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1. Inleiding

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een in opdracht van de Gemeente Zaanstad door 
Archeologenbureau Argo uitgevoerde opgraving. Het onderzochte plangebied bevindt zich direct westelijk 
van Nauerna 43 te Assendelft (afbeelding 1, 2 en 3). Dit is het adres van de nog bestaande molenschuur 
van “de Pauw”. De De molen zelf is recentelijk opnieuw opgebouwd. 
Het onderhavige plangebied heeft afmetingen van ca. 5 bij 15 meter. De aanleiding tot het onderzoek 
werd gevormd door de geplande restauratie van de molenschuur. Hierbij wordt een aanluiving (houten 
aanbouw) geplaatst op de plaats van de oude aanluiving. Eventuele sporen en resten van de oude 
aanluiving in de bodem kunnen hierbij verloren gaan. Onder de aanluiving was soms een kelder aanwezig 
waarin de door de molen geproduceerde olie werd opgeslagen. Daarom is door de gemeente Zaanstad 
onderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied vereist. Hiertoe is ook een Programma van 
Eisen (PvE) opgesteld (Kleij, 2017). 

Afbeelding 1. Overzicht van de ligging van molen De Pauw en de bijbehorende molenschuur (rood omlijnd) op een 
uitsnede van de moderne topografische kaart.
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Afbeelding 2. Het plangebied bij aanvang van het onderzoek. Foto richting zuiden. Links op de foto de onlangs 
gerestaureerde molenschuur en twee poeren van de molen.

2. Eerdere onderzoeken en geschiedenis

In 2008 is, vanwege dreigende sloop, de molenschuur bouwhistorisch onderzocht door de Vereniging 
Zaans Erfgoed en de Vereniging de Zaansche Molen (Prins in Harsveld & Prins, 2008). Tevens is toen een 
zeer kleinschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland, Afdeling 3, Zaanstreek-Waterland e.o. (Harsveld in Harsveld & Prins, 2008). In het 
onderstaande is dankbaar gebruik gemaakt van het werk van bovengenoemde auteurs. 
Het sluiscomplex te Nauerna is in 1632 gebouwd als uitwateringssluis ten behoeve van de Schermer-
boezem en tevens als dubbelkerende schutsluis tussen de Nauernasche Vaart en het IJ. De Schermersluis 
bij Nauerna werd ontworpen door de in 1636 overleden sluizenbouwer Willem Janz. Benningh. De 
aanleiding tot de  bouw was de in 1635 voltooide droogmakerij van de Schermer. De handhaving van een 
veilig boezempeil van de Schermerboezem kon alleen gegarandeerd worden door de aanleg van een 
nieuwe zuidelijke afwatering. Het resultaat was de Nauernasche Vaart (1632) die werd gegraven op de 
plaats van het doodlopende stroompje het Twiske in de polder Westzaan. De vaart verbond het 
Alkmaardermeer met het IJ. Het gehucht Nauerna is waarschijnlijk kort na de aanleg van de vaart en de 
Schermersluis ontstaan, in ieder geval heeft het haar welvaart er aan te danken. Tot aan de aanleg van de
Schermersluis konden de schepen in de polder namelijk alleen via de Westzaanse overtoom over de 
zeedijk gezet worden. Door de ruime afmetingen van de Schermersluis was nu ook de doorvaart van 
grotere schepen en daarmee grootschalig transport van bulkgoederen van en naar de molens mogelijk. 
In de eerste helft van de 18e eeuw stonden in Nauerna zeker vijf, maar mogelijk meer, industriële molens 
(Smit, 2008). Drie van deze molens, "de Zalm", "de Pauw" (de schrijfwijze "de Paauw" komt ook voor) en 
"de Valk" stonden aan de Sluiskolk, waar schepen moesten wachten om geschut te worden. Molen "de 
Valk" was, net als "de Pauw", een oliemolen. De locatiekeuze voor deze oliemolens zal zijn bepaald door 
de gunstige ligging bij de Schermersluis. Hier kon de veelal van buiten de polders afkomstige grondstof 
voor de oliemolens, lijnzaad, koolzaad of raapzaad, gemakkelijk en in bulk worden aangevoerd. 
Oliemolen "de Pauw"  is vermoedelijk gebouwd in 1669. In dat jaar werd de windbrief aan Jan Willemsz. 
Keessen afgegeven. In 1676 verkocht Keessen de molen aan Dirk Cornelisz. Veen voor fl. 2.950,-. 
In de 17e eeuw was de molen een enkelswerksmolen. Later, vermoedelijk in de 18e of 19e eeuw, werd de
molen een dubbele oliemolen, wat betekent dat het mechaniek voorzien was van een dubbel slagwerk; de
voor- en de naslag. Het product van de molen, de olie, werd onder meer gebruikt voor verlichting. Ook 
werd olie geleverd aan verffabrikanten. Oliekoeken, een bijproduct, werden als veevoer verkocht aan 
boeren. Oliemolen "de Pauw" was in bedrijf tot 1895. In 1896 werden de molen en het oliehuis gesloopt. 
Zuidelijk van de molen bevond zich de vermoedelijk gelijktijdig met de molen gebouwde molenschuur.
Deze schuur werd in de 19e eeuw vergroot en herbouwd. De molenschuur is recentelijk gerestaureerd en 
heeft een plattegrond van 10,0 bij 19,6 meter en een noord-zuid oriëntatie.  
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Afbeelding 3.Uitsnede van de kadastrale minuut uit 1811-1832 met in het midden oliemolen "De Pauw". De uitstulping 
aan de linkerkant van de molenschuur is de aanluiving (Assendelft, Noord Holland, sectie D, blad 02). 

 

Afbeelding 4. Oliemolen "de Pauw" met bijbehorende molenschuur. Het zuidelijke deel van de schuur is ingericht als 
woning. Foto richting westen. Foto voor 1896. Bron: collectie Vereniging De Zaanse Molen, deelcollectie Ohlen. 
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Het meest zuidelijke deel van de schuur was ingericht als woning voor de blokmaalder, een zeldzaamheid 
omdat er bij Zaanse industriemolens eigenlijk nooit gewoond werd. De blokmaalder was de bedrijfsleider 
van de oliemolen. Hij bediende zelf het naslag (de tweede persing) om zo eigenhandig de kwaliteit van 
het eindproduct te kunnen bepalen. Noordelijk van de schuur stonden het oliehuis en vervolgens de 
molen. Het oliehuis was een verbindingsstuk tussen schuur en molen ter breedte van de stelling van de 
molen. Onder het voormalige oliehuis is in 2014 een oliekelder aangetroffen (Vaars, 2015). Het bestaan 
hiervan kan ook worden afgeleid uit de aanwezigheid van de dubbele deur in het oliehuis, in de voorgevel 
aan de Nauernasche vaart (afbeelding 4). Het oliehuis werd vermoedelijk in de 18e eeuw verbreed 
richting westen. Deze verbreding is duidelijk zichtbaar op de kadastrale minuut uit 1811-1832 (afbeelding 
3). Mogelijk bevindt zich onder deze uitbreiding een tweede oliekelder (de in dit rapport besproken 
opgravingsgegevens hebben op deze locatie betrekking). 

