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1  i n l e i d i n g  
 
 
In opdracht van bouwbedrijf Van Braam-Minnesma uit Wormerveer heeft VUhbs archeologie een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Kogerhof aan de Breedweer te Koog aan de 
Zaan (fig. 1.1). De directe aanleiding van het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om 
binnen het plangebied een aantal woningen te gaan bouwen. Tijdens de werkzaamheden die hiermee 
gepaard gaan zouden eventueel aanwezige behoudenswaardige archeologische resten verstoord kunnen 
worden. Het archeologisch onderzoek had tot doel deze resten te lokaliseren, te inventariseren en 
waarderen en, indien noodzakelijk, ex situ veilig te stellen. Dit laatste zou, bij het aantreffen van 
behoudenswaardige resten, hoe dan ook genomen worden aangezien behoud in situ op voorhand was 
uitgesloten. Binnen het plangebied had milieukundig onderzoek namelijk uitgewezen dat er sprake was 
van een verontreinigde bodem waarbij de mate van vervuiling de interventiewaarden overschreed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Het plangebied binnen Koog aan de Zaan. Inzet: Koog aan de Zaan binnen Nederland. 

Bron: Topografische Dienst Nederland. 

.  
Dit had tot gevolg dat het plangebied gesaneerd moest worden tot 1 m –MV. Aangezien de 
ontgravingsdiepte voor de nieuwbouw deze diepte niet zou overschrijden, markeerde de 
saneringsdiepte tevens de grens tot waar archeologisch onderzoek noodzakelijk was. Dieper gelegen 
resten zouden niet worden verstoord en konden derhalve in situ behouden blijven. 
 In het rapport van het vooronderzoek ging men op basis van een aantal verstoorde boringen tot 
1 m -MV in het westelijke deel van het terrein, er vanuit dat alleen in het oostelijke deel van het 
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plangebied eventueel aanwezige resten verstoord zouden worden tijdens de sanering.1 Op locatie is in 
eerste instantie een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vond plaats op 14 april 2016. 
 Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kon worden aangetoond dat in de 
ondergrond behoudenswaardige bewoningsresten aanwezig waren die duidden op een langdurige en 
continue bewoning vanaf in ieder geval de vroege 17de eeuw tot in de 20ste eeuw. Deze 
bewoningsresten strekten zich uit tot buiten de grenzen van het onderzochte deel van het plangebied. 
Het bevoegd gezag is daarop geadviseerd om een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving te 
laten uitvoeren.2 Aan de hand hiervan is vervolgens door het bevoegd gezag een PvE opgesteld dat 
voorzag in de doorstart naar een opgraving.3 
 De saneringswerkzaamheden in de aangrenzende delen van het terrein waren reeds ingepland 
en het was zaak om het vervolgonderzoek zo snel mogelijk doorgang te laten vinden opdat deze 
werkzaamheden er zo min mogelijk hinder van zouden ondervinden. Deze opgraving heeft 
plaatsgevonden van 10 tot en met 13 mei 2016. Hierbij is in totaal 255 m2 vlakdekkend onderzocht.  
 Bij het onderzoek was dhr. A. Bleesing de betrokkene namens de opdrachtgever. Het bevoegd 
gezag in deze was de gemeente Zaanstad die hierin vertegenwoordigd werd door dhr. P. Kleij. Deze 
heeft tevens de PvE’s opgesteld voor de beide onderzoeken.4 
 Het veldwerk stond onder leiding van de auteur. Deze maakte een vast onderdeel uit van het 
veldteam. De overige leden van het veldteam bestonden uit dhr. V. van den Brink en dhr. W. Aarts. 
Tijdens de twee onderzoeken was een midigraver ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. 
 Het onderhavige rapport bevat de verslaglegging van de beide onderzoeken. Hierbij zullen de 
eerst volgende drie hoofdstukken ingaan op de achtergrond en de gehanteerde werkwijze tijdens het 
veldwerk. Vervolgens zullen in de hoofdstukken 5 t.m. 19 de resultaten worden gepresenteerd. 
Hoofdstuk 20 behelst de synthese waarin de gegevens van de voorgaande hoofdstukken samenkomen 
en het onderzoek in een bredere context wordt geplaatst. In hoofdstuk 21 is de Deventer-catalogus 
opgenomen. 
   
 
 
2 vooronderzoek 
 
Voorafgaand aan het onderzoek van VUhbs archeologie had er alleen een bureau- en booronderzoek 
plaatsgevonden dat was uitgevoerd door Hollandia B.V. uit Zaandijk.5 De conclusie van dit onderzoek 
luidde dat het plangebied onderdeel uitmaakte van het oudste deel van Koog aan de Zaan. Binnen het 
plangebied verwachte men dan ook overal sporen en vondsten uit de Late Middeleeuwen tot en met de 
Nieuwe tijd aan te treffen. Echter in het grootste deel van het terrein werd in de boringen een recent 
opgebracht zandpakket aangetroffen dat tot onder de beoogde verstoringsdiepte reikte. Deze delen van 
het plangebied zouden dus niet worden verstoord. Het bevoegd gezag werd geadviseerd tot het laten 
uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek al dan niet in combinatie met een archeologische 
sloopbegeleiding.6 Uiteindelijk heeft het bevoegd gezag besloten tot het laten uitvoeren van een 
proefsleuvenonderzoek in dat deel van het terrein waar de archeologische waarden direct bedreigd 

                                                 
1 Tuinman 2015, 7. 
2 Gezien het beperkte tijdsbestek is de vindplaats na afloop van het proefsleuvenonderzoek niet gewaardeerd middels een 

gebruikelijk rapport inclusief waarderingstabellen. Wel is een briefrapport opgesteld waarin wordt beargumenteerd waarom 

vervolgonderzoek noodzakelijk is (Van Kampen 2016). 
3 Kleij 2016. 
4 Kleij 2015; Kleij 2016. 
5 Tuinman 2015. 
6 Tuinman 2015, 35. 
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werden door de sanering en nieuwbouwplannen.7 In de overige delen hoefde op basis van het 
booronderzoek geen onderzoek plaats te vinden omdat dit had uitgewezen dat de eventueel aanwezige  
archeologische resten dieper lagen dan de beoogde verstoringsdiepte. 
 
 
3  d o e l s t e l l i n g  
 
Omdat het onderzoek uit meerdere onderzoeksvarianten bestond waren de doelstellingen ook 
verschillend.  
 
Proefsleuvenonderzoek 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek was tweeledig. In de eerste plaats diende de aan- of 
afwezigheid van archeologische resten te worden vastgesteld. Indien deze resten zouden worden 
aangetroffen was het tweede doel het vaststellen of het hier ging om behoudenswaardige resten. 
Doorgaans gebeurt dit aan de hand van een waardering aan de hand van een aantal vastgestelde criteria 
die worden verwoord in een eindrapport. Gezien de tijdsdruk als gevolg van de reeds ingeplande 
sanering is het briefrapport dat, conform het PvE, binnen een week geleverd moest worden aan het 
bevoegd gezag, gehanteerd als basis voor de besluitvorming omtrent de doorstart naar een opgraving.8 
De feitelijke waardering is derhalve achterwege gebleven. 
 
Opgraving 
Het doel van de opgraving was het ex situ veiligstellen van de binnen het plangebied aanwezige 
archeologische resten in die zone waar ze direct werden bedreigd. Hoewel de verstoring als gevolg van 
de sanering tot ca. 1 m – MV zou reiken is besloten als maximale ontgravingsdiepte voor de opgraving 
1.5 m onder het maaiveld aan te houden. De reden hiervoor lag in het zompige karakter van de venige 
ondergrond. Zware machines die tijdens de sanering zouden worden ingezet zouden zo diep 
wegzakken dat ze zeker nog schade aan zouden richten aan het bodemarchief. Derhalve diende alle 
relevante archeologische resten die zich in een zone van 1.5 m onder het maaiveld zouden bevinden ex 
situ veiliggesteld te worden. 
 
Om de doelstellingen te bereiken zijn in twee afzonderlijke PvE's per onderzoeksvariant verschillende 
onderzoeksvragen opgesteld.9 Deze vragen zijn weergegeven in bijlage 2 en zijn voorzien van een 
beknopte beantwoording aangezien de uitgebreide beantwoording van deze vragen verweven is in de 
hoofdtekst van dit rapport. 
 Aangezien een opgraving het eindpunt is binnen het archeologisch traject zal deze rapportage 
zich vooral concentreren op de resultaten van de opgraving. 
 
 
4  o n d e r z o e k s s t r a t e g i e  
 
4 . 1  p r o e f s l e u v e n o n d e r z o e k  

 
Het proefsleuvenonderzoek bestond uit het aanleggen en documenteren van een tweetal proefsleuven 
die haaks op de richting van de Breedweer waren georiënteerd. Omdat het onderzoek in 
verontreinigde grond werd uitgevoerd diende de nodige veiligheidsmaatregelen genomen te worden. 
Deze bestonden ondermeer uit het werken in pakken en het dragen van handschoenen. Deze situatie 

                                                 
7 Kleij 2015, bijlage 1. 
8 Kleij 2015, 13. 
9 Kleij 2015; Kleij 2016. 
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gold zowel tijdens het proefsleuvenonderzoek als tijdens de opgraving. De temperatuur lag gedurende 
de beide onderzoeken ruim boven de 20 graden, hetgeen de situatie ernstig bemoeilijkte. Dit heeft dan 
ook tot gevolg gehad dat er in de administratie af en toe wat fouten zijn gemaakt. 
 Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de richtlijnen zoals deze in het PvE zijn geformuleerd, 
gevolgd.10 Hierbij zijn de putten, waarvan de locatie vooraf was bepaald, uitgezet met behulp van een 
GPS (Sokkia GRX). Volgens de bepalingen in het PvE zouden de werkputten ca. 20 m lang moeten 
worden en een breedte moeten krijgen van 2 m. De noordelijke grens van het plangebied bleek een 
aantal meters zuidelijker te liggen dan was voorzien. Hierdoor werden de putten in noordelijke richting 
wat korter. Tevens bleek dat een pakket stelconplaten en rijplaten op de locatie van het zuidelijke 
uiteinde van de werkputten te liggen. In overleg met het bevoegd gezag is vervolgens besloten om de 
werkputten in eerste instantie aan te leggen tot 
aan deze obstakels. Wanneer bleek dat de 
aangelegde oppervlakte groot genoeg was om 
een eventuele vindplaats te waarderen, zouden 
de spullen kunnen blijven liggen. De 
uiteindelijke afmetingen van de werkputten 
bedroegen ca. 13 bij 2 m (fig. 4.1). Tijdens de 
aanleg van werkput 1 stuitten we op een oude 
rioolpijp. Deze pijp leek voor het grootste deel 
in de put komen te liggen, waarop de werkput 
vanaf dat punt ca. 60 cm naar het oosten is 
verplaatst. Ook tijdens de aanleg van werkput 
2 zijn enkele wijzigingen aangebracht in de 
vorm van de put. De zuidelijke helft heeft een 
meer zuidoostelijke oriëntatie gekregen. Dit is 
gedaan om te voorkomen dat een grote plas 
hangwater zou leeglopen op het vlak. 
 De werkputten zijn aangelegd met behulp van een vijftons midigraver op rupsbanden. De 
kraan was uitgerust met een gladde bak. De bovengrond was zeer drassig als gevolg van hangwater dat 
zich in de losse grond op het veen had verzameld (fig. 4.2). Hierdoor zakte enerzijds de kraan vrij diep 
weg in de grond en anderzijds was het verzamelen van vondsten in de bovenste lagen vrijwel 
onmogelijk. Op een dieper niveau verliep de aanleg voorspoediger en konden vondsten normaal 
verzameld worden. 
 Tijdens de aanleg is intensief en systematisch gezocht met de metaaldetector, waarbij na iedere 
haal van de kraan het hierbij ontstane tussenvlak is afgezocht. Relevante metaalvondsten zijn hierbij 
driedimensionaal ingemeten.11 Overige vondsten zijn verzameld per laag en/of per spoor. De 
aanlegvondsten zijn verzameld in vakken van 2 bij 2 m.  
 De sporen zijn analoog getekend op millimeterpapier. De hierbij gehanteerde schaal bedroeg 
1:20. Spoor en laagbeschrijvingen zijn op de vlaktekening genoteerd. De hoogtematen zijn ingemeten 
met de GPS, maar eveneens aangeduid op de vlaktekening. Vondstnummers zijn eveneens op de 
vlaktekening aangeduid middels een vierkantje met het vondstnummer en, indien relevant, een 
verwijsstreepje naar de vondstlocatie. Na afloop van het veldwerk zijn de vlaktekeningen 
gedigitaliseerd. 
 Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen coupes gezet. De reden hiervoor is dat er geen 
antropogene sporen in de vorm van kuilen of beerputten/tonnen zijn aangetroffen. Wel zijn relatief 
veel houten palen (slieten) aangetroffen. Deze waren echter zeer diep ingeslagen waardoor het niet 
                                                 
10 Kleij 2015, 6-7. 
11 Hieronder worden vondsten verstaan die van enige daterende waarde zijn voor het onderzoek of op een andere manier 

interessant zijn. Zaken als musketkogel of spijkers vallen hier niet onder. 

Fig. 4.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Puttenplan van het 

proefsleuvenonderzoek. In oranje de voormalige bebouwing. 
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mogelijk of zinnig is om deze ‘sporen’ te couperen. Wel is één van deze palen uitgetrokken ten einde 
de waardestelling te kunnen onderbouwen op het gebied van de conservering van de vindplaats. 
 Verder is een profiel gedocumenteerd aan de oostzijde van werkput 1. Doel hiervan was inzicht 
krijgen in de aard van eventuele ophogingslagen en de diepte van de verstoring in de bovengrond. In 
werkput 2 is geen profiel aangelegd aangezien daar de archeologische lagen direct onder het pakket met 
slappe, met waterverzadigde, geroerde grond lagen. 
 
 

Fig. 4.2. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Impressie van de 

situatie in het veld. Linksboven de vlakaanleg tijdens het 

proefsleuvenonderzoek; Links administratie van 

vondsten en sporen in het net aangelegde vlak; 

Linksonder de situatie ter hoogte van werkput 4 waar 

sprake was van veel hangwater; Rechtsboven 

vlaktekenen in werkput 4. 
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4 . 2  o p g r a v i n g  

 
Voorafgaand aan de opgraving was het deel afgebakend dat conform het selectiebesluit in aanmerking 
kwam voor de opgraving. Omdat de grond niet gelijk afgevoerd kon worden en de werkruimte zeer 
beperkt was is van te voren geen puttenplan opgesteld, maar is er voor gekozen de volgorde waarin 
werd aangelegd en de vorm van de werkputten te laten afhangen van de situatie ter plaatse. Dit heeft 
geresulteerd in het puttenplan dat is 
weergegeven in figuur 4.3.  
 Wanneer het werk in een deel van het 
plangebied, i.e. een werkput, gereed was, is dit 
dichtgedraaid, waarna begonnen kon worden 
met de aanleg van het naastgelegen deel. 
 Op het gebied van aanleg, 
vondstverzameling en administratie is dezelfde 
werkwijze gehanteerd als tijdens het 
proefsleuvenonderzoek. Hoewel er is gewerkt 
met verschillende werkputnummers is ervoor 
gekozen om zowel de vondstnummers als de 
spoornummers door te nummeren. Er is 
gewerkt met één opgravingsvlak. Dit bevond 
zich ca. 1.5 m onder het huidige maaiveld. De 
hoogte van het vlak werd bepaald door de 
hoogte waarop de meeste funderingspalen 
zichtbaar werden aangezien gegraven sporen 
vrijwel niet zijn aangetroffen in het veen. Als het mogelijk was werd het vlak iets dieper in het veen 
aangelegd zodat de houten resten iets boven het vlak uitstaken en daardoor beter zichtbaar waren.  
 Het PvE schreef dat van maximaal twee poeren van een gebouw een houtmonster genomen 
moest worden, omdat de structuren in het veld zich niet goed openbaarden zijn verspreid over het 
plangebied houtmonsters genomen.12 Om echter zo veel mogelijk informatie te krijgen is getracht de 
slieten in zijn geheel te lichten opdat ook zaken als bewerkingssporen bestudeerd konden worden. De 
slieten waren diep in de grond geslagen en waren alleen de bovenste centimeters zichtbaar. Dit 
betekent dat eigenlijk deze ‘sporen’ in situ behouden konden worden aangezien het grootste deel zich 
onder de beoogde verstoringsdiepte bevond. Wel is, wanneer dit mogelijk was, een sliet per poer 
meegenomen voor houtonderzoek (fig. 4.2). Hiertoe werd een strop om de grotendeels vrij gegraven 
kop van de sliet gedaan, waarna deze met de kraan uit de grond werd getrokken. Vervolgens zijn de 
slieten opgemeten. Waar het niet mogelijk was de volledige sliet mee te nemen omdat deze te lang was, 
is een deel afgezaagd en meegenomen ten einde inzicht te krijgen in de wijze waarop het hout bewerkt 
was. 
  Tijdens het proefsleuvenonderzoek was reeds een noordzuidprofiel van het plangebied 
gedocumenteerd. Tijdens de opgraving is nog een profiel gedocumenteerd dat haaks stond op dit 
lengteprofiel zodat een compleet beeld van de bodemopbouw ter plaatse kon worden verkregen. Dit 
profiel is in de werkputten 2 en 3 aangelegd en gedocumenteerd tijdens de aanleg van de put. Dit was 
nodig omdat het profiel haaks op de lengterichting van de putten stond. Het profiel van werkput 3 
bevond zich in de noordelijke lange wand van de put en kon na afloop van het veldwerk aan de andere 
profielen worde gekoppeld. Deze profielen dienden inzicht te geven in de bodemopbouw ter plaatse en 
ook uitsluitsel te geven over eventuele andere ophogings- of cultuurlagen onder het opgravingsvlak. 
Om dit laatste te bereiken zijn de profielen indien mogelijk tot enkele decimeters in het archeologische 
vlak doorgezet. Echter vanwege aanhoudende problemen met grond- en/of hangwater was het vaak 

                                                 
12 Kleij 2016, 6. 

Fig. 4.3. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Het puttenplan van 

de opgraving. 
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niet mogelijk om de bodem onder het niveau van het opgravingsvlak te documenteren. Daarbij gold 
een beperking voor de maximale ontgravingsdiepte. De bouwwerkzaamheden zouden niet dieper 
reiken dan 1 m onder peil. Het peil was vastgesteld op ca. 1.5 m boven het opgravingsvlak. Vanwege 
het drassige karakter van de ondergrond is in het selectiebesluit voor de opgraving vastgelegd dat in het 
onderzoeksgebied alle resten tot op een diepte van 1.5 m onder pijl gedocumenteerd moesten worden. 
Op deze manier werd voorkomen dat de zware machines tijdens de bouwwerkzaamheden de 
archeologische resten die onder zich onder het bouwpijl bevonden, werden verstoord. 
 Gezien het vrijwel geheel ontbreken van gegraven sporen zijn nauwelijks coupes 
gedocumenteerd. De paar sporen die wel zijn gecoupeerd zijn getekend op millimeterpapier op een 
schaal van 1:20, evenals de bodemprofielen. 
 Verder zijn detailtekeningen vervaardigd van het bovenaanzicht van de bundels slieten die 
onder de planken van de poeren zijn aangetroffen. Deze zijn op een schaal van 1:10 getekend. 
 
