
hout, 1 staafje ijzer, 2 wormeneieren, geen zaden
Conclusie: Geen botanische macroresten 
geconserveerd, ongeschikt voor analyse.

Vnr. 4-2-169, Sp. 104 (± 50 ml residu)
2 grote stukken naaldhout, 40% zeer kleine 
stukjes hout, 40% amorf organisch materiaal, 
enkele tientallen gaatjesdragers (Foraminiferae), 
4 blaartrekkende boterbloem (Ranunculus 
sceleratus, Kl. 3-4), 1 kruipende boterbloem-type 
(Ranunculus repens-type, Kl. 3), 1 ganzenvoet 
inhoud (Chenopodiaceae, Kl. 1), 2 anjerachtigen 
(Caryophyllaceae, Kl. 1), 1 vlotvarentje 
megaspore (Salvinia natans, Kl. 4), 3 kever-
schilden, 1 ruw/veldbeemdgras (Poa pratensis/
trivialis, Kl. 4), 1 kleine lisdodde (Typha angusti-
folia, Kl. 3), tientallen insekteneieren
Conclusie: Slechte tot goede conservering 
botanische macroresten, redelijke variatie. 
Analyse te overwegen.

Vnr. 4-2-173, Sp. 112 (± 500 ml residu)
60% amorf organisch materiaal, 30% hout, 
5 grote weegbree (Plantago major, Kl. 3), 1% zand, 
tiental veenmosblaadjes en –bladfragmenten 
(Sphagnum spec.), 1 posthoornslak (Planorbidae), 
2 herik (Sinapis arvensis, Kl. 4)
Conclusie: Redelijk tot goede conservering 
botanische macroresten, maar beperkte 
variatie in soortensamenstelling.  
Analyse te overwegen.

Vnr. 4-2-174, Sp. 112 (± 50 ml residu)
Tiental stukjes houtskool, 30% amorf organisch 
materiaal, 20% worteltjes, 40% zand, 1 schapen-
zuring (Rumex acetosella, kl. 3), 2 statoblasten van 
mosdiertje (Hyalinella/Plumatella spec.)
Conclusie: Matig geconserveerd en arm aan 
botanische macroresten, ongeschikt voor 
analyse.
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Bijlage 10:
Resultaten analyse botanisch onderzoek

vnr. 169 cons.kl. vnr. 173 cons.kl.

Atriplex patula/prostrata - 5 2-4 uitstaande/spiesmelde

Chenopodium album - 6 2-3 melganzenvoet

Cladium mariscus - 1 3 galigaan

Eriophorum vaginatum skl. spoeltje - 1

Hydrocotyle vulgaris - 2 2 waternavel

Persicaria lapathifolia - 1 3 viltige duizendknoop

Plantago major - 32 3-4 grote weegbree

Potamogeton pusillus 6 3 - tenger fonteinkruid

cf. Potamogeton spec. - 1 2 fonteinkruid?

Potentilla anserina 2 2-3 - zilverschoon

Ranunculus repens-type 4 2-3 3 3 kruipende boterbloem-type

Ranunculus sardous - 1 3 behaarde boterbloem

Ranunculus sceleratus 2 3 1 3 blaartrekkende boterbloem

Rumex maritimus - 2 3 goudzuring

Sinapis arvensis - 6 2-3 herik

cf. Sinapis arvensis (gemin.) - 6 idem?

Sonchus asper fr. - 1 2 gekroesde melkdistel

Sphagnum spec. blad - 3

Stellaria media 1 3 2 2 vogelmuur

Dierlijke resten

Gewervelden

Pisces wervels - 19 vis

Pisces schub - 5 idem

Perca fluviatilis schub - 4 baars

Muridae snijtand - 1 muis-achtige

Muridae kies - 1 idem

Muridae pijpbeen - 2 idem

Muridae voetbeentje - 1 idem

Muridae wervel - 1 idem

Bufonidae/Ranidae pijpbeen - 1 kikker/pad

Mollusca

Mariene/brakwater soorten

Cerastoderma edule - 9 kokkel kleppen, juveniel

Littorina littorea - 1 alikruik adult

Littorina saxatilis - 4 ruwe alikruik juveniel 

Littorina saxatilis (tenebrosa?) - 4 ruwe alikruik  
(brakwatervorm?)

juveniel 

Onoba aculeus - 19 slanke gordelhorentje adult

Peringia ulvae - 25 wadslakje

Retusa obtusa - 3 oubliehoren juveniel - adult

cf Mya arenaria - 3 strandgaper (?) kleppen, juveniel
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vnr. 169 cons.kl. vnr. 173 cons.kl.

Zoetwatersoorten

Bathyomphalus contortus 1 1 riempje juveniel

Bithynia tentaculata operculum 2 -

Planorbis planorbis - 4 gewone schijfhoren juveniel

Overige ongewervelden

Coleoptera dekschild 1 7 kever

Ostracoda - 1 mosselkreeftje

Trichoptera koker 1 - kokerjuffer

Vermes ei 36 2 worm



Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft de resultaten van 
de in december 2012 uitgevoerde opgraving op de locatie van molen de Nachtegaal in 
Middenbeemster. Bij het onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat er nabij de plek van de 
achttiende- eeuwse achtkantige molen een zeventiende-eeuwse voorganger heeft gestaan. 
Hiervan resteerden enkele bouwsporen en verder verschillende kuilen met dierskeletten en 
stukken van molenstenen. Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat het zinvol is om op 
terreinen van monumentale molens archeologisch onderzoek uit te voeren. Aangezien de 
met deze werkzaamheden samenhangende bodemingrepen meestal binnen de gemeen-
telijke vrijstellingsrichtlijnen archeologie vallen, zullen gemeenten er meer van doordrongen 
moeten worden dat archeologisch onderzoek op (voormalige) molenlocaties belangrijke 
informatie kan opleveren over het gebruik hiervan door de tijd. 

Dit rapport is bestemd voor archeologen, de gemeente Middenbeemster en daarnaast voor 
andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst 
een verleden.
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