In september 2014 is door Archeologenbureau Argo een archeologische opgraving uitgevoerd op de 
locatie van de voormalige oliemolen “de Pauw” te Nauerna, Assendelft. De aanleiding tot het onderzoek 
werd gevormd door de geplande restauratie van de nog bestaande molenschuur en de bouw van een 
nieuwe molen op de locatie van de oude. Bij het onderzoek bleken de funderingen van de molen 
grotendeels verdwenen te zijn door een zeer grondige sloop in 1896 en een milieukundige sanering enkele
jaren voorafgaande aan het archeologische onderzoek. De kelder onder de molenschuur bleek grotendeels
vergraven. De oliekelder was nog slechts ten dele aanwezig (afbeelding 5). Dendrochronologisch – en 
14C-onderzoek hebben het volgende aangetoond: de kelder onder de molenschuur dateert van na 1730, 
de gevonden oliekelder is 18e eeuws en voor de molenfunderingen (de slieten) is in ieder geval ten dele 
gebruik gemaakt van oudere palen, gezien enkele dateringen in de 16e of het begin van de 17e eeuw 
(Vaars, 2015).  

Afbeelding 5. De bij het onderzoek in 2014 aangetroffen oliekelder. Foto richting westen. 
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3. Doel en methoden

Het doel van opgraven is het documenteren en interpreteren van de (grond)sporen en het verzamelen van
de vondsten. Hierbij wordt de gehele vindplaats, of een representatief deel ervan, vlakdekkend 
opgegraven.
Bij het onderhavige onderzoek is machinaal één werkput aangelegd met afmetingen van ca. 15 bij 5 
meter (werkput 1, bijlage 3 ). De put is op 0,7 meter afstand van de huidige poeren van de molenschuur 
aangelegd. In overleg met de heer Kleij, gemeentelijk archeoloog van Zaanstad, is besloten de gevonden 
rij poeren van de aanluiving niet verder in noordelijke richting te volgen omdat de opgravingsput dan te 
dicht bij de poeren van de gerestaureerde molen zou komen (zie ook afbeelding 2).   
Het vlak is vanaf het maaiveld laagsgewijs verdiept met behulp van een graafmachine met een platte
graafbak tot op het sporenniveau waarop een leesbaar vlak is aangelegd. Dit vlak is gedocumenteerd,
waarbij de grondsporen handmatig zijn ingetekend (schaal 1: 20), beschreven en gefotografeerd. Het vlak
en de profielen zijn gefotografeerd en daarnaast is de hoogte van het vlak om de twee meter digitaal 
ingemeten. 
Vondsten die aan sporen konden worden gekoppeld kregen een bijbehorend vondstnummer en werden
indien noodzakelijk apart ingemeten. Er is in principe één vlak aangelegd.  Het vlak, de sporen en de stort
zijn met de metaaldetector onderzocht. Afhankelijk van de geologische situatie en de sporen zijn profielen
gefotografeerd, getekend (schaal 1:20) en beschreven.

Afbeelding 6. Plattegrond van de molen met in groen de locatie van de aanluiving (uit Kleij, 2017).
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4. Resultaten 
4.1 Geo(morfo)logie en profielen

Afbeelding 7. Het zuidoostprofiel. 

Van boven naar beneden ziet de bodemopbouw in het plangebied er in principe als volgt uit (afbeelding 
7). De bouwvoor heeft een dikte van 0,3 meter en bestaat uit grijs zand gemengd met grijze klei en bevat
veel puin, kiezels etc. Plaatselijk bestaat de bouwvoor vooral uit lichtbruin zand met puin. De volgende 
laag bestaat uit een in recente tijd omgezette 0,1 meter dikke laag donkerbruine zandige klei met veel 
puin. Vervolgens bevindt er zich een 0,4 meter dikke laag bruine (tweede kleur grijs) zandige klei met 
puin en kiezels. Gezien de aanwezigheid van kiezels en zand is ook deze laag van recente datum.  
De hierop volgende laag (spoor 12) heeft een dikte van 0,1 meter en bestaat uit grijze (tweede kleur 
bruin) zandige klei met baksteenpuin. Dit is geïnterpreteerd als een in recente tijd geroerde 
ophogingslaag. De volgende laag (spoor 16) heeft een dikte van 0,2 m en bestaat uit grijze klei met puin 
en een brok donkergrijze klei. Ook dit is een ophogingslaag. De onderste laag in het profiel, spoor 17,    
bestaat uit lichtgrijze (tweede kleur lichtbruin) klei met lichtbruine veenbrokken. Deze ophogingslaag 
heeft een dikte van minimaal 0,14 meter. 

4.2 Sporen

Afbeelding 8. De meest complete poer. Naast de schep is een afgebroken stuk poer zichtbaar.