 
5  l a n d s c h a p  e n  b o d e m   
Johan van Kampen/Koen Hebinck 
 
5 . 1  i n l e i d i n g  

 
Tijdens de beide onderzoeken is de 
bodemopbouw middels een aantal profielen 
gedocumenteerd (fig. 5.1).13 Het 
opgravingsvlak bevond zich op een diepte 
tussen ca. 1.2 en 1.4 -NAP. Dit was overigens 
nog niet het niveau van de natuurlijke 
ondergrond. In de verschillende werkputten 
bevindt het opgravingsvlak zich in zeer venige 
ophogingspakketten met een bijmengsel van 
wat zand of klei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 . 2  l a n d s c h a p  

 
Het plangebied ligt in het Noord-Hollandse veengebied. De ontwikkeling van dit gebied hangt in 
sterke mate samen met de holocene zeespiegelstijging. Aan het eind van de laatste ijstijd (het 
Weichselien) stond de zeespiegel als gevolg van het water dat was opgeslagen in de ijskappen, ongeveer 
125 m lager dan nu. Het afsmelten van deze ijskappen aan het eind van het Weichselien en het begin 
van het Holoceen had een grote zeespiegelstijging tot gevolg. Tot 7000 jaar geleden verliep deze 
stijging zeer snel. In West-Nederland ontstonden iets ten westen van de huidige kustlijn strandwallen, 
met daarachter een wadden- en kweldergebied. Aan de rand van dit kweldergebied ontstonden door 

                                                 
13 Dit is de laatste afbeelding in het rapport waar het plangebied in de topgrafische situatie wordt weergegeven. Omwille van 

de leesbaarheid van de vlaktekeningen wordt verder alleen het onderzochte deel van de proefsleuven en de opgraving 

afgebeeld.  

Fig. 5.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Locatie van de 

profielen die tijdens de beide onderzoeken zijn 

gedocumenteerd. In paars het profiel van het 

proefsleuvenonderzoek. In groen die van de 

opgraving. 
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uittredend grondwater zoetwatermoerassen, waarin veenvorming optrad. Door de voortdurende 
zeespiegelstijging kwam de kustlijn steeds verder landinwaarts te liggen, met als gevolg dat ook het 
kustmoeras steeds verder landinwaarts opschoof en er over het reeds gevormde veen nieuwe mariene 
sedimenten werden afgezet. Zo ontstond op het oude pleistocene landoppervlak een dunne laag veen 
met daarop een pakket mariene afzettingen. Dit veen vormt de Basisveen Laag van de Formatie van 
Nieuwkoop. De mariene afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer binnen de 
Formatie van Naaldwijk.14  

Tussen 5500 en 4500 jaar geleden was de snelheid van de zeespiegelstijging dusdanig afgenomen 
dat de kustlijn zich stabiliseerde en er een vrijwel gesloten rij van strandwallen werd gevormd.15 Alleen 
bij de riviermondingen van de Maas, de Oude Rijn en de Vecht, bij Egmond, werden de strandwallen 
onderbroken. Hierdoor kreeg de zee minder invloed op het achterliggende land en trad er in dit gebied 
verzoeting op waardoor er op grote schaal veen (Hollandveen) werd gevormd. In deze periode vormt 
het Oer-IJ (de monding van de Vecht) nog de enige open verbinding met zee in de omgeving van de 
onderzoekslocatie. Koog aan de Zaan en directe omgeving lag in deze tijd buiten de invloedsfeer van 
het Oer-IJ, in een groot veenmoeras. De Zaan is één van de veenrivieren die dit veenmoeras 
ontwaterde. Dergelijke rivieren kennen veelal een stabiele geul waardoor weinig tot geen sedimenten 
worden afgezet. Door het latere ontstaan van de Zuiderzee kwam de Zaan, via het IJ, onder invloed te 
staan van het getij. Koog aan de Zaan ligt echter vrij ver binnen het veenmoeras. Ook in deze tijd 
zullen door de Zaan in de omgeving van het plangebied, buiten de toenmalige geul, weinig tot geen 
sedimenten zijn afgezet 

Door de ligging binnen de bebouwing van Koog aan de Zaan is het plangebied zowel op de 
geomorfologische kaart als op de bodemkaart niet gekarteerd. Waarschijnlijk was er van oorsprong 
sprake van een veengrond, al dan niet met een dun kleidek. Verwacht werd dat de natuurlijke bodems 
binnen het plangebied door de latere activiteiten zouden zijn verstoord. 
 
 
5 . 3  b o d e m  

 
De bovenste 50–80  cm van de bodem binnen het plangebied bestond uit venige lagen die grotendeels 
kapot gereden waren tijdens eerdere werkzaamheden. Naar verwachting gaat het hier om 
ophogingslagen die door deze werkzaamheden zijn vermengd met de bouwvoor. Daarbij was het ook 
relatief nat binnen het plangebied met als gevolg dat deze hoger gelegen lagen zeer slap en zompig 
waren. Hierdoor was  het niet altijd mogelijk om tijdens de aanleg of in de profielen in dit pakket een 
stratigrafie waar te nemen. Daar waar dit wel mogelijk was, was een stratigrafie van vrij recente lagen 
zichtbaar, bestaand uit een mengsel van matig grof zand met puin (S1.4) en daaronder een venige 
kleilaag (S1.5) met veel pijpenkoppen en ander vondstmateriaal. De datering hiervan loopt echter 
uiteen van de 17de tot en met de 19de eeuw. Dit pakket lijkt dus te zijn geroerd in de 19de eeuw of 
later. Dit blijkt ook uit de aanwezigheid van spoor S1.26. Dit spoor is gegraven door de onderliggende 
lagen, maar wordt afgedekt door S1.5. In het spoor, dat waarschijnlijk een kuil was, is de stratigrafie van 
de lagen waar doorheen het spoor is gegraven, min of meer intact gebleven.  
 Onder ophogingslaag S1.5 is in werkput 1 een gebrokt geelgrijze laag (S1.23) gezien waarin 
fragmenten van IJsselstenen zijn waargenomen. Hieronder lag een donkergrijze zandlaag (S1.24) deze 
kwam qua kleur overeen met S1.27, maar bevatte aanzienlijk minder klei (fig. 5.2) Onder deze laag 
bevond zich S1.25. Dit was een grijsbruine laag bestaande uit sterk kleiig veen (VK3). Deze laag bleek 
doorgaans het vlakniveau te zijn in de werkput. In dit pakket is in profiel P1.2 ook een dun laagje 
volledig veraard veen waargenomen. Daar dit nergens anders is waargenomen is het beschouwd als 
onderdeel van S1.25. Op een paar spikkels vondstmateriaal na, bleek spoor S1.25 vrij te zijn van 

                                                 
14 Weerts 2003. 
15 Beets/Van der Spek 2000. 
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archeologisch vondstmateriaal. Hoewel de laag vrij natuurlijk aandeed vanwege het vrijwel geheel 
ontbreken van archeologische indicatoren, is het vrij zeker dat het hier een ophogingslaag betreft, Het 
booronderzoek heeft uitgewezen dat de natuurlijke ondergrond zich binnen het plangebied pas op een 
diepte van 1.8 -NAP bevindt.16 Dit beeld is ook in overeenstemming met de conclusie van een ander 
booronderzoek dat is uitgevoerd ten westen van het plangebied ter hoogte van Breedweer 71-73.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Foto van profiel P1 uit werkput 1 van de opgraving.  

 
Dit impliceert dat het hier om een ophogingslaag handelt. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor een laagje 
(S1.381) dat in profiel P1.2, onder S1.25 op een diepte van ca. 1.8 -NAP is waargenomen (fig. 5.2). 
Het betreft een gelaagd zandig pakket dat zeer natuurlijk aandeed. Binnen het plangebied zou echter 
alleen veen in de ondergrond moeten liggen, waardoor de conclusie moet worden getrokken dat het 
hier gaat om een ophogingslaag. Helaas kon omwille van de restricties met betrekking tot de maximale 
ontgravingsdiepte niet elders een groter profiel worden aangelegd om de aard van deze laag nader te 
onderzoeken. Daarvoor lag hij elders te diep. Echter het idee dat het hier een ophogingslaag betreft is 
wel consistent met de bevindingen uit het vooronderzoek. Hier concludeert men zoals gezegd dat de 
ondergrond tot een diepte van maximaal 1.8 –NAP bestond uit klei, met hieronder een dik 
veenpakket.18 Een restant van dit veenpakket is mogelijk aangetroffen in werkput 2 (S2.125). Dit stuk 
veraard veen kan echter ook het hiervoor genoemde laagje zijn dat in S1.25 is gezien en in werkput 2 
een opduiking vormt of gewoon wat dikker was. Dit laatste lijkt gezien het niveau van 1.23 –NAP, 
waarop het is aangetroffen aanzienlijk hoger ligt dan het niveau waarop het veen tijdens het 
vooronderzoek is aangetroffen.  
 Naast S2.125 zijn in het vlak, en dan met name is werkput 4, nog verschillende andere 
ophogingslagen gezien die op S1.25 lagen. Deze lagen zijn dus in ieder geval jonger. Het gaat hierbij 
uitsluitend om humeuze kleilagen. 
 
 
 
 

                                                 
16 Tuinman 2015, bijlage 3 boorstaten. 
17 Hebinck 2016, bijlage 8. 
18 Tuinman 2015, bijlage 3 boorstaten. 
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5 . 3  c o n c l u s i e  

 
Het plangebied ligt in het Noord-Hollandse veengebied. Wanneer er geen ontwikkeling binnen het 
plangebied had plaatsgevonden zou er hier sprake moeten zijn van een onverstoord veenpakket waarop 
mogelijk een dun kleidek lag. Dit was echter niet het geval. De locatie is, gezien de datering van het 
vondstmateriaal (zie hoofdstuk 7) al een paar honderd jaar in gebruik. In deze periode lijkt de 
natuurlijke ondergrond deels te zijn vergraven en deels te zijn opgehoogd. In de ophogingslagen is een 
redelijke hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. Echter de datering hiervan loopt zo sterk uiteen, 
dat het niet mogelijk is om deze lagen scherp te dateren. De natuurlijke ondergrond is waarschijnlijk 
nergens bereikt aangezien deze zich (ver) onder de maximale verstoringsdiepte bevond. 
  
 
 
6  s p o r e n  e n  s t r u c t u r e n  
 
6 . 1  i n l e i d i n g  

 
Tijdens het veldwerk zijn in totaal 454 spoornummers uitgedeeld. 59 hiervan behoren toe aan  sporen, 
lagen en palen die in de proefsleuven zijn aangetroffen (tabel 6.1). De overige 395 nummers zijn 
uitgedeeld tijdens de opgraving (tabel 6.2). Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn sporen niet 
afgewerkt. Ook is slechts een sliet uit een poer meegenomen ter determinatie. Dit betekent dat de 
sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn opgetekend en geadministreerd ook tijdens de 
opgraving zijn aangetroffen. Daarom zal in de volgende paragrafen, om verwarring te voorkomen, 
alleen worden verwezen naar de spoornummers die zijn uitgedeeld tijdens de opgraving. Een 
aanvullende reden hiervoor is, is dat de spoorinterpretatie tijdens het proefsleuvenonderzoek niet altijd 
correct bleek te zijn tijdens de opgraving. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Voor de volledigheid is in figuur 6.1 de allesporenkaart van het proefsleuvenonderzoek 
weergegeven. Echter ook hiervoor geldt dat in het verdere rapport uitsluitend naar de allesporenkaart 
van de opgraving zal worden verwezen. Deze is weergegeven in figuur 6.2.  

spoordefinitie aantal 
  
  

bakstenen 2
balk 7
bouwvoor 8
kuil 5
laag 9
muurwerk 3
natuurlijke laag 4
ophogingslaag 5
paal 331
paalkuil 1
recente verstoring 5
poer 13
ton 1
uitbraaksleuf 1
 
totaal 395
 

spoordefinitie aantal 
  
  

balk 8 
cultuur-/vondstlaag 8 
muurwerk 2 
natuurlijke verstoring 2 
paal 32 
recente verstoring 7 
  
totaal 59 
  

Tabel 6.1. Koog aan de Zaan-

Kogerhof. Overzicht van het aantal 

sporen per spoortype uit het 

proefsleuvenonderzoek. 

Tabel 6.2. Koog aan de Zaan-

Kogerhof. Overzicht van het 

aantal sporen per spoortype uit 

de opgraving. 
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Fig. 6.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Allesporenkaart proefsleuvenonderzoek. A hout; B 

baksteen; C recente verstoring; D venige ophogingslaag pre 19de eeuw; E zandige 

ophogingslaag 19de eeuw of later; F begrenzing uiteindelijke opgraving. 

Fig. 6.2. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Allesporenkaart opgraving. A hout; B baksteen; C 

recente verstoring; D venige ophogingslaag pre 19de eeuw; E zandige ophogingslaag 19de 

eeuw of later; F archeologisch spoor. 
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Wanneer men kijkt naar de allesporenkaart valt op dat binnen het plangebied een vrij groot aantal 
poeren en een nog groter aantal ‘losse’ houten palen is aangetroffen. Het aantal funderingen ligt echter 
vrij laag, waardoor het lastig is om feitelijke gebouwen te reconstrueren uit de beschikbare data. Dit 
wordt nog eens bemoeilijkt door het feit dat alle sporen in één vlak liggen en er geen afdekkende 
ophogings- vondst- of cultuurlagen meer aanwezig waren. Indien deze wel aanwezig waren geweest, 
zouden de structuren zich wellicht beter hebben afgetekend aangezien de palen van oudere structuren 
zich nog onder een jonger pakket zouden bevinden. De jongere palen zouden dan als enige in een 
oudere ophogingslaag zichtbaar moeten zijn.  
 Een tweede manco bij de sporenanalyse is dat men nagenoeg geen idee heeft hoe de 
funderingen van huizen uit de latere fasen van de Middeleeuwen en  Nieuwe tijd er tijdens een 
archeologische opgraving in dit veengebied er uit zien. Dit komt doordat vergelijkbare sites tot op 
heden nagenoeg niet zijn onderzocht. De reconstructies die zijn weergegeven in figuur 6.3 en in de 
volgende paragraaf worden besproken zijn voor een deel herleid aan de hand van de vorm van 
gebouwen zoals deze op kaartmateriaal staan afgebeeld. In andere gevallen is gelet op overeenkomsten 
in bijvoorbeeld de uitvoering van de poeren of palen. Indien deze werden gevonden werd bepaald of 
de poeren of palen met overeenkomende kenmerken een bepaalde regelmaat vertoonden in de 
horizontale spreiding. Indien deze werd waargenomen, zijn de poeren als behorend tot één structuur 
aangemerkt. Uiteindelijk zijn op deze wijze (delen van) een vijftal mogelijke gebouwen geïdentificeerd.  
 
 

Fig. 6.3. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Allesporenkaart met daarop de reconstructielijnen van de gebouwen en de 

genoemde sporen in de tekst. 
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6 . 2  s t r u c t u r e n  

 
6.2.1 huis 8001 

 
Huis 8001 is de meest complete plattegrond 
die binnen het plangebied is aangetroffen. 
Het gaat hierbij om een L-vormig gebouw 
waarvan één zijde tegen de sloot lag die aan 
de noordzijde van het plangebied moet 
hebben gelopen, maar waarvan tijdens het 
onderzoek geen resten zijn aangetroffen. Op 
het kadastraal minuut plan uit 1832 is dit 
gebouw goed zichtbaar op perceel 610  (fig. 
6.4). Dit impliceert in ieder geval een 
datering in de 19de eeuw voor een fase van 
deze structuur. Het geval wil echter dat het  
   
 
 
 
houtspectrum van deze structuur een beeld geeft van een datering in de 19de of zelfs 20ste eeuw. 
Waarschijnlijk moet dit verklaard worden vanuit het idee dat het jongere hout het gevolg is van latere 
reparaties of dat we hier te maken hebben met een compleet nieuw herbouwd huis met min of meer 
hetzelfde grondplan als dat op de kaart van 1832.  
Het gebouw is gebouwd op zogenaamde doorlopende funderingen. Het gaat hierbij om lange planken 
(langshout of vloerhout) die op heipalen of slieten rustten.. Bij deze wijze van bouwen spreekt men 
doorgaans van een Rotterdamse of Amsterdamse fundering. Bij de laatstgenoemde ligt de kesp (een 
plank onder het langshout) op paarsgewijs geplaatste heipalen of slieten. De planken zijn middels nagels 
aan de slieten bevestigd. Bij de Rotterdamse 
fundering is dikwijls geen sprake van een kesp, maar 
ligt het langshout direct op enkel geplaatste slieten.19 
Wanneer er wel sprake is van een kesp ligt deze in 
dezelfde richting als het vloerhout.20 In sommige 
gevallen worden de planken op hun plaats gehouden 
door paaltjes die aan de zijkanten zijn ingeslagen (fig. 
6.5). De wijze waarop de fundering van huis 8001 is 
uitgevoerd oogt vrij slordig. Zo lijkt men in principe 
de Rotterdamse funderingstechniek te hebben 
gehanteerd aangezien de planken niet met nagels aan 
de slieten zijn bevestigd en er deels sprake is van 
enkel geplaatste palen. Echter het gebruik van enkel 
geplaatste palen wordt eigenlijk alleen teruggezien in 
het zuidoostelijke deel van het gebouw. In de 
overige delen van de fundering heeft men twee of 
meer palen per locatie gebruikt. In het aantal palen, 
noch in de onderlinge afstand tussen de 
palen(bundels) is enige regelmaat te ontdekken. 