In het noordelijke deel van de opgravingsput zijn de resten van vier poeren aangetroffen. Het zuidelijke 
exemplaar is het meest intact (afbeelding 8). Deze poer bestaat uit de slieten S20, S21, S22, S23, S24 en
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S25. Op deze ronde palen met een doorsnede van ca. 0,1 meter waren drie kruislings liggende plankjes 
geplaatst (V7). Er op stond de eigenlijk poer (S18) waarvan nog vijf lagen bakstenen resteerden. Deze 
gele ijsselsteentjes hebben afmetingen van 18 x 8,5 x 3,5 cm en 17x7,5x3,5 cm. Op basis van het 
formaat dateren deze bakstenen in de periode 1650-1800. V7 heeft een 14C datering tussen 1805 en 
1935 cal AD (68,3 %) (bijlage 9). Dit is een late datering maar gezien de sloop van de molen in 1896 
plaats vond zou deze goed van een reparatie kunnen zijn uit de periode 1805-1896. Naast deze poer 
bevindt zich een afgebroken brok er van (S19). Van de overige aangetroffen poeren zijn nog slechts (een 
deel van) de slieten aanwezig. De volgende poer bestaat uit vier slieten (S28, S29, S30 en S31). De 
derde poer bestaat uit zes slieten (S9, S10, S11, S13, S14 en S15). Spoor 11 (V2) heeft een 14C datering
tussen 1728 en 1810 cal AD (52,3 %) (bijlage 8). Deze datering valt dus keurig binnen de gebruiks-
periode van de molen. De meest noordelijke van de aangetroffen poeren bestaat uit zeven slieten (S1, 
S2, S4, S5, S6 en S7). Spoor 2 (V1) heeft een 14C datering tussen 1427 en 1515 cal AD (87,9 %) 
(bijlage 7). Gezien de veronderstelde bouw van deze molen in 1669 wijst deze datering op een 
hergebruikte oudere paal, iets wat bij het eerdere onderzoek ook al werd geconstateerd (Vaars, 2015).  
Er van uitgaande dat de huidige poeren van de molenschuur op dezelfde locatie staan als de oor-
spronkelijke poeren heeft de aanluiving een breedte gehad van 2,4 meter, gemeten vanaf de buitenkant 
van de huidige poeren van de molenschuur. Zoals eerder al vermeld kon i.v.m. instortingsgevaar niet te 
dicht bij de nieuwe poeren van de molen worden gegraven en is de rij poeren van de aanluiving niet 
verder gevolgd richting noorden. Het is dus niet zeker of de gevonden meest noordelijke poer ook 
daadwerkelijk de meest noordelijke poer van de aanluiving is. In ieder geval had de aanluiving minimaal 
een lengte van 1,85 meter. Binnen de plattegrond van de aanluiving is een enkele losse paal aangetroffen 
S27 (V8). Een 14C datering hiervan komt uit tussen 1416 en 1486 (95,4 %) (bijlage 10). Wederom een 
zeer vroege datering. 
Binnen de aanluiving is geen kelder gevonden terwijl je die hier wel zou verwachten. Mogelijk was de 
oliekelder minder diep dan het bij het vorige onderzoek gevonden exemplaar en is deze geheel verwijderd
bij de sloop van de molen. 
In het westelijke deel van de opgravingsput bevindt zich spoor 41. Deze relatief vondstrijke zone is 
geïnterpreteerd als de rand van een sloot. De sporen 32 en 38, beide humeuze vlekken, maken hier 
waarschijnlijk deel van uit. In spoor 41 zijn ook drie palen aanwezig (de sporen 37, 39 en 40).  
Daarnaast zijn er nog enkele losse staakjes (spoor 34 en 35) en een losse paal (spoor 36) en in het 
oostprofiel een betonnen waterput (spoor 33) aangetroffen. De sloot is waarschijnlijk rond het midden van
de 18e eeuw gedempt. 

4.3 Vondsten 
4.3.1 Aardewerk, glas, kleipijpen en keramisch bouwmateriaal (L. Kleij)
Tijdens het onderzoek zijn er, naast het hout, 166 vondsten gedaan. Het gaat om 138 fragmenten 
aardewerk, 16 fragmenten van kleipijpen, zes fragmenten bouwkeramiek en zes glazen fragmenten. De 
keramiekfragmenten vertegenwoordigen een minimum aantal van 101 objecten. Het materiaal is tamelijk 
gefragmenteerd (met een gemiddelde EVE (estimated vessel equivalent) van 15%) en bij een aantal 
fragmenten is het glazuur grotendeels afgebroken. Toch zijn alle bakseltypen wel herkenbaar en zijn de 
conserveringsomstandigheden over het algemeen goed te noemen.

Het vondstmateriaal is middels de werkwijze van het Deventersysteem beschreven en gedetermineerd. 
Het Deventersysteem werkt met een baksel, vorm/voorwerp en type niveau. Ondanks de fragmentatie 
was het mogelijk om het baksel en regelmatig ook de vorm/voorwerp te bepalen, het exacte type was 
lastiger te achterhalen al is dit in zes gevallen wel gelukt. De determinaties zijn ingevoerd in een door het 
bevoegd gezag aangeleverde en voorgeschreven tabel.

Binnen het vondstcomplex zijn zes verschillende vondstnummers aanwezig; V10 uit spoor 38, V3 uit 
spoor 12, V6 uit spoor 16, V5 uit spoor 17, V9 uit spoor 32 en V4. uit spoor 18. 

Het meeste materiaal behoort tot V10 en bestaat voornamelijk uit roodbakkend en witbakkend 
aardewerk. Vaak is de vorm van dit aardewerk niet met zekerheid vast te stellen maar het materiaal 
bestaat in ieder geval uit borden, kannen, potten en testjes. Verder is er een aantal kommen en bordjes 
(schoteltjes) van majolica en faience aangetroffen. Ook zijn er twee industrieel witte schoteltjes en een 
industrieel zwarte (blackware/jackfield ware) komfoor en vermoedelijk een suikerpotje gevonden. 
Ten slotte zijn er een scherf steengoed, een porseleinen schoteltje, twee fragmenten tegel (vermoedelijk 
een enkel object), twee fragmenten glas, waarvan een van een fles en veertien fragmenten van kleipijpen
(twee koppen en twaalf stelen) aangetroffen.
Alle voorwerpen waarvan het type bepaald kon worden bevonden zich in spoor 38. Het gaat om een 
capucijner porseleinen schoteltje (p-bor-6, datering: 1725-1775), drie faience borden (f-bor 5, f-bor-2 en 
f-bor-7, datering: 1625-1750), een creamware industrieel wit bord (iw-bor-10, datering: 1760-1810) en 
een witbakkende kan (w-kan-5, datering: 1600-1750).
De bouwkeramiek bestaat uit twee fragmenten van faience wandtegel(s), de fragmenten passen niet aan 
elkaar maar behoren vermoedelijk tot hetzelfde object, de 18e eeuwse fragmenten zijn beiden versierd 
met een geometrisch mangaan motief. 
De twee pijpenkoppen verschillen in vorm; het betreft een onversierde trechterkop (1675-1740) en een 
gepolijste ovale kop met het wapen van Gouda aan de zijkanten van de hiel en een gekroonde 72 als 
merk onderaan de hiel. De laatste kop is op basis van merk en vorm in de periode 1733-1812 gedateerd 
(Duco 2003, p. 195).
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Het glas bestaat uit de hals van een wijnfles en een fragment van vermoedelijk een wijnfles. Omdat de 
originele vorm niet met zekerheid vast te stellen is wordt de fles in de periode 1650-1800 gedateerd.

V3 bestaat voornamelijk uit roodbakkend aardewerk, afgezien van wat fragmenten van een bakpan, 
borden en een test zijn de exacte vormen door de fragmentatie lastig te herkennen. Naast het 
roodbakkende aardewerk zijn er twee fragmenten van faience borden, één fragment majolica (bord), een 
witbakkende lekschaal en een fragment modern glas aanwezig.

V4 bestaat uit twee gele bakstenen, het gaat om zogenaamde IJsselstenen die vanaf de 15e eeuw tot in 
het begin van de 20e eeuw geproduceerd zijn rond de Hollandse IJssel. Op basis van het formaat (18 x 
8,5 x 3,5 en 17 x 7,5x 3,5) kunnen de bakstenen gedateerd worden tussen 1650 en 1800.

V5 bestaat slechts uit één fragment van een faience bord. Het fragment is onversierd (Delfts wit) en wordt
daarom in de tweede helft van de 17e eeuw gedateerd (Verhoeven 2014, p 65).

V6 bestaat slechts uit één object: een grijze steengoed knikker van 2,4 cm diameter. Opvallend is dat een
oppervlaktebehandeling ontbreekt.

V9 bestaat voornamelijk uit roodbakkend aardewerk, qua vorm zijn er twee potten en een grape 
aanwezig. Verder zijn er enkele witbakkende scherven (waaronder een bordfragment), een wit faience 
bordfragment (1650-1750), een fragment steengoed en een fragment van een jydepot behorend tot een 
grape (1650-1790) (afbeelding 9 en 10), een dakpan, twee pijpenkoppen (datering: 1749-1829 en 1710-
1839 op basis van merk en vorm (Duco 2003, p. 147 en 179)) en drie fragmenten van één of meerdere 
wijnflessen.

Afbeelding 9.V9-1. Randfragment van een Jydepot.

Afbeelding 10.V9-1. Hetzelfde fragment als dat van afbeelding 9, nu als tekening. 

Een analyse van de vondsten levert de indruk dat het complex in ieder geval actief was aan het begin en 
rond het midden van de 18e eeuw en mogelijk al op het einde van de 17e eeuw.

Spoor 38 (V10) kan gedateerd worden rond het tweede en derde kwart van de 18e eeuw. Dit op basis van
het porseleinen schoteltje, het industrieel zwarte en witte aardewerk, de wandtegel(s), de pijpenkoppen 
en de relatief grote hoeveelheid faience en Fries roodbakkend aardewerk. De enige objecten met een 
afwijkende datering zijn de majolica borden en kommen, deze zijn 1575-1650 gedateerd. De afwijkende 
datering kan verklaard worden door het feit dat men, zij het op een kleinere schaal, na 1650 nog doorging
met het produceren van majolica. In Harlingen stond bijvoorbeeld een pottenbakkerij die tot in de 18e 
eeuw majolica maakte (Verhoeven 2014, p. 65). 
Spoor 32 (V9) wordt eveneens gedateerd rond het midden van de 18e eeuw, dit op basis van het Friese 
aardewerk, een fragment van een jydepot, de aanwezigheid van faience en de datering van de 
pijpenkoppen. Zowel spoor 32 als 38 worden gerekend tot spoor 41, waarschijnlijk de randzone van een 
sloot.  
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Het meeste materiaal uit spoor 12, een ophogingslaag (V3) wordt in de 18e eeuw gedateerd. De 
aanwezigheid van een modern stuk glas wijst er echter op dat deze laag verstoord is.

Spoor 16 (V6) kan alleen gedateerd worden op basis van de steengoed knikker, vandaar de nogal brede 
datering van 1600-1800. 

Spoor 18, een poer (V4) wordt nog breder gedateerd op basis van 2 bakstenen (IJsselstenen): 1650-
1925. 

Spoor 17 (V5) is gedateerd op basis van een fragment Delfts wit: 1650-1700. Hoewel deze datering 
afwijkt van de algemene datering van het materiaal (18e eeuw), zou het kunnen dat het hier om een late 
vorm van Delfts wit gaat uit het begin van de 18e eeuw. Gelet op de eerder besproken majolica vondsten 
en het breedgedateerde roodbakkende aardewerk is het echter ook mogelijk dat de periode van activiteit 
iets eerder begon, aan het einde van de 17e eeuw. 

4.3.2 Hout (S. Lange)
Bij het onderzoek zijn vier stukken bouwhout geborgen. Deze vondsten zijn tijdelijk overgedragen voor 
een houtsoortbepaling, beschrijving en bepaling van de geschiktheid voor een dendrochronologisch 
onderzoek aan Biax Consult in Zaandam.

De houtvondsten zijn gewassen, beschreven en zijn voor een houtsoortbepaling bemonsterd. De 
preparaten zijn met behulp van een licht-doorvallend microscoop (Zeiss) en vergrotingen tot 400 keer op 
soortspecifieke eigenschappen bestudeerd. De gebruikte determinatieliteratuur is die van Schoch et al. 
Bovendien zijn de houtvondsten gefotografeerd. 

De vier stukken bouwhout zijn van naaldhout. Twee keer is fijnspar en twee keer is den aangetroffen 
(tabel 1). Vermoedelijk is het bouwhout uit Scandinavië geïmporteerd.

Vondstnummer houtsoort wetenschappelijke
naam

1 fijnspar Picea abies

2 fijnspar Picea abies

7 den Pinus

8 den Pinus

Tabel 1. De houtsoorten per vondstnummer. 

Naaldhout is geschikt voor een dendrochronologische meting, mits voldoende jaarringen aanwezig zijn 
(ca. zestig). Vondstnummer 1 heeft meer dan zestig jaarringen. Het jaarringpatroon is echter zeer smal 
en daarom niet meetbaar. Vondstnummer 8 heeft voldoende jaarringen maar omdat het om een 
geïsoleerd monster gaat en het minder dan 100 ringen heeft, zal het meten zeer waarschijnlijk geen 
resultaat opleveren. Vondstnummers 2 en 7 hebben minder dan dertig jaarringen en zijn daarom niet 
geschikt voor een dendrochronologisch onderzoek. 

Vondstnummer 1, spoor 2): Rondhout, fragment, geen bewerkingssporen zichtbaar. Restlengte 22 cm, 
diameter 8,5 cm. Heipaal (van stiepenbundel) (afbeelding 11).

Vondstnummer 2, spoor 11: Balk met vierkante doorsnede en schuin afgezaagd uiteinde. Restlengte is 28
cm, afmetingen in de doorsnede zijn 7x7 cm (afbeelding 12).

Vondstnummer 7, spoor 18: Plank, tangentiaal gezaagd. Restlengte 41 cm, breedte 20 cm en dikte 2 cm 
(afbeelding 13).

Vondstnummer 8, spoor 27: Balk met rechthoekige doorsnede. Restlengte 55 cm, afmetingen 8x7 cm 
(afbeelding 14).
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Afbeelding 11. Fragment van een paal, vondstnummer 1, spoor 2 (©Silke Lange).

Afbeelding 12. Twee aanzichten van het fragment van een balk, vondstnummer 2, spoor 11 (©Silke Lange).
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Afbeelding 13. Twee aanzichten van het fragment van een plank, vondstnummer 7 , spoor 18 (©Silke Lange).
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Afbeelding 14. Vier aanzichten van het fragment van een balk, vondstnummer 8, spoor 27 (©Silke Lange).
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5. Beantwoording onderzoeksvragen      
    
In het ten behoeve van dit onderzoek opgestelde Programma van Eisen (Kleij, 2017) is een aantal
onderzoeksvragen geformuleerd. In het onderstaande staan deze cursief vermeld, met de beantwoording
er onder.