                                                 
19 http://www.joostdevree.nl/shtmls/paalfundering_voorbeelden.shtml. 
20 https://nl.wikipedia.org/wiki/Kesp. 

Fig. 6.4. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Uitsnede van het 
kadastraalminuutplan uit 1832 met daarop het 
plangebied en de reconstructie van huis 8001 (rode 
stippellijn)

Fig. 6.5. Voorbeeld van de Rotterdamse 

funderingstechniek (A) en de Amsterdamse 

funderingstechniek (B). Bron: Kleij 2016. 40, afb. 32. 
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Wat de oorzaak voor deze onregelmatigheid is, is niet bekend. Alleen aan de westzijde van de structuur 
zijn paaltjes aangetroffen die tegen de planken aan in de grond waren geslagen om deze op hun plaats te 
houden. In de overige delen van de structuur zijn deze paaltjes niet aangetroffen. Het is mogelijk dat de 
planken hier door het gewicht van het opgaand muurwerk dieper de grond in werden gedrukt 
waardoor ze op hun plaats zijn blijven liggen. Het is echter ook heel goed mogelijk dat de paaltjes er 
wel waren, maar simpelweg niet zijn aangetroffen tijdens het onderzoek. Gezien het feit dat de 
structuur vrij fragmentarisch is overgeleverd is dit geen irreële gedachte. 
 Binnen de structuur is in het noorden een aantal palen aangetroffen die een rechthoek vormen. 
Deze rechthoek heeft dezelfde oriëntatie als het gebouw (fig. 6.6). Mogelijk betreft het hier palen die 
een vloer hebben ondersteund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.6. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Reconstructie van huis 8001 met daarbinnen de paalzetting in het gele vierkant. De 

stippellijnen representeren de balken waar de vloer op gelegen kan hebben. 

 
6.2.2 huis 8002 

 
Van huis 8002 wordt vermoed dat het de voorganger is van huis 8001. De fundering van de westelijke 
wand ligt net ten westen van dit gebouw en heeft dezelfde oriëntatie als huis 8001. dit impliceert enige 
opvolging tussen de beide structuren. Van huis 8002 zijn aanzienlijk minder sporen teruggevonden. 
Gedacht wordt dat een groot deel van de sporen van huis 8002 zijn verstoord tijdens de 
werkzaamheden voor de bouw van huis 8001. Hierbij zal men de bakstenen grotendeels hebben 
verwijderd. De slieten van de poeren zal men grotendeels ongemoeid hebben gelaten, maar het is goed 
mogelijk dat een deel hiervan niet is gezien in het vlak omdat ze wat dieper lagen.  
 De gehanteerde constructiewijze voor huis 8002 is ook interessant. Het noordelijke deel van 
het gebouw is gefundeerd op een doorlopende fundering (S3.218) waarvan nog een laagje rode 
baksteen (17.5x9x4.5) op het langshout is achtergebleven. Het zuidelijke deel is echter gefundeerd op 
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losse poeren. Hiervan zijn twee exemplaren aangetroffen (S3.213 en S217). Tussen deze poeren in lag 
overigens wel een plank (S3.214) die vermoedelijk als langshout voor dit deel van de wand heeft 
gefungeerd. De poeren waren opgebouwd uit complete en gebroken IJsselstenen met afmetingen van 
17.5x9x4.5 cm.  Deze overeenkomsten in het formaat met de bakstenen op het langshout van S3.218 
alsmede het feit dat de sporen op één lijn met elkaar liggen wijst erop dat ze tot hetzelfde gebouw 
hebben gehoord, ook al is de wijze van fundering verschillend. Wellicht zit er een dateringsverschil 
tussen de fundering op losse poeren en de doorlopende fundering en moet de laatstgenoemde als 
jongere verbouwing van huis 8002 worden gezien.   
 Voor een exacte datering van huis 8002 hebben we niet veel houvast. Er is eigenlijk geen 
vondstmateriaal aangetroffen in sporen of lagen die direct aan de gebruiksfase van dit gebouw is te 
relateren. Daarbij komt dat het gebruik van IJsselstenen een lange geschiedenis kent die terug gaat tot in 
de 15de eeuw. Wel kan gesteld worden dat het in ieder geval voor de 19de eeuw zal hebben bestaan, 
aangezien huis 8001 al in deze periode wordt gedateerd. De aanvangsdatum voor dit gebouw ligt in 
ieder geval na het tweede kwart van de 17de eeuw. Onder de vierkante kesp van poer S3.213 is een 
dubbelconische pijpenkop (V52) aangetroffen. Dit type kop komt voor vanaf het tweede kwart van de 
17de eeuw.21 Hiermee vormt de pijpenkop dus een terminus post quem voor de oprichting van huis 
8002. De waarde van deze datering is echter gering aangezien deze ook bevestigd wordt door het 
houtonderzoek (zie hoofdstuk 13). Hieruit blijkt namelijk dat de geïdentificeerde structuren vrijwel 
zeker in de 19de eeuw of later moeten worden gedateerd. Mogelijk zijn de poeren van huis 8002 
restanten van de voorganger uit de 18de of  vroege 19de eeuw van huis 8001. 
 
 
6.2.3 huis 8003 

 
Van huis 8003 zijn slechts twee poeren binnen het onderzochte deel van het plangebied aangetroffen. 
Hierdoor valt weinig te zeggen over deze structuur. De poeren liggen even ten westen van de 
westelijke wand van huis 8002. Het gaat hier om de sporen S3.215 en S3.219. Ze bestaan uit een aantal 
ingeslagen slieten waarop een vierkanten plank is 
geplaatst. Op de plank van het eerstgenoemde spoor 
waren nog enkele fragmenten van IJsselstenen 
aanwezig. De stukken waren alle gebroken, maar het is 
niet uitgesloten dat er ook hele stenen op gelegen 
hebben. In het geval van spoor S3.219 waren geen 
stenen meer overgeleverd. Interessant is de 
positionering van de slieten onder de planken en dan in 
het bijzonder in relatie tot die van de poeren van huis 
8002. Zoals blijkt uit figuur 6.7, zijn de slieten van huis 
8003 in een net patroon onder de poer geplaatst. 
Daarbij gaat het om uniforme ronde palen. De slieten 
van de poeren van huis 8002 daarentegen zijn enigszins 
rommelig binnen de oppervlakte van de poer 
ingeslagen en bestaan uit zowel gekliefde en ronde 
palen en er zitten zelfs enkele ingeslagen planken bij. 
Deze verschillen versterken de veronderstelling dat het 
hier gaat om poeren van twee verschillende structuren. 
Echter de overeenkomsten in de funderingswijze doen 
wel een gelijkaardige datering vermoeden voor de 
beide huizen. 
                                                 
21 Van der Meulen 2003, 12. 

Fig. 6.7. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Plaatsing van de 

slieten onder de poeren van huis 8002 (A) en 8003 (B). 

Schaal 1:20. 
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6.2.4 huis 8004 

 
Aan huis 8004 zijn evenals van huis 8003 slechts twee poeren toe te wijzen. Deze liggen in het centrum 
van het onderzoeksgebied. Van de noordelijke 
poer restte buiten de slieten ook nog de plank   
verdwenen tijdens latere grondroerende 
werkzaamheden. Hier resteerden alleen nog de 
vier slieten (S2.57, 2.58, 2.135 en 2.136). 
 Ondanks het feit dat er verder geen 
structuur uit op valt te maken is de relatie 
tussen de beide poeren evident. De gebruikte 
slieten zijn namelijk totaal anders dan die 
onder de overige poeren zijn aangetroffen. In 
eerste instantie valt de configuratie binnen de 
oppervlakte van de poer op. De palen zijn 
namelijk netjes in een vierkant ingeslagen (fig. 6.9). Daarnaast gaat het om palen met een relatief grote 
diameter van ca. 20 cm, terwijl de diameter van de meeste andere slieten nog geen 10 cm bedroeg. 
Verder bleek dat de palen ook zeer diep waren ingeslagen. De meeste palen braken af toen geprobeerd 
werd ze te verzamelen, maar in het geval van één van deze palen, S2.135, is het gelukt deze compleet 
uit de grond te trekken. De paal bleek een lengte te hebben van ca. 5.5 m (fig. 6.10). Hiermee is hij 
zeker 1.5 m langer dan de langste sliet uit de overige structuren. Uit de overeenkomstige diameters en 

de wijze waarop de palen zijn geplaatst 
blijkt dat het hier gaat om poeren van 
een zelfde type. Deze hebben zeer 
waarschijnlijk tot één structuur, huis 
8004, behoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.9. Koog aan de Zaan-Kogerhof. De positie van de slieten 

in de noordelijke en middelste poer van de westelijke wand van 

huis 8004. Bij de linker afbeelding is ook de kesp die op de 

poeren lag afgebeeld. Schaal 1:15. 

Fig. 6.10. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Het 

lichten van een sliet van meer dan 5 m uit een van 

de poeren van huis 8004. 
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6.2.5. huis 8005 

 
Geheel in het oosten van het onderzoeksgebied zijn twee funderingen (S1.33 en 1.34) aangetroffen die 
worden beschouwd als de jongste funderingen binnen het plangebied. Het gaat hierbij om planken 
(langshout) die op een enkele rij slieten is geplaatst (Rotterdamse fundering). Op het langshout heeft 
men bakstenen haaks op de lengterichting van de fundering gelegd. De afmetingen van de bakstenen 
bedroegen 21.5x10.5x5.5 cm. De bakstenen waren gemetseld met cement. De planken waren 
afgebroken. Waarschijnlijk is dit gebeurd tijdens de jongste sloopwerkzaamheden. Gezien de 
afmetingen van de bakstenen in combinatie met het gegeven dat ze gemetseld waren met cement, zijn 
deze funderingen in het veld als recent beschouwd. Het formaat van de bakstenen bleek echter identiek 
aan dat van de bakstenen die in huis 8001 zijn gebruikt (S4.255) voor de fundering van de noordelijke 
muur of wand. Dit wijst wellicht op een gelijkaardige datering voor de fundering van huis 8005. Dit 
idee lijkt te worden ondersteund door de gegevens van het kadastraal minuutplan uit 1832 (zie 
hieronder). 
 Wanneer een lijn met dezelfde oriëntatie vanuit deze sporen in westelijke richting wordt 
getrokken, kruist deze de lijn die wordt gevormd door de poeren van huis 8004 en vormt hiermee een 
rechte hoek (fig. 6.3). Hoewel de funderingswijze verschillend is kan niet worden uitgesloten dat het 
hier om sporen van hetzelfde gebouw gaat. Op het kadastraal minuutplan uit 1832 is direct ten oosten 
van het gebouw dat wordt beschouwd als huis 8001 een tweede bouwwerk op perceel 610 te zien (fig. 
6.4), Wellicht zijn de hier besproken funderingen afkomstig van dit bouwwerk. 
 
 
6.2.6  schuur ⁽bijgeboow 9001⁾ 

 
Geheel in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied is een structuur aangetroffen van een heel ander 
soort constructie dan de hiervoor behandelde huizen. Het gaat om een rechthoekige structuur met een 
noordoost-zuidwest georiënteerd grondplan. De breedte bedraagt 4.4 m. De westelijke lange wand van 
het gebouw is het best bewaard gebleven. De overige contouren van de structuur zijn gebaseerd op 
enkele losse palen en planken die in rijen liggen die ofwel parallel ofwel haaks op de westelijke wand 
zijn georiënteerd. Omdat de constructie, zeker in vergelijking tot die van de overige structuren binnen 
het plangebied, zeer licht is, wordt dit bouwsel beschouwd als schuur en niet als huis. Binnen in de 
schuur is een kuil (S1.8) aangetroffen die, op basis van het hierin aanwezige vondstmateriaal, in de 18de 
eeuw wordt gedateerd. Het houtspectrum van deze structuur lijkt eerder te wijzen op een datering in 
de 19de eeuw. Het ziet er dan ook naar uit dat er geen directe relatie is tussen S1.8 en de schuur. 
 
 
6.2.7 beerput 

 
Geheel tegen de westelijke rand van werkput 1 is ook een restant van een tonput (S1.9) aangetroffen. 
Deze was echter voor de helft verstoord tijdens de aanleg van een recent riool. De vulling lag daardoor 
ook niet meer in situ. De grond binnen de planken bestond uit dezelfde laag als die in het vlak (S1.29). 
Hierdoor kunnen er ook geen vondsten aan de beerput worden gekoppeld, waardoor hij dus niet 
verder gedateerd kan worden. Op grond van de stratigrafische positie kan wel worden beargumenteerd 
dat hij in ieder geval tot de 19de-eeuwse bewoning gerekend moet worden en wellicht zelfs nog jonger 
is. 
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6.2.8 overige sporen 

 
Naast de palen, poeren en overige houten elementen die aan de wanden van de  huizen zijn 
toegewezen, zijn verspreid over het plangebied meerdere, ogenschijnlijk los staande palen en poeren 
aangetroffen. Opvallend hierbij is dat deze zich met name in de werkputten 3 en 4 en het noordelijke 
stukje van werkput 2 bevinden. Daarbij liggen ze vrijwel allemaal binnen de contouren van huis 8001. 
Lange tijd werd gedacht dat het hier wellicht elementen betrof van een ouder of ander gebouw dat zich 
buiten de grenzen van het plangebied uitstrekte. De uitkomsten van het houtonderzoek binnen het 
plangebied hebben echter uitgewezen dat het gebruikte hout allemaal binnen een vrij korte tijdspanne 
gedateerd moet worden. Dit betekend dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het hier resten van nog een 
ander huis betreft aangezien de tijd waarbinnen de gebouwen elkaar dan moeten hebben opgevolgd erg 
krap wordt. Van de hiervoor besproken gebouwen zullen de huizen 8001, 8002 en 8003 elkaar 
hoogstwaarschijnlijk hebben opgevolgd. De volgorde waarin is echter niet te achterhalen. Gezien het 
feit dat huis 8001, evenals huis 8004/5 op zowel de kaart uit 1832 als de kaart uit 1880 is aangegeven 
impliceert dat ze hier gedurende een periode van in ieder geval 50 jaar hebben gestaan. In dat geval 
zouden de funderingen van huis 8002 en 3 een  jongere datering kennen. Wanneer we uitgaan van een 
minimale gebruiksduur van 50 jaar is de tijd waarin de huizen moeten hebben bestaan in het plangebied 
simpelweg te kort. Op de kaart uit 1950 is een klein gebouwtje zichtbaar dat mogelijk huis 8002 of 
8003 representeert, maar vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw staat hier een groter complex waarvan 
geen resten zijn aangetroffen. Dit betekent dat huis 8002 en 8003 elkaar in een periode van nog geen 
70 jaar hebben opgevolgd. De mogelijkheid dat hiertussen nog een derde bouwfase heeft bestaan is zeer 
klein. Waarschijnlijk moeten de overige palen en poeren dan ook worden gezien als ondersteuning 
voor de vloer van huis 8001 en wellicht ook  huis 8002. Echter het feit dat deze sporen grotendeels 
binnen de contouren van huis 8001 vallen, vormt een argument dat ze als behorend tot huis 8001 
moeten worden beschouwd. 
 
 
6 . 3  c o n c l u s i e  

 
Binnen het plangebied zijn de resten aangetroffen van vier of vijf huizen en een bijgebouw of schuur. 
De houten constructiedelen van deze structuren bevonden zich allemaal in het eerste en enige 
opgravingsvlak. Vermoedelijk bevinden zich onder dit niveau nog oudere lagen met oudere sporen. 
Omdat de houten onderdelen niet aan andere sporen of cultureel vondstmateriaal gerelateerd kunnen 
worden, is het lastig ze te dateren. Wel heeft het houtonderzoek uitgewezen dat de gebruikte 
houtsoorten in combinatie met de gehanteerde bewerkingstechnieken wijzen voor het gros van het 
hout op een datering in de 19de eeuw of later (zie hoofdstuk 13). Wanneer we kijken naar het 
beschikbare kaartmateriaal uit deze periode blijkt dat het grondplan van huis 8001 goed te rijmen is met 
een gebouw dat vanaf, in ieder geval, 1832 binnen het plangebied heeft gestaan. Waarschijnlijk hebben 
de poeren van huis 8002 aan een 18de-eeuwse voorganger van dit gebouw toebehoord. Op grond van 
de vergelijkbare funderingstechniek kan worden vermoed dat huis 8003 een gelijkaardige datering kent. 
 Aan het begin van de 20ste eeuw is huis 8001 in ieder geval verdwenen en staat hier een 
kleiner huisje. Hiervan zijn geen sporen aangetroffen. De poeren en de gefundeerde vloerhouten die 
zijn toegewezen aan huis 8004 en/of 8005 behoren hoogst waarschijnlijk aan een groot gebouw toe dat 
eveneens al vanaf het begin van de 19de eeuw binnen het plangebied heeft gestaan. Ook dit gebouw 
lijkt te zijn aangeduid op het kadastraal minuutplan uit 1832. 
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7  v o n d s t e n  
 
 
Tijdens de beide onderzoeken zijn in totaal 1089 vondsten 
verzameld (tabel 7.1). Iets meer dan de helft hiervan bestaat uit 
aardewerken scherven van vaatwerk. Tezamen met het 
pijpaardewerk en het keramisch bouwmateriaal bestaat meer dan 
driekwart van het vondstenspectrum uit keramiek. De overige 
vondstcategorieën zijn beduidend kleiner. Wel is het zo dat het 
aandeel glas, met 63 stuks, voor dit soort onderzoek relatief hoog 
ligt. In de volgende hoofdstukken zal het vondstmateriaal per 
categorie worden besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
8  a a r d e w e r k  
Valentijn van den Brink 
 
8 . 1  i n l e i d i n g  e n  m e t h o d e  

 
Tijdens de onderzoeken zijn in totaal 500 scherven aardewerk verzameld met een totaalgewicht van 
15.265 gram. Van deze scherven zijn 72 stuks (1.855 g) aangetroffen tijdens het vooronderzoek. Het 
aardewerk is gedetermineerd en ingevoerd in een database.22 Scherven waarvan aangenomen kan 
worden dat zij tot hetzelfde voorwerp behoord hebben zijn opgenomen onder hetzelfde 
catalogusnummer. In een aantal gevallen zijn kleine fragmenten of scherven die van nauwelijks te 
onderscheiden objecten afkomstig zijn, als één catalogusnummer ingevoerd. In het opmerkingenveld is 
in dat geval opgenomen dat het een restgroep betreft (bijlage 3). Naast de aantallen en het gewicht is, 
waar mogelijk, het Estimated Vessel Equivalent (EVE) bepaald. Dit is een methode waarbij aan de hand 
van delen van de rand (of bodem) een schatting gemaakt kan worden van het oorspronkelijk aantal 
aanwezige voorwerpen. De scherven zijn gedetermineerd volgens het Deventer-Systeem. Dit is een 
classificatiesysteem dat voor het eerst is gebruikt in een publicatie van vondstcomplexen uit Deventer.23 
Nadien is het de standaardmethode geworden om (post)middeleeuws aardewerk te beschrijven. Ieder 
voorwerp kan omschreven worden met een code die in drie delen uiteenvalt. Het eerste deel geeft het 
baksel van het aardewerk weer. Het tweede deel bestaat uit de eerste drie letters van de functie van het 
voorwerp. Het laatste deel is het volgnummer dat door de redactie van het Deventer-Systeem aan 
specifieke typen is gegeven. 
 In het slechtste geval kan alleen de code voor het baksel gegeven worden. In dat geval is de 
code voor de functie en noodzakelijkerwijs het typenummer achterwege gelaten. Is de functie wel te 
achterhalen, maar het typenummer niet door het ontbreken van typekenmerkende delen van het 
voorwerp, dan ontbreekt het typenummer in de codering. 
 
 

                                                 
22 De determinatie is verzorgd door Anne Huijsmans Ma. 
23 Clevis/Kottman 1989. 

materiaalcategorie aantal 
 
 
aardewerk 500
keramisch bouwmateriaal 50
bot 21
glas 63
hout 52
leer 2
metaal 37
natuursteen 2
pijp 351
pit 2
schelp 8
vuursteen 1
 
totaal 1089
 

Tabel 7.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. 

Aantal vondsten per materiaalcategorie. 
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8 . 2  o v e r z i c h t  v a n  d e  a a n g e t r o f f e n  b a k s e l g r o e p e n  

 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende categorieën aardewerk die tijdens 
het onderzoek zijn aangetroffen (figuur 8.1 en tabel 8.1). De combinatie van de aangetroffen 
categorieën, zoals weergegeven in figuur 8.1, wijzen in ieder geval op een datering in de periode vanaf 
ca. 1650.24 
 

 
Fig. 8.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Percentages van het aantal scherven verdeeld over de aangetroffen bakselgroepen. 

 
 
categorie (Deventer systeem code) n % g % EVE % begin eind 
         
         
steengoed met oppervlaktebehandeling (s2) 23 4,60 667 4,37 0,12 0,30 1300 1950 
roodbakkend aardewerk (r) 287 57,40 10.880 71,25 11,04 27,81 1150 1950 
witbakkend aardewerk (w) 61 12,20 1.460 9,56 1,53 3,85 1350 1950 
majolica uit de Nederlanden (m) 23 4,60 832 5,45 0,4 1,01 1475 1950 
faience uit de Nederlanden (f) 49 9,80 847 5,55 2,36 5,94 1625 1950 
Aziatisch porselein (p) 18 3,60 141 0,92 2,83 7,13 1550 1950 
Europees porselein (ep) 13 2,60 203 1,33 1,7 4,28 1775 1950 
industrieel steengoed (s3) 1 0,20 6 0,04 0,08 0,20 1725 1950 
industrieel witbakkend aardewerk (iw) 21 4,20 184 1,20 1,57 3,95 1750 1950 
industrieel roodbakkend aardewerk (r) 1 0,20 11 0,07 0,2 0,50 1675 1950 
industrieel gekleurd aardewerk (ik) 2 0,40 33 0,22 0,05 0,13 1800 1950 
indet. 1 0,20 6 0,04 0 0,00 n.v.t. n.v.t. 
         
totaal 500 - 15.270 - 39,7  - - 
         
         

Tabel 8.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Verhoudingen tussen de aangetroffen aardewerkcategorieën in aantallen scherven, 

gewicht (in grammen), EVE en percentages. Daarnaast de globale datering van de verschillende categorieën binnen het 

Deventer-systeem. 

                                                 
24 Jaspers 2011, 97-98. 
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Steengoed 
Steengoed is een aardewerksoort waarbij het baksel geheel versinterd is door het bakken op een hogere 
temperatuur. In tegenstelling tot zachtere baksels is steengoed geheel waterdicht. In de loop van de 
13de eeuw worden de baksels in het Eiffelgebied steeds harder.25 Via proto-steengoed (s5) en bijna-
steengoed (s4) kwam men in het laatste kwart van deze eeuw tot het echte steengoed. Deze laatste 
categorie bestaat uit steengoed zonder oppervlaktebehandeling in de vorm van engobes of glazuur (s1, 
met name uit Siegburg) en steengoed met oppervlaktebehandeling (s2). De middeleeuwse productie uit 
Siegburg bestond voornamelijk uit drinkgerei zoals kannen, drinkschaaltjes en (trechter)bekers.26 In 
Langerwehe daarentegen werden vooral grote voorraadkannen gemaakt.27 
 Na de Middeleeuwen verandert het steengoed aanzienlijk van uiterlijk. De horizontale lijnen in 
de vormen worden meer benadrukt en er verschijnt versiering, voornamelijk in de vorm van appliques, 
op het steengoed. De versiering was aanvankelijk nog elegant en beheerst. In het derde kwart van de 
16de eeuw komt hier verandering in, de versiering wordt uitbundiger en zelf overdreven druk. Deze 
trend hield aan tot ca. 1680. Geheel versierde vormen met een soms duizelingwekkend spel van 
appliques, passerwerk en kleuren overheersen. 
 Na ca. 1680 worden de uitbundige vormen en versiering losgelaten. De vormen worden 
doelmatiger en de versieringen verdwijnen of worden vervangen door simpeler lijnwerk. De 
productiecentra legden zich toe op massaproductie en hielden de producten zo goedkoop mogelijk. Er 
werden voornamelijk utilitaire vormen vervaardigd zoals pispotten, mineraalwaterflessen en 
zogenaamde Keulse potten bedoeld om voedsel mee in te maken. 
 Wat de versieringswijze van het steengoed betreft passen de 
aangetroffen scherven in deze laatste periode. Een mogelijke 
uitzondering vormen twee scherven van een kan uit Raeren. 
Mogelijk gaat het hierbij om een s2-kan-66, er zijn echter niet 
genoeg scherven bewaard gebleven om dit met zekerheid vast te 
stellen. De enige andere herkenbare vormen betreffen een 
randscherf van een pot uit het Westerwald en een scherf van een 
19de-eeuwse mineraalwaterfles. Tot slot zijn er zeven fragmenten 
van steengoed knikkers of afsluiters voor flessen of kannen 
aangetroffen. In de Zaanstreek worden dergelijke knikkers vaker in 
relatief grote aantallen aangetroffen.28 Ze werden gebruikt in 
verfmolens om pigmenten te vermalen. Hiertoe werden zij samen 
met het pigment in een door de molen aangedreven, roterende 
trommel geplaatst.29 Hoewel het dus niet noodzakelijkerwijs om 
speelgoed hoeft te gaan, zullen de knikkers echter ook gewilde 
objecten onder de Zaanse jeugd zijn geweest. 
 
 
Roodbakkend aardewerk 
Het grijs- en roodbakkende aardewerk word vanaf de tweede helft van de 13de eeuw in 
gespecialiseerde ateliers vervaardigd. Dit aardewerk wordt hoofdzakelijk op een draaischijf gevormd.30 
Beide soorten worden van dezelfde ijzerhoudende klei gebakken. Het verschil wordt veroorzaakt door 
de manier waarop de klei wordt gebakken. Als er bij de bakgang meer zuurstof wordt toegevoegd dan 
                                                 
25 Bartels 1999, 43-91. 
26 Janssen 1983, 199. 
27 Clevis/Thijssen 1989, 10. 
28 C.f. Jaspers/Scheffer-Mud 2009, 39. 
29 Mondelinge mededeling P. Kleij. 
30 Een uitzondering hierop vormen roodbakkende kogelpotten. 

Fig. 7.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. 

Voorbeeld van een steengoed knikker 

(V31) welke is aangetroffen tijdens de 

opgraving. 
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nodig is voor het verstoken van de brandstof gaat het ijzer binnen de klei hier een reactie mee aan en 
kleurt rood.31 Dit heeft ook invloed op de doorlaatbaarheid van het baksel, grijsbakkend aardewerk is 
meer waterdicht dan roodbakkend aardewerk. Om dit te verhelpen kan roodbakkend aardewerk 
voorzien worden van glazuur. In eerste instantie werd er spaarzaam glazuur aangebracht in de vorm van 
spetters op de bodem of een zone op de wand onder de schenklip. De functie van het glazuur is in dat 
geval het makkelijk kunnen schoonmaken van de delen die het meest te leiden hebben onder 
aankoeken en knoeien. In de eerste helft van de 15de eeuw gaat men over op het geheel glazuren van 
de binnenzijde.32 Tegelijkertijd loopt het vormenspectrum binnen het grijsbakkend aardewerk terug. 
De vormen die eerst in grijsbakkend aardewerk werden uitgevoerd worden vervangen door 
roodbakkende producten die door middel van glazuur waterdicht zijn gemaakt. 
 Naast de regionale productiecentra kwamen tussen de tweede helft van de 15de eeuw en het 
einde van de 17de eeuw interregionale productiecentra als Bergen op Zoom, Utrecht en Oosterhout 
op. In de loop van de 18de en 19de eeuw verdwijnen vervolgens de regionale productiecentra. Het 
aantal pottenbakkerijen gaat drastisch omlaag. De productie per pottenbakkerij stijgt echter aanzienlijk. 
De productie in Noord-Holland verplaatst zich waarschijnlijk naar Gouda. Daarnaast komen twee 
nieuwe interregionale productiecentra op, Friesland en het Nederrijnse gebied. 
 Roodbakkend aardewerk is de grootste groep binnen het aangetroffen aardewerk. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de vormenrijkdom eveneens 
het grootst is. De aangetroffen vormen bestaan uit 
bakpannen, bloempotten, borden, deksels, grapen, kannen, 
komforen, kommen, koppen, olielampen, pispotten, 
potten, (vuur)testen, vergieten, vetvangers en zalfpotten. 
Verreweg het grootse aandeel bestaat uit resten van grapen 
en borden. Het grootste deel van deze borden bestaat uit 
producten uit het Nederrijnse gebied, herkenbaar aan de 
slibversiering. Dit waren in de 18de eeuw de borden die 
gebruikt werden in het doorsnee huishouden.33 Op het 
overige roodbakkend aardewerk komt slibversiering 
nauwelijks voor. Slechts twee andere voorwerpen zijn op 
deze manier versierd, een 19de-eeuwse kom en een bord 
uit de tweede helft van de 17de eeuw. 
 Een aardige vondst is een miniatuurkan oftewel 
poppengoed (V1.7, fig. 7.3) dat is gevonden tijdens het 
proefsleuvenonderzoek. Doorgaans wordt dit 
geïnterpreteerd als speelgoed voor meisjes. Dat er 
daadwerkelijk mee gespeeld werd laten twee bakpannetjes 
uit Alblasserdam zien waarvan de onderzijde beroet is.34 Of 
dit ook het geval is met het Koogse kannetje valt niet vast 
te stellen, een kan is immers niet een object dat in het vuur 
geplaatst wordt. 
 

                                                 
31 Bruijn 1979, 39. 
32 Bartels 1999, 107. 
33 Bartels 1999, 142-143. 
34 Clazing/Ostkamp 2006, 43. 

Fig. 7.3. Koog aan de Zaan-Kogerhof. 

Miniatuurkannetje V1.7 uit het 

proefsleuvenonderzoek. 
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Witbakkend aardewerk 
Tot in de eerste helft van de 16de eeuw bestaat het gebruiksaardewerk uit voornamelijk uit producten 
die van roodbakkende klei geproduceerd werden.35 In de Late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe 
Tijd is er weliswaar binnen Nederland witbakkend aardewerk geproduceerd, maar dit gebeurde slechts 
op kleine schaal. De meeste producten werden in die periode uit Duitsland geïmporteerd. Gedurende 
de late 16de en met name de 17de eeuw neemt de populariteit van het witbakkend aardewerk toe. De 
lokale producenten van roodbakkend aardewerk beginnen daarnaast met de productie van witbakkend 
aardewerk. In de 18de en 19de eeuw neemt de productie verder toe en bereikt haar hoogtepunt. Het 
wordt dan voornamelijk gebruikt door de arme en modale huishoudens. Het aardewerk uit de 
verschillende productiecentra is lastig te onderscheiden. Er werd veel gebruik gemaakt van dezelfde 
geïmporteerde klei en het vormenspectrum was overal min of meer gelijk. 
 Het witbakkend aardewerk dat bij het onderzoek is aangetroffen bestaat uit grapen, koppen, 
een kom, een kan, een komfoor, een pot en een bakpan. Het normale spectrum gebruiksaardewerk. De 
bakpan is van het type w-bak-5, een type dat binnen deze regio kenmerkend is voor de late 16de en 
vroege 17de eeuw.36 Het is een van de vroegst gedateerde vondsten van aardewerk. 
 
 
Majolica, faience en porselein 
Tinglazuuraardewerk als majolica en faience is aanvankelijk ontstaan in het Middellandse Zeegebied.37 
In de eerste helft van de 16de eeuw vestigden zich al ambachtslieden uit die streken in de zuidelijke 
Nederlanden. Het tinglazuuraardewerk raakte in de mode, met name vanwege de veelkleurige 
decoraties. Vanuit de zuidelijke Nederlanden verspreidt de productie zich gedurende de 16de eeuw 
over de rest van de Nederlanden. 
 Oorspronkelijk volgde men in de decoraties nog de stijl zoals die in Italië en Spanje gangbaar 
was. Soms gebeurde dit met een eigen invulling of het gebruik van Hollandse elementen zoals tulpen. 
In de eerste helft van de 17de eeuw worden Chinese stijlkenmerken toegevoegd die aan het 
contemporaine porselein ontleend worden. Daarnaast worden er Hollandse elementen als landschappen 
afgebeeld. De vormen bestaan dan voornamelijk uit borden, koppen en kommen. Het grootste aandeel 
binnen de productie wordt ingenomen door majolica borden. 
 In de tweede helft van de 17de eeuw neemt de vormenrijkdom toe, met name uitgevoerd in 
faience. De decoraties zijn in Holands-Chinese of Hollandse stijl, de Italiaanse kenmerken zijn volledig 
in de Hollandse stijl opgenomen en nauwelijks herkenbaar. In deze fase komen de plooischotels op. 
 Het eerste kwart van de 18de eeuw vormt voor de productie van faience haar hoogtepunt. De 
rijkdom aan vormen en decoraties is ongekend. Het aardewerk wordt in diverse steden in grote 
hoeveelheden geproduceerd. Voor huishoudelijk gebruik waren deze producten waarschijnlijk minder 
geschikt. In beerputten uit deze periode worden voornamelijk witte borden of borden met een sobere 
versiering aangetroffen. Daarnaast komen kopjes en kommen in grote aantallen voor. In de tweede 
helft van de 18de eeuw loopt de productie uiteindelijk terug. Het faience wordt verdrongen door het 
industriële aardewerk. De productie van majolica borden loopt door tot in de 19de eeuw, het aandeel 
in vondstcomplexen uit die periode is dan echter zeer gering 
 Porselein is een harde aardewerksoort gebakken van kaolien, een speciale soort klei.38 
Oorspronkelijk werd het enkel geproduceerd in Azië. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw werd 
het geïmporteerd naar Nederland. Het gold als een luxeproduct en werd zeer populair. Dit brengt 
tegelijkertijd ook een probleem met zich mee. De hoge status van deze aardewerksoort maakte dat men 

                                                 
35 Bartels 1999, 147-169. 
36 Bitter 1995, 138. 
37 Bartels 1999, 201-236. 
38 Bartels 1999, 183-200. 
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er zeer voorzichtig mee om ging. Tegen de tijd dat deze voorwerpen in het archeologisch bestand 
terecht komen kennen ze vaak al een hoge ouderdom. 
 Met name vanaf de 17de eeuw hebben de vormen en decoraties een grote invloed uitgeoefend 
op het aardewerk en de wandtegels die in Europa geproduceerd werden. Pas in de 18de eeuw lukt het 
om in Europa porselein te produceren. Dit proces was echter vrij kostbaar, het Aziatische en Europese 
porselein bleef een luxeproduct. Over het algemeen moest men genoegen nemen met imitaties in 
andere aardewerksoorten. Na de opkomst van het industriële aardewerk namen de importen vanuit 
Azië af waarbij in de eerste helft van de 19de eeuw desondanks een kleine opleving plaatsvond. In de 
tweede helft van de 19de eeuw werd het productieproces in Azië geïndustrialiseerd waarbij het 
porselein en andere industriële aardewerksoorten uit deze regio goedkoper werden. Het vervoer bleef 
echter de prijs opdrijven, ze hebben de populariteit van het Aziatische aardewerk in eerdere perioden 
niet meer kunnen evenaren. 
 Alle aangetroffen scherven majolica zijn afkomstig van borden. Op één fragment na (V1.10-10) 
is op alle scherven een decor aangebracht. Bij de genoemde scherf is slechts de helft van de spiegel 
bewaard gebleven, of de vlag gedecoreerd is geweest kan niet bepaald worden. De aard van de 
decoraties dateert de borden overwegend in de 17de eeuw en dan met name ná 1625. 
 De vormvariatie binnen het faience is iets groter, al domineren ook hier de borden. Naast deze 
borden zijn er ook fragmenten van één vergiet, één kopje en een paar schotels aanwezig. Buiten het 
vergiet is er op ieder object een decor aangebracht.  
 Het Aziatisch porselein bestaat enkel uit fragmenten van koppen en schotels. Het grootste deel 
hiervan behoort tot de zogenaamde capucijner waar, porselein waarbij aan de buitenzijde een 
onderglazuur ijzerengobe is aangebracht die na het glazuren glimmend bruin wordt. Dit type aardewerk 
komt voor vanaf ca. 1700.39 Gezien de decoraties aan de binnenzijde van de aangetroffen scherven 
behoren ze eerder tot het Qianlong-porselein (ca. 1740-1800) dan het Kangxi-porselein (ca. 1680-
1720).40 Eén schotel in famille rose dateert in ieder geval in de Qianlong periode. 
 