1. In de bodem zijn mogelijk resten van de aanluiving van de molen aanwezig. Welke archeologische 
sporen en artefacten zijn daarvan nog over?
Er zijn op de locatie van de aanluiving de overblijfselen gevonden van vier op een rij liggende poeren. Drie
hiervan bestaan uit concentraties slieten. Bij de vierde poer waren nog enkele lagen baksteen aanwezig. 
Binnen de veronderstelde aanluiving bevond zich één losse paal, mogelijk diende deze ter ondersteuning 
van het dak.  

2. Wat is de meest precieze datering van de archeologische resten?
Op basis van de keramiek kan de aanluiving niet gedateerd worden. Van het hout zijn vier 14C dateringen
genomen. Twee daarvan zijn veel ouder dan de bouwdatum van de molen en zullen daarom van 
hergebruikt hout zijn. Eén datering valt tussen 1805 en 1935 cal AD (68,3 %). Dit is een late datering 
maar gezien de sloop van de molen in 1896 plaats vond zou deze goed van een reparatie kunnen zijn uit 
de periode 1805-1896. De laatste datering komt uit tussen 1728 en 1810 cal AD (52,3 %) en valt 
daarmee keurig binnen de gebruiksperiode van de molen.

3. Hoe zag de aanluiving eruit?
De aanluiving lijkt een rechthoekige constructie te zijn geweest. Er van uitgaande dat de huidige poeren 
van de molenschuur op dezelfde locatie staan als de oorspronkelijke stonden heeft de aanluiving een 
breedte gehad van 2,4 meter, gemeten vanaf de buitenkant van de huidige poeren van de molenschuur.  
Het is niet zeker of de gevonden meest noordelijke poer van de aanluiving ook daadwerkelijk de meest 
noordelijke poer is. In ieder geval had de aanluiving minimaal een lengte van 1,85 meter.

4. Zijn op de plek van de aanluiving nog resten van een (olie)kelder aanwezig. 
Op de plek van de aanluiving zijn geen overblijfselen van een oliekelder aangetroffen. 

5. Zo ja, in welk jaar is deze kelder aangelegd? 
Deze vraag kan niet beantwoord worden omdat geen kelder is gevonden. 

6. Wat zijn de afmetingen van de aanluiving en de kelder geweest?
Zie boven. 

7. Zijn in ophogingslagen, kuilen, kelders of eventuele slootkanten stortlagen met (bewonings)afval van 
vóór 1900 aanwezig? Zo ja, waaruit bestaat dit materiaal en uit welke tijd dateert het?
In de (vergraven) ophogingslagen is vondstmateriaal vanaf het eind van de 17e eeuw aangetroffen. De 
sloot lijkt omstreeks het midden van de 18e eeuw gedempt te zijn. Het vondstmateriaal bestaat uit 
keramiek en kleipijpen.  

8. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten, tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij en wat is hun herkomst?
Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit keramiek en dateert in de periode 1600-1900 en is onder 
meer afkomstig uit China, Denemarken, Duitsland, Friesland en Delft. 

9. Zijn vondsten van vóór 1600 aanwezig?
Vondsten van voor 1600 zijn niet aangetroffen. 

10. In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling, die de bodem tot ongeveer een halve 
meter diepte gaat verstoren, een bedreiging voor de archeologische waarden? Kunnen de resten in de 
bodem worden bewaard?
Er zijn, behalve de houten slieten, weinig resten over. Daarbij bevinden deze zich dieper dan een halve 
meter onder maaiveld en zullen zij dus in de bodem behouden blijven.   
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6. Samenvatting 

In april 2018 is door Archeologenbureau Argo een opgraving uitgevoerd op de locatie van de aanluiving 
van molen De Pauw te Nauerna. Aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door het voornemen ter 
plaatse een nieuwe aanluiving te realiseren op de locatie van de oude. Bij het onderzoek zijn de 
overblijfselen aangetroffen van vier poeren die hoogstwaarschijnlijk tot de aanluiving hebben behoord. 
Een kelder was echter niet (meer) aanwezig, waarschijnlijk is deze bij de grondige sloop van de molen 
verwijderd. Het bij de poeren gebruikte naaldhout is vermoedelijk uit Scandinavië geïmporteerd. Uit de 
14C dateringen blijkt dat voor de aanluiving deels gebruik is gemaakt van hergebruikt hout, zoals dat 
eerder bij de molen zelf ook al werd geconstateerd.  
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8. Lijst van afbeeldingen

Afbeelding 1. Overzicht van de ligging van molen De Pauw en de bijbehorende molenschuur (rood 
omlijnd) op een uitsnede van de moderne topografische kaart.

Afbeelding 2. Het plangebied bij aanvang van het onderzoek. Foto richting zuiden. Links op de foto de 
onlangs gerestaureerde molenschuur en twee poeren van de molen.

Afbeelding 3.Uitsnede van de kadastrale minuut uit 1811-1832 met in het midden oliemolen "de Pauw". 
De uitstulping aan de linkerkant van de molenschuur is de aanluiving (Assendelft, Noord Holland, sectie D,
blad 02). 

Afbeelding 4. Oliemolen "de Pauw" met bijbehorende molenschuur. Het zuidelijke deel van de schuur is 
ingericht als woning. Foto richting westen. Foto voor 1896. Bron: collectie Vereniging De Zaanse Molen, 
deelcollectie Ohlen. 

Afbeelding 5. De bij het onderzoek in 2014 aangetroffen oliekelder. Foto richting westen.

Afbeelding 6. Plattegrond van de molen met in groen de locatie van de aanluiving (uit Kleij, 2017).

Afbeelding 7. Het zuidoostprofiel. 

Afbeelding 8. De meest complete poer. Naast de schep is een afgebroken stuk poer zichtbaar.

Afbeelding 9. V9-1. Randfragment van een Jydepot.

Afbeelding 10.V9-1. Hetzelfde fragment als dat van afbeelding 9, nu als tekening. 

Afbeelding 11. Fragment van een paal, vondstnummer 1, spoor 2 (©Silke Lange).

Afbeelding 12. Twee aanzichten van het fragment van een balk, vondstnummer 2, spoor 11 (©Silke 
Lange).

Afbeelding 13. Twee aanzichten van het fragment van een plank, vondstnummer 7 , spoor 18 (©Silke 
Lange).

Afbeelding 14. Vier aanzichten van het fragment van een balk, vondstnummer 8, spoor 27 (©Silke 
Lange).
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BIJLAGE 1. Traject archeologische monumentenzorg: stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld moet worden 
als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. Het is van groot belang om 
in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening te houden met de archeologische waarden
en verwachtingen en wel voordat men aanvangt met de globale invulling van een plangebied. Het 
stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeologische waarden. 
Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) relevante archeologische 
informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer diepgaand onderzoek op specifieke 
plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging 
in het ruimtelijkeordeningsproces te kunnen maken.

I. Bureauonderzoek
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande bronnen - 
over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het plangebied. Daarnaast 
moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd inventariserend onderzoek (stap II, zie 
onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- en literatuuronderzoek van archeologische en 
bodemkundige gegevens die bij RCE, provincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, 
musea) bekend zijn over het betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te 
behandelen:
· aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat. Dit in verband 
met het bepalen van het onderzoekskader;
· beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare relevante gegevens;
· beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van het gebied op basis van 
geofysische, fysische en historisch-geografische gegevens ;
· een korte impressie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap ;
· een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
· beschrijven bekende archeologische waarden ;
· archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal Monumenten Archief 
(CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten 
(AMK) van de provincies. Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 
3 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische bescherming te krijgen binnen het 
bestemmingsplan;
· archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief (CAA) van de RCE aanwezig
zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de aanwezigheid van bewoningssporen uit het verleden;
· beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en onderbouwd 
verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
· aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Gebieden 
met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor 
een nader archeologisch onderzoek in aanmerking;
· aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke verwachtingskaart;
· rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de verschillende 
stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO)
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van de 
uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische waarden aanwezig 
zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering en relatieve kwaliteit 
is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. In principe wordt
het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak (PvA). Het onderzoek kan bestaan uit de volgende 
methoden:
· non-destructieve methoden: geofysische methoden (elektrische, magnetische en elektromagnetische 
methoden eventueel in combinatie met remote sensing technieken);
· weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering (putjes van maximaal 
een vierkante meter);
· destructieve methoden: proefsleuven.
Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De onderbouwing voor
de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldonderzoek moet 
leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk selectieadvies.
Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit houdt in dat 
het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en weilanden, waarbij gezocht
wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast wordt door middel
van boringen onderzocht hoe het staat met de bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren
te onderscheiden zijn. De aangetroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een 
meer diepgaand booronderzoek. Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is 
het nodig om in dit stadium proefputjes te graven.
Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is 
gebleken dat er in een plangebied waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel 
van het graven van een aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van 
conservering van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten 
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worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het provinciaal 
archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in situ (ter plekke in de 
bodem).

Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in situ te 
bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel
van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultuureel Erfgoed, Amersfoort.
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BIJLAGE 2. Tabel archeologische en geologische perioden 
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BIJLAGE 3. Allesporenkaart
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BIJLAGE 4. Sporenlijst

Bij het beschrijven van de sporen is gebruik gemaakt van de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode (ASB) en de daarvan afgeleide Archeologische Boorbeschrijvingswaaier van de 
SIKB (SIKB, 2005). Voor de concordantielijst van gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de tekst van
de ASB, vrij te downloaden op www.sikb.nl. 
Beknopte verklaring gebruikte afkortingen: 
1: zwak 
2: matig 
3: sterk 
br.: bruin 
bst: baksteen 
do.: donker 
gr.: grijs 
H: humeus 
hk: houtskool 
K: klei k: kleiig 
li.: licht 
mv.: maaiveld 
s: siltig 
T: tweede kleur 
V: vondst 
Z: zand 
z: zandig 

Spoor-
nummer

Vondst-
nummer

Beschrijving Definitie Opmerkingen

1 hout paal doorsnede ca. 10 cm

2 V1 hout paal vierkant, ca. 10 x 10 cm 

3 niet uitgegeven

4 hout paal doorsnede ca. 10 cm

5 hout paal doorsnede ca. 10 cm

6 hout paal doorsnede ca. 10 cm

7 hout paal doorsnede ca. 10 cm, zie S18

8 hout paal doorsnede ca. 10 cm

9 hout paal vierkant, ca. 10 x 10 cm

10 hout paal vierkant, ca. 10 x 10 cm

11 V2 hout paal vierkant, ca. 10 x 10 cm

12 gr. T br. Kz1 + bst 
puin2

ophogingslaag recent geroerd

13 hout paal vierkant, ca. 10 x 10 cm

14 hout paal vierkant, ca. 10 x 10 cm

15 hout paal vierkant, ca. 10 x 10 cm

16 V6 gr. Ks2 + bst puin2 ophogingslaag

17 V5 li.gr. T li.br. Ks1 + 
brokken li.br. Vkm

ophogingslaag

18 V4, V7 bakstenen poer gele bakstenen, gefundeerd op twee 
lagen kruislings geplaatste plankjes
zie ook S7, S20, S21, S22, S23, 
S24, S25, S26 

19 bakstenen poer gele bakstenen, vermoedelijk 
afgevallen deel van poer S18

20 hout paal doorsnede ca. 10 cm

21 hout paal doorsnede ca. 10 cm

22 hout paal doorsnede ca. 10 cm

23 hout paal doorsnede ca. 10 cm

24 hout paal doorsnede ca. 10 cm
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Spoor-
nummer

Vondst-
nummer

Beschrijving Definitie Opmerkingen

25 hout paal doorsnede ca. 10 cm

26 hout paal doorsnede ca. 10 cm

27 V8 hout paal vierkant, ca. 10 x 10 cm

28 hout paal doorsnede ca. 10 cm

29 hout paal doorsnede ca. 10 cm

30 hout paal doorsnede ca. 10 cm

31 hout paal doorsnede ca. 10 cm

32 V9 humeuze vlek vlek zie S41 en S38

33 beton put subrecente beerput

34 hout paal doorsnede ca. 5 cm

35 hout paal doorsnede ca. 5 cm

36 hout paal doorsnede ca. 15 cm

37 hout paal doorsnede ca. 15 cm

38 V10 humeuze vlek vlek zie S41 en S32

39 hout paal doorsnede ca. 10 cm

40 hout paal doorsnede ca. 20 cm

41 vondstrijke zone  
en humeuze 
vlekken

oeverzone sloot? zie S38 en 32
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BIJLAGE 4. Vondstenlijst

Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Beschrijving Datering Opmerkingen

1 2 houten paal Voor dendrochronologie

2 11 houten paal Voor dendrochronologie

3 12 keramiek 18e eeuw

4 18 bouwkeramiek 18e eeuw Baksteenmonster

5 17 keramiek 18e eeuw

6 16 keramiek 18e eeuw

7 18 houten plank Voor dendrochronologie, onder poer 
S18

8 27 houten paal Voor dendrochronologie

9 32 keramiek 18e eeuw

10 38 keramiek 18e eeuw
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BIJLAGE 5. Determinatielijst keramiek

Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Materiaal Vorm Type Aantal
fragmenten

Datering Opmerkingen

3/1 12 f bor 1 randfr. 1625-1750 dubbelzijdig tinglazuur, 
blauw op wit, Delft?

3/2 12 f bor 1 bodemfr. 1625-1750 dubbelzijdig tinglazuur
identieke (maar 
overlappende) decoratie 
als faience-fragment van 
V10 –> massaproductie
blauw op wit, Delft?