 
Industrieel aardewerk 
Vanaf ca. 1700 komt de productie van industrieel steengoed in Engeland op gang.41 Dit werd 
voornamelijk gestuurd door de vondst van kaoline-aarde in Devon en Dorset. Deze klei vormt, samen 
met verbrand en vermalen vuursteen, het basisbestanddeel van het industriële steengoed. Er worden 
aanvankelijk vooral fijnere vormen als koppen, schotels, theepotten en kommen geproduceerd. 
Gedurende de gehele 18de eeuw wordt gebruiksaardewerk in brown stoneware geproduceerd, in de 
19e eeuw werden dat voornamelijk flessen, potten en bouwkeramiek. Vanaf ca. 1720 komt de 
productie van saltglazed stoneware op gang. Tussen 1745 en 1775 komt er een versiering voor die 
bestaat uit ingekraste lijnen waarna het glazuur op die plaatsen blauw verkleurd, het scratch-blue 
aardewerk. Het saltglazed stoneware wordt in de periode 1760-1780 door het creamware verdrongen. 
 Na de introductie van het industriële steengoed volgde in Engeland al vrij snel het industriële 
aardewerk.42 In Staffordshire nemen de pottenbakkers verschillende technieken die bij de productie van 
industrieel steengoed gebruikt werden over. Toevoeging van de ingrediënten uit de steengoedindustrie, 
kaolien en verbrande, vermalen vuursteen, aan lokale kleisoorten maakt een harder baksel mogelijk. 
Door daarbij witmakende ingrediënten te gebruiken en de vormen in loodglazuur onder te dompelen 
ontstond waarschijnlijk al vóór 1750 het creamware. Het duurde echter tot 1765, toen Josiah 
Wedgwood het productieproces optimaliseerde, dat het een hoge vlucht nam. 
                                                 
39 Bartels 1999, 189-190. 
40 Op de aangetroffen stukken komen geen zotjes of Lange Lijzen voor welke typische decors zijn voor Kanxi-porselein 

(Bartels 1999, 189). 
41 Bartels 1999. 85-88. 
42 Bartels 1999, 237-259. 
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Een tweede innovatie was die van het bedrukken van het aardewerk.43 Vanaf 1755 was het mogelijk 
bovenglazuur drukdecors aan te brengen. In eerste instantie werd enkel industrieel porselein bedrukt. 
Nadat rond 1780 een blauwe inkt werd ontwikkeld die tegen de hoge temperatuur van het bakken van 
aardewerk bestand was begon men ook op witbakkend industrieel aardewerk drukdecors aan te 
brengen. Bruin en zwart volgden in het begin van de 19de eeuw en vanaf ca. 1835 konden ook andere 
kleuren als rood en groen gebruikt worden.44 In Staffordshire neemt de productie van het bedrukte 
aardewerk dan al langzaam af. Dit zal te maken hebben met de opkomst van de productie op het 
Europese vasteland. 
 De eerste aardewerkfabriek binnen Nederland was die van Henri Piccardt in Delft, opgericht in 
1806. Deze fabriek is nooit echt succesvol geweest. Dit in tegenstelling tot de productie in Maastricht. 
Vanaf de oprichting van de fabriek van Petrus Regout in 1836 is de Maastrichtse aardewerkfabricage de 
gehele 19de eeuw gegroeid. In eerste instantie waren het slechts de fabrieken van Regout zelf, na 1853 
volgen diverse andere fabrieken. De productie van vaatwerk is in 1969 weer opgeheven, tegenwoordig 
produceert de fabriek van Regout sanitair onder de naam N.V. Koninklijke Sphinx. 
 Binnen het industriële aardewerk komen voornamelijk borden, koppen en schotels voor, 
daarnaast nog een enkele kom. Op één scherf met drukdecor na zijn de fragmenten onversierd. Van het 
drukdecor is te weinig bewaard gebleven om het te kunnen identificeren.  
 
 
8 . 3  r e s u l t a t e n  p r o e f s l e u v e n o n d e r z o e k  

 
Het merendeel van het aardewerk is verzameld uit ophogingslagen (tabel 8.2). Hieronder zal het 
aardewerk uit relevante sporen besproken worden. Voor de complete determinatielijst wordt verwezen 
naar bijlage 3. 
 

WP SN definitie aantal gewicht
          
     

1 1 ophogingslaag 8 86
1 12 ophogingslaag 42 935
1 22 ophogingslaag 4 123
2 1 ophogingslaag 1 149
2 2 ophogingslaag 8 348
2 21 natuurlijke verstoring 1 35
2 37 recente verstoring 8 179

          
     

Tabel 8.2. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Aantallen en gewicht van het aangetroffen aardewerk per spoornummer. 

 
 
Ophogingslaag S1.1 is het eerste niveau waaruit vondsten verzameld konden worden (zie paragraaf 4.1). 
Het aardewerkspectrum bestaat uit roodbakkend aardewerk, majolica, Europees porselein en 
witbakkend industrieel aardewerk. De vier scherven roodbakkend aardewerk zijn te gefragmenteerd om 
er verdere uitspraken over te doen. Het fragment majolica is waarschijnlijk afkomstig van een bord. Er 
is te weinig van de afbeelding te zien om het fragment nader te dateren. De scherf Europees porselein 
betreft een scherf van een schotel van het type ep-bor-1. Op basis van deze vorm kan de schotel in de 
18de of 19de eeuw gedateerd worden. De aangebrachte versiering, een bloemmotief, plaatst de scherf 
in de 19de eeuw. De twee scherven witbakkend industrieel aardewerk, respectievelijk van een kom en 

                                                 
43 Bogaers 1992, 10-14. 
44 Bogaers 1992, 25. 
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een kop, horen thuis in de 19de of 20ste eeuw. De vorm van de kop doet vermoeden dat het gaat om 
vondsten uit de 19de eeuw. 
 Ophogingslaag S1.1 dateert waarschijnlijk in de 19de eeuw. Er zijn scherven van 
gebruiksaardewerk aangetroffen uit deze periode. Het ensemble is echter te klein om uitspraken te 
doen over de beroepen of de welstand van de gebruikers. Daarnaast is er bijmenging van scherven uit 
eerdere perioden aanwezig. 
 Onder S1.1 ligt ophogingslaag S1.22. Uit deze laag zijn slechts vier scherven verzameld. Van 
een roodbakkende grape zijn twee scherven afkomstig. Zij maken deel uit van de bodem en de 
onderkant van de buik. Bij gebrek aan scherven van de bovenzijde kan er weinig meer over deze grape 
gezegd worden. De overige twee scherven bestaan uit fragmenten van een kopje in Aziatisch porselein 
en een schotel van industrieel steengoed. Het kopje is uitgevoerd in zogenaamde capucijner waar en 
dateert dus van na ca. 1740. Dit komt goed overeen met de schotel die is uitgevoerd in saltglazed 
stoneware, een Engels product dat dateert tussen 1740 en 1760. De grape zou hier goed bij kunnen 
passen als het een r-gra-49 zou zijn. 
 Het schaarse vondstmateriaal lijkt te wijzen op een datering in het midden van de 18de eeuw. 
Dit in tegenstelling tot de eveneens uit deze laag verzamelde kleipijpen die in de 17de eeuw dateren. 
Waarschijnlijk is dit materiaal meegekomen met grond die van elders is aangevoerd. De datering van de 
vondsten uit de hieronder gelegen laag laat immers zien dat deze vondsten geen bewoningsperiode uit 
de 18de eeuw kunnen vertegenwoordigen. 
 Het grootste aantal vondsten is verzameld uit ophogingslaag S1.12. Dit is stratigrafisch het 
diepste niveau. Het merendeel van het aardewerk doet een datering in de 18de eeuw vermoeden. 
Enkele scherven industrieel aardewerk zijn echter eerder in de 19de eeuw te plaatsen. Het kleine 
aandeel van deze scherven plaatst het complex in het begin van de 19de eeuw. Interessant is dat de 
kleipijpen uit deze laag een gelijkaardig beeld laat zien waarbij een deel van de koppen in de 18de eeuw 
dateert, maar dat er ook enkele jongere scherven (zie hoofdstuk 9). 
 Uit ophogingslaag S2.1 is een deksel van het type r-dek-4 afkomstig. De deksel heeft een 
dubbele rand en is gebruikt om een doofpot af te sluiten. Door de dubbele rand werd voorkomen dat 
gloeiende asdeeltjes uit de doofpot konden ontsnappen.  
 Binnen de aardewerkscherven uit ophogingslaag S2.2 zijn drie vormen te herkennen; een bord 
van roodbakkend aardewerk, de tuit van een theepot in industrieel witbakkend aardewerk en een kopje 
van Europees porselein. Op basis van deze vondsten en de stratigrafische positie is deze ophogingslaag 
gelijkt te stellen aan ophogingslaag S1.22. 
 
 
8 . 4  r e s u l t a t e n  o p g r a v i n g  

 
Het overgrote deel van de scherven die tijdens de opgraving verzameld zijn komen uit dezelfde 
ophogingslagen zoals besproken bij het proefsleuvenonderzoek. De samenstelling is eveneens een 
allegaartje wat vormen en dateringen betreft. Het materiaal dat uit sporen is verzameld wordt hieronder 
besproken. 
 Uit kuil S1.8 zijn 61 scherven verzameld (V1.4 en 1.7) met een totaalgewicht van 2.129 gram. 
De herkenbare vormen bestaan uit pispotten, een bakpan, een vuurtest en grapen in roodbakkend 
aardewerk, faience borden en een vergiet, een witbakkende pot en grape en porseleinen koppen en 
schotels. Op zich lijkt dit een redelijke set aardewerk die binnen een huishouden gebruikt kan zijn. De 
herkenbare vormen zijn telkens echter met één à twee scherven vertegenwoordigd. De datering van 
het aardewerk uit dit spoor vrij ruim (bijlage 3). In het spoor is echter ook een aantal pijpenkoppen 
aangetroffen die in de tweede helft van de 18de eeuw worden gedateerd (zie hoofdstuk 9). Hierdoor is 
een datering in 17de eeuw uitgesloten. Verder ontbreken er elementen als Nederrijnse of industriële 
witbakkende borden die voor een datering in de late 18de of begin 19de eeuw pleiten. Een datering na 
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het midden van de 18de eeuw ligt dan ook  het meest voor de hand. Een deel van het oudere  
aardewerk lijkt dus uit opspit te bestaan. 
 Uit of bij de fundamenten S3.218 en S4.218 van huis 8002 zijn 38 scherven verzameld met een 
totaalgewicht van 447 gram. De herkenbare vormen bestaan uit de hierboven al genoemde w-bak-5 en 
borden van majolica en faience. Hoewel de scherf majolica op basis van de afbeelding eveneens in de 
vroege 17de eeuw te plaatsen is, zijn de scherven faience eerder in de late 17de of 18de eeuw te 
plaatsen. Ook hier zien we weer de vreemde mengelmoes in dateringen en lijkt het vondstmateriaal 
voornamelijk uit opspit te bestaan. 
 
 
8 . 5  t e l l i j s t  v a n  h e t  a a r d e w e r k  

 
proefsleuven  opgraving  
          
     
ep-bor-1 1  ep-bor-1 2
p-kop-1 1  ep-bor-5 2
r-dek-4 1  ep-kop-4 1
r-min- 1  f-bor-1 1
   f-bor-2 2
   f-bor-8 1
   f-bor-16 1
   iw-bor-8 1
   p-bor-6 2
   p-kop-1 1
   p-kop-4 1
   r-bak-6 1
   r-gra-87 1
   w-bak-5 1
   w-kom-9 1
          
     

Tabel 8.3. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Tellijst van het aardewerk. 

 
 
8 . 6  c o n c l u s i e  

 
Concluderend kan gesteld worden dat ten tijde van het ontstaan van de sporen met vondstmateriaal er 
al fragmenten aardewerk in de grond aanwezig waren uit verschillende perioden. Bij de bouw van huis 
8002 was er reeds vondstmateriaal uit de late 17de eeuw of de 18de eeuw aanwezig en bij het graven 
van kuil S1.8 vondstmateriaal uit de late 18de of begin 19de eeuw. Later, in ieder geval in de 19de 
eeuw, is de bovengrond opnieuw geroerd. Dit blijkt uit de scherven witbakkend industrieel aardewerk 
die in de onderste lagen boven het sporenvlak zijn aangetroffen. 
 Gezien het feit dat het vondstmateriaal door postdepositionele processen vermengd is geraakt 
en er geen vondstcomplexen aangetroffen zijn die het afval van één huishouden vertegenwoordigen 
kunnen er op basis van het aardewerk geen uitspraken gedaan worden met betrekking tot de status en 
de activiteiten van de bewoners. 
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9  p i j p a a a r d e  
 
9 . 1  i n l e i d i n g  

 
In totaal zijn tijdens de beide onderzoeken op de Kogerhof 197 fragmenten van kleipijpen verzameld. 
Het gaat hierbij zowel om pijpenkoppen als stelen. Doorgaans bieden pijpenkoppen een goed houvast 
bij het dateren van contexten en vindplaatsen aangezien de merken van de makers van de pijpen goed 
zijn geadministreerd, waardoor het mogelijk is om koppen soms op het jaartal nauwkeurig te dateren. 
In het geval van de Kogerhof is dit daterend potentieel wat minder aangezien het materiaal 
hoofdzakelijk uit ophogingslagen afkomstig is. Evengoed kan de analyse van deze objecten wel een 
beeld schetsen van de algemene datering van de vindplaats als ook een licht werpen op de voorkeuren 
van de gebruikers door de tijd heen. Hiertoe zijn de pijpen zo ver mogelijk gedetermineerd, waarbij 
het model van de kop, de merken, de behandeling, afwerking en versiering zijn ingevoerd in een 
excell-document.45 Tevens is, wanneer mogelijk, de maker bepaald. In de analoge bijlage 4 is een 
vereenvoudigde versie van de determinatietabel opgenomen.46  
 
 
9 . 2  r e s u l t a t e n  

 
Het pijpaardewerk dat is verzameld tijdens het veldwerk bestaat voor een groot deel uit pijpenkoppen. 
Van de in totaal 351 fragmenten behoren 154 stuks toe aan pijpenkoppen. Deze koppen kennen een 
vrij ruime datering welke overeenkomt met de algemene datering van het vondstenspectrum binnen 
het plangebied. Een groot probleem is dat de koppen, met uitzondering van die uit spoor S1.8, slecht te 
dateren ophogingslagen komen. Het materiaal uit deze lagen beslaat qua datering vrijwel de gehele 
tweede helft van de Nieuwe Tijd en omdat de merken op de pijpenkoppen veelal een lange 
gebruiksperiode door verschillende pijpenmakers kennen, zijn deze lagen ook met behulp van deze 
koppen slecht te dateren. Hierdoor is het op basis van de pijpaarde alleen mogelijk om algemene 
uitspraken te doen over deze vondstcategorie. 
 Gesteld kan worden dat de vroegste pijpen omstreeks het tweede kwart van de 17de eeuw 
gedateerd mogen worden. In totaal kunnen 26 koppen in deze periode worden geplaatst. Het gaat 
hierbij primair om kleine dubbelconische pijpjes die in de meeste gevallen niet voorzien zijn van een 
hielmerk of andere specifieke kenmerken. Een aantal van deze koppen is wel versierd. Deze 
exemplaren zijn voorzien van een algemeen voorkomend stippenmotief bestaande uit vijf stippen in 
een bloemvorm. De meeste van deze koppen zijn niet geglaasd. Deze techniek waarbij de kop wordt 
gladgestreken met een agaatsteen wordt toegepast vanaf 1640.47 Andere afwerkingstechnieken die vanaf 
deze periode zijn toegepast op pijpenkoppen zijn het botteren en het raderen.48 In het eerste geval 
wordt de rand van de kop afgerond door de kop met een houtenschijfje te bewerken. Bij het raderen 
werd een sierrandje aangebracht direct onder de rand van de kop. Een vijftal pijpjes van de Kogerhof 
vertoont sporen van botteren. Acht stuks zijn geradeerd. Echter op geen enkel van deze dubbelconische 
pijpen zijn sporen van glazen waargenomen. Gesteld kan worden dat de koppen op grond van vorm 
vanaf 1620 kunnen dateren, echter de koppen met de genoemde bewerkingssporen zullen wat later 
dateren. Een datering later dan de 17de eeuw is voor deze vondsten echter uitgesloten. 
 De enige vormen die met zekerheid omstreeks de eerste helft van de 17de eeuw zijn te dateren 
zijn pijpenkoppen met een zogenoemde trechtervormige ketel. Hiervan zijn acht exemplaren aanwezig 

                                                 
45 Determinatie van het pijpaarde is verricht door Afra Koopman Ba. 
46 De volledige determinatietabel wordt in het E-depot geplaatst, daar hij te groot is om op een A4-vel af te drukken. 
47 Van der Meulen 2003, 12. 
48 Idem. 



 34

in het spectrum. Slechts twee koppen (V1.11.15 en V1.11.16) konden op grond van hun merk aan een 
maker worden toegeschreven.  
 Het grootste deel van de pijpen dateert vanaf omstreeks het midden van de 18de eeuw. Hierbij 
dient wel te worden opgemerkt dat het merendeel van de deze pijpen afkomstig is uit één enkele, 
relatief kleine context. Het gaat hierbij om vondsten uit spoor S1.8. Wanneer deze vondsten buiten 
beschouwing gelaten worden en alleen wordt gekeken naar de datering op basis van de koppen uit de 
ophogingslagen, blijkt dat deze periode met een overeenkomstig aantal als de andere perioden 
vertegenwoordigd is. Deze pijpen zijn voor zover te determineren valt, alle van Goudse origine. De 
koppen zijn geglaasd, gebotterd en in veel gevallen ook geradeerd, hetgeen duidt op een voorkeur van 
de roker voor kwalitatief hoogwaardige pijpen. In het geval van de pijpen uit kuil S1.8 lijkt tevens 
sprake van een voorkeur voor pijpen van een specifieke maker of specifiek atelier. Maar liefst elf 
koppen uit dit spoor zijn gemarkeerd met een hielmerk van een gekroonde AP. Dit merk is tussen de 
overige koppen overigens ook vijf maal aangetroffen. Naast de gekroonde AP komt in kuil S1.8 de 
gekroonde WS ook drie maal voor. Hoewel de overtalligheid van de koppen de gekroond AP als 
hielmerk op een voorkeur van de roker kan duiden, moet niet worden uitgesloten dat men de pijpen in 
één keer, als één partij heeft aangeschaft. Het grote aantal wijst in deze dan niet zo zeer op een 
voorkeur, maar meer op gebruiksgemak. Men had zo een aantal pijpen op voorraad. De gekroonde AP 
kent een lange omlooptijd, vanaf het begin van de 18de eeuw tot het midden van de 19de eeuw en 
heeft aan verschillende makers toebehoord.49  
 Binnen deze kuil is ook een andere  pijpenkop aangetroffen die ons zicht biedt op de 
gebruiker. Het gaat hierbij om een kop met ovoïde ketel met een gekroonde WS als hielmerk 
(V1.7.38). Op de ketel heeft 
men met potlood een tweetal 
letters, waarschijnlijk een M en 
een G, geschreven (fig. 9.1). 
Hieronder is de vleugel van een 
vogel getekend. Verondersteld 
wordt dat het hier gaat om de 
initialen van de gebruiker, maar 
zeker is dit niet.  
 In combinatie met de 
gegevens van het aardewerk uit 
dit spoor lijkt een datering net 
na het midden van de 18de 
eeuw het meest voor de hand te 
liggen. 
 De jongste pijpen 
kunnen, op grond van de ruime datering van het merk van de maker tot in de 19de eeuw worden 
gedateerd. Vanwege het gebrek aan goede contextgegevens kan echter niet worden bepaald wanneer 
deze pijpen binnen het onderzoeksgebied zijn gebruikt. Ze zijn, evenals het grootste deel van het 
overige vondstmateriaal afkomstig uit de ruim gedateerde ophogingslagen. 
 
 

                                                 
49 https://www.claypipes.nl/merken/letters/ap/ 

Fig. 9.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Pijpenkop V1.7.38 uit kuil S1.8. Op de 

zijkant van de ketel heeft de gebruiker (vermoedelijk) zijn initialen (M-G) en een 

vleugel getekend met potlood. 
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9 . 3  c o n c l u s i e  

 
Het pijpaardewerk van de Kogerhof beslaat een periode van ruim 200 jaar, vanaf het begin van de 17de 
eeuw tot in de 19de eeuw. Hoewel een relatie met contexten nauwelijks gelegd kan worden, kan over 
het algemeen worden gesteld dat men in het begin vooral beschikte over de wat goedkopere pijpen. 
Deze waren niet geglaasd, maar af en toe wel voorzien van andere vormen van afwerking. In latere 
perioden dan met name in de 18de eeuw gaf men duidelijk de voorkeur aan kwalitatief goede pijpen. 
Ze waren vrijwel allemaal geglaasd en net afgewerkt. Daarbij komt dat het vrijwel allemaal Goudse 
pijpen betreft. Er waren in deze periode ook al andere productiecentra actief (zo zou er ook in Koog 
aan de Zaan een locale pijpenproductie moeten zijn geweest), maar de Gouda was nog wel marktleider 
en stond bekend vanwege de goede kwaliteit van de pijpen. De enige context met een meer eenduidig 
beeld qua datering wordt gevormd door kuil S1.8. Hierin zijn veel fragmenten aangetroffen, waarbij 
een opvallende hoeveelheid koppen hetzelfde merk, een gekroonde AP, draagt. 
 
 
1 0  m e t a a l  
Jan van Renswoude 
 
1 0 . 1  i n l e i d i n g  

 
Bij het onderzoek aan Koog aan de Zaan-Kogerhof zijn bij het proefsleuvenonderzoek in totaal 10 
metalen objecten aangetroffen. Bij het aansluitende opgraving zijn nog eens 21 metalen objecten 
gevonden.  Deze vondsten zijn afkomstig uit de recente bouwvoor, de ophogingslagen en antropogene 
sporen. Een groot deel van de metaalvondsten is gereinigd en geconserveerd. In totaal zijn alle 31 
metalen objecten geanalyseerd en ingevoerd in een database (tabel 10.1). De staat van de objecten is 
wisselend. De munten waren sterk aangetast door corrosie 
of de zuurgraad van de grond waardoor slechts een beperkt 
aantal tot op het jaartal exact gedetermineerd kon worden. 
De overige objecten gemaakt van een koperlegering waren 
redelijk goed bewaard evenals het  ijzer.  
 De belangrijkste objecten worden hieronder apart 
besproken. Vanwege het beperkte aantal worden alle 
metalen objecten in één alinea besproken. Tabel 10.1 geeft 
een overzicht van het aantal metalen objecten per 
metaalsoort. In tabel 10.2 is een overzicht gegeven van de 
gedetermineerde metalen objecten uit het 
proefsleuvenonderzoek en in tabel 10.3 van de gedetermineerde metalen objecten uit de opgraving. 

soort aantal
  
koperlegering (brons, messing, koper) 15 
ijzer 9 
lood/tin 5 
tin 1 
overig 1 
  
totaal 31 
  
Tabel 10.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Aantal 

metalen objecten per metaalsoort. 
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Tabel 10.2. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Determinatietabel metaal uit het proefsleuvenonderzoek. 
 
 
1 0 . 2  r e s u l t a t e n  

 
In totaal zijn zeven duiten gevonden waarvan twee exemplaren in de 17de eeuw dateren. Twee duiten 
dateren in de 18de eeuw en drie kunnen niet nader gedateerd worden dan in de 17de of de 18de eeuw. 
Omdat munten vaak lang in omloop zijn geweest, kan op basis van de twee 17de-eeuwse munten niet 
geconcludeerd worden dat binnen het plangebied een 17de-eeuwse bewoningscomponent aanwezig 
was. Echter sommige andere vondsten zoals een schoengesp (V1.19, fig. 10.1)50 en een tap van een 
kraan (V2.29, fig. 10.2) dateren eveneens in de 17de eeuw. Andere vondsten zoals het lakenlood 
(V1.14, fig. 10.3)waarop staat "wolle deeken gemaakt binnen Leyden" dateert iets later, namelijk rond 
1800. Ook het pijlgewicht (V1.9, fig. 10.4) kan nog tot in het begin van de 19de eeuw gebruikt zijn. 
De schoengesp (V2.13, fig. 10.5) is zeker een model dat gangbaar was in de 18de eeuw.51 Onder de 
overige vondsten bevinden zich ondermeer  een ijzeren drevel, meerdere ijzeren spijkers, een ijzeren 
kram, een musketkogel en een hakbeslag van een laars. Deze objecten passen goed in een 17de tot een 
begin 19de-eewse context. Onder de objecten bevinden zich geen objecten die duidelijke jonger 
dateren op het stuk aluminium, een koperen plaatje en het object gemaakt van een zinklegering na. De 
objecten wijzen niet op specifieke activiteiten of enige welstand. Echter een vat met een tapkraan en 
pijlgewichten zullen zeker niet in ieders bezit geweest zijn. Maar vergaande conclusies kunnen hier niet 
van af gelezen worden omdat ze toch algemeen voorkwamen. Dit geld ook voor schoengespen. 

                                                 
50 Baart 1977, 172. 
51 Baart 1977, 174. 

wp vn catnr soort hoofdgroep type type specifiek subtype begin eind periode
          
          

1 11 1 koperlegering munt duit onbekend - 1576 1806 Nieuwe 
Tijd 

1 2 1 koperlegering munt duit onbekend - 1576 1806 Nieuwe 
Tijd 

1 7 1 lood overig strip - -    onbekend 
1 1 1 ijzer kleding laars hakbeslag      Nieuwe 

Tijd 
1 1 2 ijzer hang- en 

sluitwerk 
scharnier - -    Nieuwe 

Tijd 
1 4 1 ijzer overig kram - -    Nieuwe 

Tijd 
2 18 1 lood militaria wapen musketkogel -    Nieuwe 

Tijd 
2 13 1 koperlegering gesp schoengesp ovaalrechthoekig opengewerkt  

dubbel 
hartvormig 

1700 1800 Nieuwe 
Tijd 

2 17 1 onbekend 
(legering  
met zink) 

- - - -    Nieuwe 
Tijd 

2 14 1 koperlegering ring - - -    onbekend 
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wp vn catnr soort hoofdgroep type type specifiek subtype begin eind periode 

           
           

1 1 2 ijzer overig plaatje - - - - onbekend 
1 1 1 ijzer spijker - - - - - onbekend 
1 2 1 ijzer gereedschap drevel - - - - onbekend 
1 4 1 lood overig plaatje - - - - onbekend 
1 8 1 koperlegering munt duit Zeeland 1791 1791 1791 Nieuwe 

Tijd 
1 9 1 koperlegering 

(messing) 
gewicht pijlgewicht bakje - 1500 1820 Nieuwe 

Tijd 
1 12 1 ijzer vaatwerk schotel - - - - onbekend 
1 13 1 koperlegering munt duit Overijssel TRANS /  

ISVLA / .NIA. 
1604 1628 Nieuwe 

Tijd 
1 14 1 lood zegel kwaliteitsmerk - - 1800 1900 Nieuwe 

Tijd 
1 17 1 koperlegering munt duit Utrecht - 1576 1806 Nieuwe 

Tijd 
1 19 1 koperlegering gesp schoengesp ovaal - 1600 1700 Nieuwe 

Tijd 
1 23 1 tin deksel - - - - - Nieuwe 

Tijd 
2 29 3 koperlegering ring - - - - - onbekend 
2 29 2 aluminium onbekend recent - - - - Recent 
2 29 1 koperlegering kraan tap ronde greep - 1600 1650 Nieuwe 

Tijd 
2 32 1 koperlegering munt duit Zuidelijke  

Nederlanden 
- 1600 1625 Nieuwe 

Tijd 
2 39 1 koperlegering overig strip - - - - onbekend 
2 46 1 koperlegering munt duit onbekend - 1576 1806 Nieuwe 

Tijd 
3 47 1 lood/tin ring bandvormig - - - - onbekend 
4 68 1 koperlegering overig plaatje - - - - Recent 
4 69 1 ijzer spijker - - - - - onbekend 
4 71 1 ijzer spijker - - - - - onbekend 

           

Tabel 10.3. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Determinatietabel metaal uit de opgraving. 

 
 
1 0 . 3  c o n c l u s i e   

 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek en de opgraving zijn 31 metalen objecten gevonden die vooral 
dateren vanaf de 17de tot in het begin van de 19de eeuw. Het zijn objecten die algemeen voorkomen 
in bewoonde plaatsen uit deze periode, zowel in stedelijke als rurale nederzettingen en wijzen niet op 
een bepaalde welstand. 
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Fig. 10.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Overzicht metalen objecten. A schoengesp (V1.19); B tap (V2.29); C lakenlood 

(V1.14); D pijlgewicht (V1.9); E schoengesp (V2.13). 

 

1 1  g l a s  
 
 
1 1 . 1  i n l e i d i n g  

 
Het glas dat is aangetroffen tijdens de twee onderzoeken bestaat voor het grootste deel uit fragmenten 
van drinkglazen (tabel 11.1 en 11.2) Daarnaast zijn ook fragmenten van vensterglas en flessen gevonden. 
Helaas geldt ook voor dit materiaal dat het gaat om vondsten uit slecht- of niet dateerbare contexten. 
Datering van het glas, dat in veel gevallen juist op basis van contexten gebeurt, is hier dan ook niet 
mogelijk. Wel is het zo dat de fragmenten van drinkglazen zich door specifieke uiterlijke kenmerken 
vrij goed laten dateren. Voor deze datering is met name het door Henkes geschreven handboek ‘glas 
zonder glans’ gebruikt omdat hierin alle vormen die in het plangebied zijn aangetroffen zeer goed zijn 
beschreven. Wel is getracht om de verschillende glasvondsten in te passen in het Deventer-systeem, 
maar dit bleek omwille van het ontbreken van voldoende type-specifieke kenmerken doorgaans niet 
mogelijk. Voor het bepalen van het MAI en de EVE is voor het glas gebruik gemaakt van voeten en 
bodems. Bij het aardewerk gebruikt men hier doorgaans het aantal randfragmenten. Voor glas geldt dat 
deze elementen doorgaans zeer gefragmenteerd zijn of helemaal niet zijn overgeleverd. Voeten en 
bodems zijn dikker en blijven daardoor langer bewaard, waardoor deze onderdelen zich beter lenen 
voor het bepalen van het MAI en de EVE. 
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 Het glas van de Kogerhof is wisselend van conservering. Een aantal vondsten kennen een goede 
conserveringsgraad terwijl andere stukken compleet geïriseerd zijn. Ook zijn enkele stukken kleurloos 
glas volledig donker gekleurd.  
 

wp vn cat type specifiek begin eind periode deventercode N MAE EVE 
            
            

1 1 1 fles parfumfles   NT gl- fle-  1 0 0
1 3 1 vensterglas   NT gl-   1 0 0
1 6 1 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-  3 0 0
1 9 1 drinkglas beker vetro a fili 1550 1650 NT gl- bek- 9 1 1 0,4
1 9 2 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-  1 0 0
1 10 1 vensterglas    NT gl-   1 0 0
1 10 2 drinkglas pasglas 1550 1650 NT gl- sta-  1 0 0
1 10 3 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-  1 1 0,08
1 12 1 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-  1 0 0
2 21 1 vensterglas    NT gl-   1 0 0
2 21 2 fles   1750 NT gl-   1 0 0
1 22 1 fles wijnfles 1650 1800 NT gl- fle-  1 0 0
2 25 1 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-  2 0 0

           
       totaal    16 2 0,48
             

Tabel 11.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Determinatietabel glas uit het proefsleuvenonderzoek. 

 
 
wp vn cat type specifiek begin eind periode deventercode N MAE EVE 

            
            
1 1 1 vensterglas    Rec. gl-     2 0 0
1 1 2 fles         gl-     1 0 0
1 1 3 fles         gl-     1 0 0
1 1 4 indet       Rec. gl-     1 0 0
1 3 1 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-   1 0 0
1 4 1 fles wijnfles  1650 1800 NT gl- fle-   2 0 0
1 7 1 vensterglas     1650 NT gl-     1 0 0
1 7 2 vensterglas     1650 NT gl-     1 0 0
1 7 3 vensterglas       NT gl-     1 0 0
1 7 4 vensterglas       NT gl-     1 0 0
1 7 5 drinkglas beker     NT gl-     1 0 0
1 7 6 fles karaf     NT gl-     1 0 0
1 7 7 drinkglas kelkglas 1650 1800 NT gl- kel-   3 1 1
1 10 1 vensterglas       Rec. gl-     1 0 0
1 10 2 fles wijnfles 1700 1800 NT gl- fle-   1 1 0
1 10 3 drinkglas beker 1700 1900 NT gl- bek-   1 0 0
1 10 4 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-   1 0 0
1 11 1 drinkglas beker 1800 1900 NT gl- bek-   1 1 1
1 11 2 drinkglas wafelbeker 1550 1650 NT gl- bek-  19 4 0 0
1 11 3 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-   1 1 0,15
1 15 1 drinkglas       NT gl-     1 0 0
1 20 1 fles wijnfles 1740 1790 NT gl- fle- 25 2 1 1
1 21 1 drinkglas kelkglas     NT gl- kel-   1 0 0
2 29 1 drinkglas   1700 1900 NT gl- bek-   1 0 0
2 29 2 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-   1 1 0,08
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2 30 1 fles wijnfles  1650 1800 NT gl-     1 0 0
2 30 2 vensterglas       Rec. gl-     1 0 0
2 34 1 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe- 5 1 1 0,22
2 37 1 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-   1 0 0
2 39 1 drinkglas knobbelbeker 1550 1650 NT gl- bek-  15 1 0 0
2 39 2 fles       NT gl- fle-   1 0 0
2 43 1 drinkglas roemer 1650 1700 NT gl- roe-   1 1 0,06
2 48 1 drinkglas       NT gl-     1 0 0
2 48 2 drinkglas beker 1550 1750 NT gl- bek-   1 1 0,16
2 50 1 vensterglas       NT gl-     1 0 0
2 50 2 vensterglas       NT gl-     1 0 0
3 54 1 drinkglas beker 1550 1750 NT gl- bek-   1 1 0,8
3 58 1 vensterglas       NT gl-     1 0 0
3 58 2 drinkglas vlechtwerkbeker 1600 1675 NT gl- bek-   1 0 0
3 59 1 fles       NT gl- fle-   1 0 0
3 63 1 drinkglas stangenglas/pijpglas 1600 1625 NT gl- sta-   1 1 1
4 78 1 drinkglas roemer 1650 1750 NT gl- roe-   1 0 0
4 81 1 drinkglas beker 1725 1750 NT gl- bek- 6a 1 0 0

           
       totaal    51 11 5,47
             

Tabel 11.2. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Determinatietabel glas uit de opgraving. 