3/3 12 m bor 1 randfr. 1525-1650 bovenzijde tinglazuur 
onderkant vervuild 
loodglazuur, blauw op wit,
gele rand

3/4 12 r bor 1 randfr. 1675-1750 dubbelzijdig loodglazuur
gele slib gemarmerd
Fries

3/5 12 r bor 1 wandfr. 1675-1750 bovenzijde loodglazuur 
onderzijde ongeglazuurd
gele slib met koperoxide 
gemarmerd
Fries

3/6 12 r tes 1 randfr.
1 wandfr.

1675-1750 dubbelzijdig loodglazuur
Fries

3/7 12 r 1 randfr. 1675-1750 dubbelzijdig loodglazuur
gele slib buitenzijde 
(ringeloor)

3/8 12 r 1 wandfr. 1675-1750 dubbelzijdig loodglazuur
Fries

3/9 12 r 1 bodemfr. 1675-1750 dubbelzijdig loodglazuur
Fries

3/10 12 r 1 bodemfr. 1500-1800 binnenzijde loodglazuur, 
buitenzijde 
zwartgeblakerd

3/11 12 r 1 randfr. 1500-1800 dubbelzijdig loodglazuur

3/12 12 r dak-
pan

1 overig 1500-1950 ongeglazuurd

3/13 12 w lek 1 randfr. 1600-1800 dubbelzijdig loodglazuur 
met koperoxide

3/14 12 gl 1 overig 1950-2000 ene kant mat, andere 
kant glad

4/1 18 w 1 compleet 1650-1800 gele baksteen, LxBxH = 
18x8,5x3,5 cm 
(ijsselsteen)

4/2 18 w 1 compleet 1650-1800 gele baksteen, LxBxH = 
17x7,5x3,5 cm 
(ijsselsteen)

5/1 17 f bor 1 wandfr. 1650-1700 dubbelzijdig tinglazuur
onversierd (geheel wit)
Delft?

6/1 16 s1 1  overig 1600-1800 geen 
oppervlaktebehandeling
onversierd, complete 
knikker

9/1 32 jy gra 1 randfr. 1650-1790 bovenkant binnenzijde 
gepolijst
Jutland, Denemarken
jydepot



28
Archeologische opgraving aanluiving molen “De Pauw”, Nauerna 43, Assendelft, gemeente Zaanstad

Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Materiaal Vorm Type Aantal
fragmenten

Datering Opmerkingen

9/2 32 f bor 1 randfr. 1600-1700 dubbelzijdig tinglazuur
onversierd (geheel wit)
Delft?

9/3 32 w bor 1 wandfr. 1800-1900 binnenzijde loodglazuur, 
ongeglazuurd met spatje 
glazuur
Slibversiering: 2 bruine 
strepen binnenzijde
Duitsland

9/4 32 w 3 wandfr. 1600-1800 dubbelzijdig loodglazuur
groene buitenzijde
1 van de fragmenten heeft
een magering – voelt als 
schuurpapier

9/5 32 w 1 wandfr. 1600-1800 binnenzijde loodglazuur, 
buitenzijde ongeglazuurd
groene binnenzijde
buitenzijde licht 
zwartgeblakerd

9/6 32 s2 1 wandfr. 1600-1900 dubbelzijdig zoutglazuur
verticale trimlijnen 
buitenzijde
Vreden/Stadtlohn 
(Duitsland)

9/7 32 pijp pijp kop 1 overig 1749-1829 gepolijst
zijmerken: wapen van 
gouda / hielmerk: H I P
ovale kop

9/8 32 pijp pijp kop 1 overig 1710-1839 gepolijst
Zijmerk: 2 stippen / 
hielmerk: molen
ovale kop

9/9 32 gl fle 1 bodemfr. 1600-1800 brede wijnfles met 
pontilmerk

9/10 32 gl 2 wandfr. 1600-1800 vermoedelijk van wijnfles

9/11 32 r gra 2 randfr. 1675-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
Friesland
ijzerspikkels, pointilmerkje
bovenrand

9/12 32 r 1 wandfr. 1675-1800 dubbelzijdig loodglazuur
gele slib onderkant 
binnenzijde
Friesland

9/13 32 r 2 wandfr. 1675-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
Friesland
ijzerspikkels

9/14 32 r pot 1 bodemfr. 1675-1800 ca. kwart pot
dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
Friesland
ijzerspikkels

9/15 32 r pot 1 bodemfr. 1675-1800 loodglazuur buitenzijde
onversierd
Friesland
ijzerspikkels

9/16 32 r 2 wandfr. 1600-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
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Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Materiaal Vorm Type Aantal
fragmenten

Datering Opmerkingen

9/17 32 r 1 wandfr. 1600-1800 loodglazuur binnenzijde, 
glazuurspetter en zwarte 
aanslag buitenzijde
onversierd
ijzerspikkels binnenzijde, 
zwarte aanslag buitenzijde

9/18 32 r 2 randfr. 1600-1800 loodglazuur binnenzijde 
en rand, 1 scherf heeft 
mogelijk ook loodglazuur 
aan de buitenzijde maar 
dit is afgebroken

9/19 32 r dak-
pan

1 overig 1600-1950 subrecente dakpan

10/1 38 s2 1 randfr. 1600-1900 ingekrast blauw op grijze 
decoratie, 2 banden op de
hals
Vreden/Stadtlohn 
(Duitsland)

10/2 38 p bor 6 1 bodemfr. 1725-1775 aziatisch landschap 
binnenzijde, 
capucijnerbruin 
buitenzijde
capucijnerporselein, 
Chinees

10/3 38 f dek 1 randfr. 1625-1750 dubbelzijdig tinglazuur
kobaltoxide buitenzijde
Delft?

10/4 38 m kom 1 randfr. 1575-1650 bovenzijde tinglazuur, 
onderzijde vervuild 
loodglazuur 
blauwe(kobaltoxide) 
streepjes binnenzijde

10/5 38 m kom 1 randfr. 1575-1650 bovenzijde tinglazuur, 
onderzijde vervuild 
loodglazuur
3 blauwe streepjes 
binnenzijde met 
daaronder dekkend blauw

10/6 38 m bor 1 bodemfr. 1575-1650 onderzijde vervuild 
loodglazuur

10/7 38 f bor 5 3 randfr.
2 bodemfr.
allen van 
hetzelfde 
bord 

1625-1750 dubbelzijdig tinglazuur 
Floraal centraal motief + 
floraal / insecten rand, 
blauw (kobaltoxide) op wit

10/8 38 m kom 1 wandfr. 1575-1650 4 blauwe streepjes 
binnenzijde

10/9 38 f bor 7 1 randfr. 1625-1750 dubbelzijdig tinglazuur
bovenzijde blauw wit 
versierd, floraal motief

10/10 38 f bor 2 1 randfr. 1625-1750 dubbelzijdig tinglazuur
bovenzijde blauw wit 
versierd, floraal motief

10/11 38 f bor 4 randfr.
3 wandfr.
5 bodemfr.