 
1 1 . 2  d r i n k g l a z e n  

 
Roemers 
De roemer komt vanaf de late 16de eeuw voor, maar beleeft zijn hoogtepunt vanaf het midden van de 
17de eeuw tot en met het midden van de 18de eeuw.52 Dit type drinkglas kenmerkt zich door de 
opvallende holle stam waarop men noppen, dikwijls braamnoppen, op heeft aangebracht om de grip 
van de gebruiker op het glas te vergroten (fig. 11.1).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Fragmenten van de stammen van roemers uit het proefsleuvenonderzoek. Links V1.6 

en rechts V2.25. 

 
Het aantal roemerfragmenten dat tijdens het veldwerk is aangetroffen is, wanneer het wordt vergeleken 
met de andere drinkglasvormen, opvallend groot. In totaal zijn vijftien fragmenten toe te schrijven aan 
roemers. Voor het bepalen van het MAE en EVE zijn alleen voetfragmenten gebruikt vanwege de 
uniformiteit, maar wanneer we kijken naar de stammen (of delen hiervan) komt het MAE voor 
                                                 
52 Henkes 1994, 189. 
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roemers op in ieder geval zes exemplaren, terwijl in het geval van de voeten het  MAE hooguit  vijf 
exemplaren bedraagt.  
Voor zover hierover uitspraken gedaan kunnen worden, varieert de vorm van de roemers niet heel 
veel. De holle stammen lijken alle voorzien te zijn geweest van braamnoppen. Gladde noppen of 
puntige noppen zijn niet aangetroffen. De voeten bestaan allemaal uit gesponnen glasdraden, maar 
variëren in hoogte. In het geval van slechts één fragment (V1.10.4) dat is aangetroffen tijdens de 
opgraving, wordt vermoed dat het een randscherfje van een cuppa van een roemer is. De diameter en 
de kromming van de scherf komen in ieder geval overeen met afmetingen voor roemers. Omdat 
verdere scherven van cuppa’s van roemers ontbreken kunnen geen zekere uitspraken gedaan worden 
over het specifieke type roemer binnen het Deventer-systeem. De gevonden roemer fragmenten zijn 
dan ook alle beschreven als gl-roe-.  
 

Fig. 11.2. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Glazen bekerfragmenten. A bodem van een Vetro a Fili beker, B wandscherf van een 

vlechtwerkbeker; C Randfragment van een gegraveerde gl-bek-6a; D bodem van een beker met geribbelde rand. 
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Bekers 
Ook het aantal bekerfragmenten dat is aangetroffen is behoorlijk hoog. Echter in het geval van bekers is 
er sprake van een veel grotere vormvariatie dan dat bij roemers het geval is, waardoor een hoog aantal 
bekerfragmenten relatief weinig zeggingskracht heeft in relatie tot bijvoorbeeld het aantal 
roemerfragmenten. In totaal zijn er twaalf fragmenten geïdentificeerd als afkomstig van een beker. De 
meeste fragmenten zijn te determineren tot op het typenummer in het Deventer-systeem. Hierbij dient 
echter te worden opgemerkt dat de specifieke typen die in het systeem worden aangeduid met kleine 
letters achter het typenummer, niet konden worden bepaald aangezien we hiervoor over te kleine 
fragmenten beschikken. Ondanks dit gegeven kunnen we binnen het kleine spectrum wel spreken van 
een grote variëteit aan vormen. De meeste vormen zijn slechts vertegenwoordigd met een enkele 
scherf. Het gaat hierbij om een bodem van een Vetro a Fili beker (V1.9(p), fig. 11.2), een viertal kleine 
scherfjes van een wafelbeker (V1.11.2), een fragment van een knobbelbeker (V2.39.1) en een 
wandscherf van een vlechtwerkbeker (V3.58.2, fig. 11.2 b). Deze bekers worden alle gedateerd in de 
tweede helft van de 16de tot en met het eerste kwart van de 18de eeuw, waarbij de wafelbeker gezien 
de relatief smalle wafels vrij laat dateert (1650-1725). Een jonger exemplaar betreft een scherf uit 
vondstnummer V4.81. Dit is een fragment van een gegraveerd bekerglas gl-bek-6a (fig. 11.2 c). De 
overige fragmenten van bekers bestaan uit bodems van niet nader te determineren bekerglazen. Het 
betreft hier een tweetal bodems (V2.48.2 en V2.54) met een opgestoken bodem. De voetring van 
V2.48 is glad terwijl die van V2.54 geribbeld is (fig. 11.2 d). Deze kenmerken alleen zijn echter niet 
genoeg voor een type aanduiding, hoewel op basis hiervan wel vermoedt kan worden dat de datering 
van de voeten tussen de late 16de eeuw en het begin van de 18de eeuw gezocht moet worden. 
 
Stangenglazen53 
Stangenglazen, ook wel pijpglazen genoemd, kenmerken zich door een hoog en slank karakter.54 Ze 
komen voor vanaf de tweede helft van de 16de eeuw en lopen door tot in de 17de eeuw. In het begin 
gaat het om ronde glazen, maar in de latere periode komt een achtkantig glas op de markt. Dit type glas 
werd ook pasglas genoemd. Op het glas waren met horizontale glasdraden ‘zones’ of ‘passen’ 
gemarkeerd als een soort maataanduiding. Tijdens drinkgelagen werden deelnemers uitgedaagd om in  
één teug van de ene naar de volgende pas te drinken. Wanneer hij hierin niet slaagde moest hij het glas 
in één keer leegdrinken.55 
 Tijdens het onderzoek zijn zowel van een rond als van een achtkantig stangenglas een fragment 
aangetroffen. Het fragment van het ronde glas bestaat uit een bodem (V3.63.1, fig. 11.3 a). De bodem 
bij dit specifieke type glas bevond zich even onder het midden van het glas. De voet die vrijwel even 
breed was als de schacht en vrij hoog (fig. 11.3 b). Bij andere varianten van ronde pijpglazen 
functioneerde een hoog opgestoken voet met pontilmerk ook als bodem. Hierbij was de schacht direct 
op de rand van de voet bevestigd. 
 Het andere fragment van een stangenglas is een stukje van een achtkantig glas (V1.10.2(p), fig. 
11.3 c) dat tijdens het proefsleuvenonderzoek is aangetroffen. Het is gebroken tussen twee opgelegde 
horizontale draden, die derhalve niet zijn overgeleverd. Er resteert echter voldoende om zeker te zijn 
van een determinatie als pasglas. 
 

                                                 
53 Henkes prefereert de term pijpglas en meldt dat de stangenglazen tegen het einde van de 16de eeuw nagenoeg zijn 

verdwenen (Henkes 1994, 75). Echter het Deventer-systeem hanteert voor slanke hoge glazen de soortaanduiding ‘sta’ 

(stangenglas). Derhalve is hier gekozen voor de aanduiding stangenglas. 
54 Henkes 1994, 75. 
55 Henkes 1994, 158-160. 
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Fig. 11.3. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Stangenglazen. A bodem van een stangenglas; B compleet stangenglas ter illustratie 

van de locatie van de bodem in het glas; C fragment van een achtkantig pasglas. 

 
 
Kelkglazen 
Het aantal fragmenten dat is aangetroffen van kelkglazen ligt met twee exemplaren betrekkelijk laag. 
Het is de vraag of dit te maken heeft met de zichtbaarheid van fragmenten in het veld. Hoewel de 
cuppa en wellicht ook de stam van deze glazen zeer fragiel zijn en daarom vooral in kleine stukken in 
de grond zal zijn geraakt zal de overwegend dikke voet toch goed zichtbaar moeten zijn. Gezien het 
feit dat er weinig fragmenten zijn aangetroffen dient de afwezigheid van kelkglazen waarschijnlijk 
moeten worden verklaard vanuit een dateringsverschil en wellicht ook vanuit de mate van welstand of 
de voorkeur van de bewoners van het plangebied. 
 De twee fragmenten van kelkglazen die tijdens het veldwerk zijn aangetroffen, betreffen een 
steelfragment (V1.21) en een steel  met voet (V1.7.7). Het laatst genoemde stuk is afkomstig uit kuil 
S1.8. Het betreft een steel waarin een witte spiraaldraad is verwerkt (fig. 11.4). Het glas is echter 
volledig zwart gekleurd, 
waardoor de spiraaldraad 
alleen op de recente 
breuken van de steel, of 
wanneer de steel tegen fel 
licht gehouden wordt, 
zichtbaar is. De voet van het 
glas is vrij dik en heeft een 
forse diameter van 7.6 cm. 
De afmetingen van deze 
vondst wijzen erop dat ook 
de cuppa een aanzienlijke 
inhoud moet hebben gehad. 
 
 
 
 
 

Fig. 11.4. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Voet en steel van een kelkglas. Op de breuk 

en door de steel heen is de witte glasdraad zichtbaar. 
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1 1 . 3  f l e s s e n g l a s  

 
Wijnflessen 
Het merendeel van het flessenglas bestaat uit fragmenten van wijnflessen. Hierbij gaat het waarschijnlijk 
hoofdzakelijk om delen van bolvormige of uivormige flessen welke vanaf omstreeks het midden van de 
17de eeuw voorkomen. De meeste fragmenten zijn te klein om de fles op type te determineren en voor 
een aantal stukken bestaat de mogelijkheid dat het fragmenten van cilindrische flessen betreft. Dit type 
fles komt in de 18de eeuw op en heeft tegen het einde van deze eeuw de positie van de uivormige fles 
overgenomen.56 Van de twee grotere fragmenten van wijnflessen (V1.22(p) en V1.20) kon alleen voor 
V1.20 bij benadering een Deventertype nummer bepaald worden. Het betreft een gl-fle-25. Dit type 
fles heeft in de publicatie Steden in Scherven een contextdatering gekregen van 1740 tot 1790.57 Uit 
andere onderzoeken blijkt dat dit type fles ook eerder kan voorkomen.58 
 
Karaf 
In vondstnummer V1.7 uit de 18de-eeuwse kuil S1.8 is een randfragment van een kleurloos 
gefacetteerd stuk vaatwerk afkomstig. Vermoedelijk betreft het hier een karaf, hoewel de diameter van 
de rand met 6 cm wel vrij groot is. Wellicht is een identificatie als vaas beter op zijn plaats. Zonder 
verdere kenmerken is het stuk echter lastig te determineren. 
 
Parfumfles 
Hoewel het vermoeden bestaat dan meerdere fragmenten flessenglas afkomstig zijn van parfumflessen is 
dit alleen voor V1.1 uit het proefsleuvenonderzoek met zekerheid vast te stellen. De overige 
flesfragmenten zijn te dun om te kwalificeren als wijnfles, maar bezitten verder te weinig kenmerken 
om verder gedetermineerd te worden.  
 Vondst V1.1(p) betreft een fragment van een zes- of achtkantig geel flesje. Het is in een mal 
geblazen. Op een vlak zijn de letters ‘digge..’ te lezen. Verondersteld wordt dat hier het Engelse woord 
‘digger’ zal hebben gestaan. De vondst is gevonden in een laag met een ruime datering waardoor geen 
zekerheid gegeven kan worden over de ouderdom van de scherf. Het gegeven dat de tekst in de mal 
aanwezig was en er niet later ingegraveerd is wijst op een datering in de 19de of 20ste eeuw.  
 
 
1 1 . 4  v e n s t e r g l a s  

 
Vensterglas komt in nieuwtijdse contexten wijdverbreid voor en is zeer lastig te dateren, zonder goede 
contextgegevens. Dit is zeker ook het geval voor het glas van de Kogerhof aangezien vrijwel geen 
enkel stuk uit een goed gedateerde context afkomstig is. Wel is het zo dat een aantal fragmenten met 
zekerheid als recent kunnen worden beschouwd. Het betreft hier kleurloos glas met scherpe 
breukvlakken zonder enige vorm van irisatie. Daarnaast kan op grond van de aanwezigheid van sporen 
van gruisijzers op andere fragmenten worden gesteld dat deze stukken in ieder geval dateren voor het 
midden van de 17de eeuw. Gruisijzers werden in de tijd voordat glas met diamant werd gesneden 
gebruikt om ruiten op maat te maken. Deze manier van bewerken bleef in gebruik tot ongeveer het 
begin van de 17de eeuw. Daarna is men overgegaan op het snijden van glas met behulp van diamant, 
een techniek die wel wordt toegeschreven aan de Gouwenaar Jan de Diamant.59 Dit impliceert dat 
vensterglas met sporen van bewerking met gruisijzers vóór de 17de eeuw dateert. 

                                                 
56 Kottman 1999, 272. 
57 Bartels 1999, 977. 
58 Zie o.a. Kottman 2017, 96. 
59 Van der Aa 1858, deel 4. Dit betreft de introductie van de techniek in Gouda. Het is mogelijk dat deze elders in Nederland 

eerder of later werd geïntroduceerd, maar het verschil in datering kan niet groot zijn. 
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1 1 . 5  c o n c l u s i e  

 
Het glaswerk dat is aangetroffen tijdens het veldwerk is voor het grootste deel afkomstig van drinkgerei 
en daaraan gerelateerde objecten als flessen. Onder de glazen bevinden zich vooral veel roemers en 
bekers, maar ook andere typen komen voor. Uit het materiaal zijn geen duidelijke aanwijzingen ter 
herleiden voor uitspraken over de mate van welstand van de bewoners binnen het plangebied. Hoewel 
het voorkomen van de drinkglazen wel een indicatie is dat het plangebied niet werd bevolkt door de 
allerarmsten in de samenleving. Ook kan worden gesteld dat er een aantal bijzondere stukken tussen het 
materiaal, zoals de bodem van de Vetro a Fili beker. Verder kan worden afgeleid uit de aangetroffen 
typen dat de gebruikers zowel bier (bekers, pasglas) als wijn (roemers, kelkglas) hebben gedronken. 
Wellicht dat de kleine roemers ook dienst hebben gedaan als glas voor de sterkere dranken. 
 Interessant is dat het zwaartepunt van de datering rond de overgang van de 17de naar de 18de 
eeuw lijkt te liggen, terwijl in het overige materiaal een zeer duidelijke 18de-eeuwse component 
aanwezig is en de aangetroffen funderingsresten waarschijnlijk zelfs in de 19de eeuw dateren. Het glas, 
en dan met name de drinkglazen lijken (vooral) in de latere 18de eeuw niet meer voor te komen. Of 
dit te maken heeft met een verandering van de sociale status van de bewoners, een verandering van het 
gebruik van het plangebied is niet duidelijk. 
 
 
1 2  k e r a m i s c h  b o u w m a t e r i a a l  
 
Tijdens de beide onderzoeken zijn in totaal 48 fragmenten en twee complete vondsten geborgen die als 
keramisch bouwmateriaal kunnen worden gekwalificeerd. In bijlage 5 zijn de determinatietabellen van 
de afzonderlijke onderzoeken weergegeven. 
 Het keramisch bouwmateriaal van de Kogerhof valt uiteen in een viertal categorieën, te weten 
baksteen, dakpan, vloertegels en wandtegels. Deze zullen achtereenvolgens in dit hoofdstuk worden 
besproken. 
 