1625-1750 dubbelzijdig tinglazuur
bovenzijde blauw (en 2x 
mangaan 1x groen/blauw 
1x oranje 1x 
groen/oranje/mangaan) 

10/12 38 f 1 bodemfr. 1625-1750 dubbelzijdig tinglazuur
onversierd
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Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Materiaal Vorm Type Aantal
fragmenten

Datering Opmerkingen

10/13 38 iw bor 10 1 randfr. 1760-1810 dubbelzijdig loodglazuur 
met klein beetje koper
rood en lichtgroen 
(verkleurde) florale 
beschildering binnenzijde
Engeland

10/14 38 iw bor 2 randfr. 1760-1810 dubbelzijdig loodglazuur 
met klein beetje koper
onversierd
Engeland

10/15 38 f tegel 2 wandfr. 1700-1800 bovenzijde tinglazuur
mangaan op wit,  motief 
lijkt geometrisch
Delft?
2 fragmenten, dikte: 7mm
(lengte en breedte niet 
bekend)

10/16 38 iz 6 wandfr.
1 bodemfr.

1740-1770 dubbelzijdig loodglazuur
zwart glazuur
Staffordshire / Shropshire

10/17 38 iz kmf 1 randfr. 1740-1770 dubbelzijdig loodglazuur
zwart glazuur
Staffordshire / Shropshire

10/18 38 r bor 1 wandfr. 1675-1750 bovenzijde loodglazuur 
onderkant afgebroken
dunne streepjes gele slib 
sporen van kobaltoxide
Nederrijns

10/19 38 r bor 1 wandfr. 1675-1750 bovenzijde loodglazuur 
onderkant afgebroken
dunne streepjes gele slib 
sporen van kobaltoxide

10/20 38 r bor 1 randfr. 1675-1750 inwendig loodglazuur met 
sporen buitenzijde
inwendig gemarmerd met 
gele slib en koperoxide

10/21 38 w 2 randfr. 1600-1800 loodglazuur  
(buitenzijde?)
gele slib aan een zijde, 
andere zijde is afgebroken

10/22 38 w kan 5 2 randfr.
5 wandfr.

1600-1750 dubbelzijdig loodglazuur 
met koperoxide
gevlekte koperoxide

10/23 38 w 2 wandfr.
2 bodemfr.

1600-1800 dubbelzijdig loodglazuur 
met koperoxide
buitenzijde groen 
binnenzijde geel
1 pootje 2 aanzetten tot 
pootjes, vorm mogelijk 
kleine grape

10/24 38 w 1 wandfr. 1675-1775 dubbelzijdig loodglazuur, 
ijzeroxide vlekken
bruine ijzeroxide vlekken 
buitenzijde, binnenzijde 
onversierd
Fries

10/25 38 w 1 bodemfr. 1600-1800 dubbelzijdig loodglazuur 
met koperoxide
onversierd, koperoxide 
buitenzijde, onderzijde 
bodem ongeglazuurd
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Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Materiaal Vorm Type Aantal
fragmenten

Datering Opmerkingen

10/26 38 w 1 randfr. 1600-1800 dubbelzijdig loodglazuur 
met koperoxide
onversierd, dubbelzijdig 
koperoxide
1 afgebroken gaatje 
(lekschaal / vergiet?)

10/27 38 w 1 wandfr. 1600-1800 binnenzijde loodglazuur
onversierd

10/28 38 w bor 1 randfr. 1800-1900 binnenzijde loodglazuur, 
buitenzijde lijkt 
ongeglazuurd met spatten
(grootste deel is 
afgebroken)
Slibversiering: oranje 
slinger op vlag, bruine 
streep op randen vlag
Duitsland

10/29 38 r pot 7 randfr. 1675-1800 dubbelzijdig loodglazuur
Onversierd
Fries
In ieder geval 1 oor, 
ijzerspikkels, hoort 
mogelijk bij volgnummer 
30

10/30 38 r pot 4 bodemfr. 1675-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
Friesland
Standring ijzerspikkels, 
hoort mogelijk bij 
volgnummer 29

10/31 38 r 2 randfr. 1675-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd, Friesland

10/32 38 r 1 randfr.
12 wandfr.

1675-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
Friesland

10/33 38 r 1 wandfr. 1675-1800 binnenzijde loodglazuur 
buitenzijde ongeglazuurd
onversierd, afgebroken 
aanzet (oor?)
Friesland

10/34 38 r tes 1 randfr. 1675-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
Friesland

10/35 38 r tes 2 randfr.
1 wandfr.

1500-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd

10/36 38 r 1 wandfr. 1500-1800 buitenzijde loodglazuur 
binnenzijde spaarzaam 
geglazuurd
onversierd, oor, zwarte 
aanslag binnenzijde

10/37 38 r 1 randfr.
1 wandfr.
2 bodemfr.

1500-1800 binnenzijde loodglazuur 
buitenzijde spaarzaam 
geglazuurd
Onversierd, 1 
steelfragment

10/38 38 r 1 randfr.
2 bodemfr.

1500-1800 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd, 
standringfragment

10/39 38 r 1 wandfr.
1 bodemfr.

1500-1800 binnenzijde loodglazuur 
zwarte aanslag buitenzijde
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Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Materiaal Vorm Type Aantal
fragmenten

Datering Opmerkingen

10/40 38 r 1 bodemfr. 1500-1800 binnenzijde loodglazuur 
buitenzijde ongeglazuurd
onversierd
aanzet tot oor 
(afgebroken)

10/41 38 w 1 bodemfr. 1600-1800 dubbelzijdig loodglazuur, 
buitenzijde koperoxide
koperoxide buitenzijde

10/42 38 w 1 wandfr. 1600-1800 binnenzijde loodglazuur, 
buitenzijde 
zwartgeblakerd
onversierd
buitenzijde 
zwartgeblakerd

10/43 38 gl fle 1 randfr. 1650-1800 helft van hals en rand fles
Wijnfles, helft van hals en 
rand fles, schouder vlak 
onder hals afgebroken dus
precieze vorm niet te zien

10/44 38 gl 1 wandfr. 1600-1800

10/45 38 pijp pijp kop 1 overig 1733-1812 gepolijst
zijmerken: wapen van 
gouda / hielmerk: 
gekroonde 72 
ovale kop

10/46 38 pijp pijp kop 1 overig 1675-1740 onversierd / merkloos
trechterkop

10/47 38 pijp pijp steel 12 overig 1610-1900 dikte stelen: 4x4mm / 
4x5mm / 2x6mm / 
1x7mm / 1x9mm
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BIJLAGE 7. 14C datering V1
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BIJLAGE 8. 14C datering V2



35
Archeologische opgraving aanluiving molen “De Pauw”, Nauerna 43, Assendelft, gemeente Zaanstad

BIJLAGE 9. 14C datering V7
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BIJLAGE 10. 14C datering V8