Baksteen 
Tijdens het veldwerk zijn enkele baksteenfragmenten gevonden. Het materiaal dat op de poeren en 
funderingen was aangetroffen bestond over het algemeen uit breukstenen en materiaal van verschillende 
formaten. De enige uniforme 
delen met baksteen waren de 
als recent geïnterpreteerde 
sporen in werkput 1 (S1.1 en 
S1.33). Daarbij komt dat ook 
het absolute aantal sporen dat 
bestond uit baksteen zeer 
gering was. Waarschijnlijk is 
dit te wijten aan het feit dat 
men vooral in hout bouwde 
en dat de kleine hoeveelheid 
baksteen, na de sloop van een 
gebouw elders werd 
hergebruikt. Om deze 
redenen ligt het aantal 
geborgen bakstenen laag. Wel 
zijn de maten van de verschillende bakstenen per structuur geadministreerd. De belangrijkste hiervan 
zijn weergegeven in tabel 12.1. 

wp sn spooordef kleur formaat (cm) opmerkingen 
    
    

1 1 straatwerk oranje 20 x 10 x 5  
1 33 fundering oranje 21,5 x 10,5 x 5,5 cement 1 laag
2 92 poer oranje 18 x 8 x 4   
3 217 poer geel/oranje 18 x 9 x 4,5  ijsselsteen
3 215 poer geel/oranje 19 x 9 x 4,5  ijsselsteen
3 213 poer geel/oranje 20 x 9 x 4,5  ijsselsteen

3/4 218 muurwerk rood 17,5 x 9 x 4,5  
4 255 muurwerk oranje 21,5 x 10 x 5,5  
4 262 poer geel/oranje  x x 4,5 ijsselsteen

   

Tabel 12.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Weergave van de afmetingen van het 

baksteen per spoor. 
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 Wanneer we naar de tabel kijken valt een aantal zaken op. Allereerst is daar het gebruik van 
IJsselstenen bij de poeren. IJsselstenen komen voor vanaf de 15de eeuw, maar nemen toe in populariteit 
in de 16de eeuw. In de meeste gevallen betreft het hier, getuige de vele incomplete exemplaren en 
mortelresten, hergebruikte stenen. Hierdoor is de daterende waarde van deze stenen voor de structuren 
nihil. Het gebruik van IJsselstenen in de poeren is ongebruikelijk in Koog aan de Zaan. In de 
constructie van het monumentale pand van de Boeldaghallen aan de overkant van de Breedweer is het 
zelfde type baksteen gebruikt voor de opgaande 
delen van de poeren (fig. 12.1). Dit pand zou 
volgens de huidige gebruiker al bestaan sinds de 
17de eeuw. Een dergelijke datering lijkt, op grond 
van het houtonderzoek (zie hoofdstuk 13), voor de 
poeren binnen het plangebied echter niet 
waarschijnlijk. 
 Een tweede ding dat opvalt is de kleur van 
de IJsselstenen. Deze varieert namelijk van geel tot 
oranje. De kleur van een baksteen wordt deels 
bepaald door het materiaal in het sediment van de 
gebruikte klei. De klei uit de IJssel is gevormd 
opgebaggerd slib dat men een tijd liet rusten. Dit 
slib was zeer kalkhoudend waardoor de klei, 
wanneer deze op de juiste temperatuur gebakken 
werd de kenmerkende gele kleur kreeg.60 Wanneer de klei op een te hoge temperatuur werd gebakken 
kreeg de baksteen een grijze kleur en een te lage temperatuur resulteerde in een roze /oranje baksteen. 
In de gebruikte stenen voor de poeren zijn alleen de gele en oranje stenen gebruikt. Grijs gekleurde 
stenen zijn niet aangetroffen in het plangebied. 
 Een laatste conclusie die uit het baksteen getrokken kan worden is dat de jongere stenen in 
eerste instantie wat groter zijn dan de oudere stenen. Het gaat hier om de stenen uit S1.33 en S4.255. 
Deze stenen zijn toegeschreven aan de huizen 1 en 5, welke omstreeks de 19de eeuw worden 
gedateerd. In een meer recente periode lijkt men de voorkeur te geven aan een wat kleiner formaat 
baksteen. Dit is aangetroffen in het recente stukje straatwerk in het noordelijke deel van het plangebied. 
 
 
Dakpan 
De dakpanfragmenten die zijn aangetroffen tijdens het veldwerk bestaan op enkele fragmenten van zeer 
recente pannen na, uitsluitend uit fragmenten van golfpannen. Dit type dakpan kent een lange 
gebruiksgeschiedenis die in ieder geval terug gaat tot in de 17de eeuw. Uit het overige vondstmateriaal 
blijkt dat het plangebied ook al in die tijd bewoond moet zijn geweest. Het is dan ook aannemelijk dat 
de dakpanfragmenten afkomstig zijn van de huizen die op een bepaald moment binnen het plangebied 
hebben gestaan. Verdere uitspraken zijn over dit materiaal omwille van het gebrek aan 
contextinformatie niet te doen. 
 
 
Vloertegels 
Met uitzondering van vondst V2.15 uit het proefsleuvenonderzoek gaat het bij de vondsten van 
vloertegels uitsluitend om fragmenten. Ondanks het feit dat er dus vrijwel geen complete tegels 
voorhanden zijn, lijkt het veilig om te stellen dat de vloertegels uit het plangebied gelijke afmetingen 
hadden. Deze conclusie kan worden getrokken uit de overeenkomstige diktes van de tegels. Ook is in 
een enkel geval één lange zijde nog intact. Alle (stukken van) vloertegels bevatten sporen van glazuur. 
                                                 
60 Groot/Gunneweg 2005, 23. 

Fig. 12.1. Foto van de oostelijke muur van de 

Boeldaghallen. Hierin zijn duidelijk de poeren van 

IJsselstenen zichtbaar. 
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In sommige gevallen is dit bijna helemaal weggesleten, wat erop duidt dat de tegels lange tijd belopen 
zijn. Op grond van het glazuur op de volledige tegel wordt verondersteld dat een tegel monochroom 
en volledig dekkend geglazuurd was. Het glazuur lijkt echter niet heel netjes te zijn aangebracht. Zo 
zijn op veel zijkanten en onderkanten strepen glazuur zichtbaar. In totaal zijn drie kleuren glazuur 
waargenomen: bruin, geel en groen. Het is niet duidelijk of de tegels onderdeel uitmaakten van 
dezelfde vloer of dat ze afkomstig zijn uit verschillende vloeren. Evenmin kan er een uitspraak worden 
gedaan over de datering van deze vondsten. Alleen voor V1.7 kan een vermoeden voor een datering in 
de 18de eeuw worden uitgesproken aangezien deze vondst is aangetroffen in kuil S1.8. Dit spoor wordt 
op basis van het overige, hieruit afkomstige vondstmateriaal gedateerd in de (late) 18de eeuw. 
 
 
Wandtegels 
Een aanzienlijk deel van het bouwkeramisch spectrum wordt ingenomen door wandtegels. Zonder 
uitzondering gaat het hier om tegels met een wit baksel en een witte deklaag van loodglazuur die al dan 
niet beschilderd is. Een aantal tegelfragmenten is door het verblijf in de venige ondergrond bijna 
volledig donker gekleurd waardoor de afbeelding die de tegel oorspronkelijk sierde nagenoeg 
onzichtbaar is geworden. In deze gevallen kon alleen worden vastgesteld dat de tegel beschilderd was, 
maar niet met welk motief. Echter bij het grootste deel van de wandtegels was (een groot deel van) de 
afbeelding nog leesbaar.  
 Hoewel een afbeelding kan helpen bij de datering van een wandtegel is het vooral de dikte 
ervan die indicatief is voor een plaatsing in de tijd. Hierbij kan over het algemeen gesteld worden dat 
de ouderdom van een wandtegel toe neemt naar mate de dikte groter wordt.61 Ook zijn de grotere 
lengte- en breedtematen over het algemeen voorbehouden aan oudere tegels. Gezien het feit dat er 
geen enkel compleet exemplaar is aangetroffen binnen het plangebied en het materiaal nagenoeg niet 
uit gedateerde contexten afkomstig is, zijn we voor een datering van de wandtegels van de Kogerhof 
vooral aangewezen op de diktes van de fragmenten. Grofweg kan men stellen dat tegels met een dikte 
die groter is dan 7-8 mm dateren tot het laatste kwart van de 17de eeuw.62 Wanneer we kijken naar 
bijlage 5, zien we dat het merendeel van de tegels op grond van dit argument vóór de 18de eeuw 
gedateerd mag worden.63  
 
 
1 3  h o u t  
Silke Lange/Johan van Kampen64 
 
1 3 . 1  i n l e i d i n g  

 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een aanzienlijke hoeveelheid hout geborgen. Het merendeel 
hiervan bestaat uit hout dat is gebruikt in de constructie van de gebouwen. Hierbij moet gedacht 
worden aan hout uit slieten, planken en balken. Al het hout dat is verzameld is overgedragen aan de 
houtspecialist met als doel dit te analyseren om inzicht te krijgen in de gebruikte houtsoorten en de 
gebruikte bewerkingstechnieken. Aan de hand van de uitkomsten van deze analyse is het in principe 

                                                 
61 Pluis 2013, 99-103. 
62 Pluis 2013, 100. 
63 Pluis merkt hierbijoverigens wel op dat zogenaamde Oud-Hollandse tegels die na 1900 zijn gebakken weer een dikte van 10 

mm krijgen, maar op grond van de baksels die zijn aangetroffen, kan worden gesteld dat dergelijke jonge tegels zich niet 

binnen het spectrum bevinden (Pluis 2013, 100).   
64 De analyse en het merendeel van de tekst is geschreven door Silke Lange van BIAX-consult uit Zaandam. Deze is 

verschenen in BIAX-iaal 1026. Eventuele aanvullingen en wijzigigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versie zijn 

aangebracht door de laatst genoemde auteur. 
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mogelijk om uitspraken te doen over de datering van de structuren. Een andere wijze van dateren is 
voor de houten structuren die binnen het plangebied zijn aangetroffen namelijk lastig, zo niet 
onmogelijk als gevolg van de aard van de gebruikte constructiemethode. De huizen zijn in de 
Zaanstreek namelijk gebouwd op palen die in de grond zijn geslagen of gedreven. Hier bovenop zijn 
planken gelegd voor de funderingen. Deze constructiewijze heeft tot gevolg dat, in tegenstelling tot 
gebieden waar men wanden en funderingen ingroef, vondstmateriaal niet te relateren is aan de 
bouwsporen, waardoor een structuur dus niet te dateren is. Alternatieve dateringsmethoden als 
dendrochronologie zou hierbij kunnen helpen, maar alleen onder de voorwaarde dat de gebruikte 
houtsoorten zich hiertoe lenen. Dat is zeker niet zo in het geval van het hout van de Kogerhof (zie 
§13.2.1). Ook de veel gebruikte 14C-analyse zou in het onderhavige onderzoek geen uitkomst bieden 
daar de onzekerheidsmarge bij deze vorm van dateren dusdanig groot is dat het niet zou helpen bij het 
verfijnen van de datering van de houtresten. Zeker was namelijk al dat deze zouden dateren in de latere 
fase van de Nieuwe Tijd. 
 
vondstnummer context datering 
   

   
67, 92, 103, 108, 109, 110, 118, 119, 122, 132, 116?, 127? 8001 17de - 20ste eeuw 
55, 112, 117 8002 17de - 20ste eeuw 
105, 113, 120 8003 17de - 20ste eeuw 
107, 111, 115.1, 115.2 8004 17de - 20ste eeuw 
86, 91, 96, 99, 100, 102, 106, 114, 121, 123, 124, 126, 129, 133, 134 9001 17de - 20ste eeuw 
19, 77, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 104, 125, 128, 130.1, 130.2, 131 onbekend 17de - 20ste eeuw 
   

Tabel 13.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Overzicht van de geanalyseerde houtvondsten. 

 

In totaal zijn 55 stuks bouwhout onderzocht. Een overzicht van de geanalyseerde houtvondsten is 
weergegeven in tabel 13.1.  
 In eerste instantie is het hout stuk voor stuk schoongemaakt en beschreven, waarbij de 
afmetingen zijn gedocumenteerd en bewerkings- en gebruikssporen zijn vastgelegd. Van relevante 
stukken is een foto genomen. Voor een houtsoortbepaling is van elke vondst een stukje bemonsterd. 
Met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop (Zeiss) met vergrotingen tot 400 maal zijn de 
monsters bestudeerd op houtanatomische kenmerken. De determinatiesleutel die hierbij werd gebruikt, 
is die van Schweingruber en woodanatomy.ch.65 
 
 
1 3 . 2  r e s u l t a t e n  
 
13.2.1 conservering 

 
De conservering van de houtvondsten is uitstekend. De consistentie is goed en de houtstructuur intact. 
Het hout bleek na het zagen ook nog de originele lichte kleur aan de binnenkant te vertonen. Dit is 
een aanwijzing dat het hout uit de Nieuwe tijd of jonger is. Op enkele stukken zijn sporen van 
bewerking bewaard gebleven.  
 
 
 

                                                 
65 Schweingruber 1996. 
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13.2.2 houtsoortbepaling en herkomst 

 
Het soortenspectrum (tabel 13.2 en fig. 13.1) omvat vijf houtsoorten, namelijk els (Alnus), eik 
(Quercus), den, ook grenen genoemd (Pinus), fijnspar (Picea abies) en zilverspar (Abies alba). Els is een 
inheemse houtsoort die uit de directe omgeving kan zijn verkregen. Ook eik is inheems, maar wordt al 
vanaf 1600 op grote schaal onder meer vanuit het Duitse 
Rijnland geïmporteerd. De drie naaldhoutsoorten zijn met 
zekerheid geïmporteerd. Zilverspar kan uit het gebied van 
het Zwarte Woud zijn gehaald. Het Zwarte Woud is het 
meest noordelijke natuurlijke verspreidingsgebied van de 
soort en is daarmee de dichtstbijzijnde bron.66 Den en 
fijnspar kunnen uit hetzelfde gebied afkomstig zijn als 
zilverspar. Daarnaast is een herkomst uit het Baltische 
gebied of Scandinavië denkbaar. Ook in Nederland komt 
den van nature voor. Dennen vormen hier echter geen 
uitgebreide bossen waarin de bomen lange, rechte stammen 
ontwikkelen, zoals in het Baltische gebied of Scandinavië, 
zoals vereist als toepassing voor in de bouw. In het 
algemeen wordt het hout van den dan ook van elders 
geïmporteerd. Uit historische bronnen is bekend dat eik 
en verschillende naaldhoutsoorten tot aan het begin van 
de 20ste eeuw via de Rijn tot aan Dordrecht zijn gevlot: 
Dordrecht en Amsterdam waren belangrijke overslagplaatsen voor het hout dat vanuit hier verder 
verhandeld werd.67 Met uitzondering van het elzenhout zal het bouwhout uit directe inkoop bij 
handelaars in de Zaanstreek zijn verkregen. Maar ook elzenhout werd in de 17de eeuw op grote schaal 
verhandeld. Het is onder meer bekend dat een deel van Amsterdam op slieten van els is gebouwd.68 
Houthandel en houtzagerij in de Zaanstreek is aangetoond vanaf 1600. Op grote schaal werd hout 
ingevoerd en verwerkt. Dit grootverbruik had vooral te maken met de scheepsbouw in de Zaanstreek.  
 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam N percentage 
    

    
Els Alnus 1 2 
Eik Quercus 2 4 
Den Pinus 36 65 
Fijnspar Picea abies 13 24 
Zilverspar Abies alba 3 5 
    
Totaal  55 100 
    

Tabel 13.2. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Houtsoortenspectrum. 

 
Vanaf 1730 tot ca. in de tweede helft van de 18de eeuw is naast balkenhout ook gezaagd hout vanuit 
Duitsland geïmporteerd. Informatie over deze tak van industrie wordt hier geciteerd uit het online-

                                                 
66 www.euforgen.org 
67 De Vries 1994, 44. 
68 Baart 1977, 46-47; Stenvert & van Tussenbroek 2007, 137 . 

Fig. 13.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. 

Houtsoortenspectrum. 
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archief Zaanwiki, alwaar het geïmporteerde hout op basis van herkomst en type is onderverdeeld in 
vier groepen:69 
De eerste groep bevat ongezaagd naald- en eikenhout van het Rijngebied uit de Elzas, het Zwarte 
Woud, Main, Neckar en reeds vroeg uit het gebied om de Wesel en het Ruhrgebied. Het vervoer ging 
per vlot. Deze vlotten bereikten in de 18de eeuw hun grootste omvang en konden toen tot ca. 12.000 
kubieke meter hout bevatten. Bij het vervoer konden toen bemanningen betrokken zijn van 500 
koppen. 
 De tweede groep bestaat uit ongezaagde stammen en kapbalken, ruwe, niet behakte stammen, 
alleen van de takken ontdaan uit Zuid-Noorwegen, voornamelijk naaldhout, sedert het begin van de 
16de eeuw en uit de Grote Oost, het gebied rond de Oostzee, plaatsen als Riga, Narva, Sint 
Petersburg, Stettin en Danzig, benevens Zweden en Finland, de Witte Zee (Archangel) en ook eiken 
en beuken van de Kleine Oost, de Weser en de Elbe. 
 De derde groep omvat het gezaagde en ongezaagde hout dat sedert de 19de eeuw uit Noord-
Amerika wordt geïmporteerd. 
 De vierde groep tenslotte bestaat uit de hardhoutsoorten uit Afrika en Maleisië, die eind 19de 
en begin 20ste eeuw aan belang wonnen. In tegenstelling tot andere houtimporterende landen als 
Engeland werd in Nederland tot ver in de 19de eeuw vrijwel uitsluitend ongezaagd hout geïmporteerd 
(bron: www.zaanwiki.nl). 
Het houtvondstenspectrum van de Kogerhof bevat hout uit de eerste twee groepen, mogelijk is het 
aangetroffen grenen hout uit de derde groep.  
 
 
13.2.3 bouwhout 

 
Tot het bouwhout behoren palen, planken en staken, afkomstig van vier of misschien wel vijf 
plattegronden. Met uitzondering van plattegrond 5 vertonen de structuren een zelfde oriëntatie, 
namelijk noordnoordwest-zuidzuidoost. De mogelijke fundering van structuur 5 is meer noord-zuid 
gericht. In het veld zijn enkele houtvondsten als slieten geïnterpreteerd. Slieten zijn rondhouten 
(grondvorm 1, fig. 13.2) met diameters tot ca. 10 cm die als funderingspalen verticaal in de ondergrond 
zijn geheid. In het geval van het Kogerhof is geen sprake van een rooster maar van enkel staande slieten 
(V88, V117, V128). Bovengronds zijn de staanders geplaatst op poeren, van hout (V97, V118, V115.1 
en V115.2, V130). Tot de bekleding van wanden behoren planken. De meeste planken zijn van 
naaldhout, met een breedte van maximaal 29.5 cm (V102, plank van zilverspar). De planken zijn 
tangentiaal uit stamhout gezaagd (voor uitleg van grondvormen, zie figuur 13.2). Vaak is een deel van 
het hart van de stam in de plank aanwezig (grondvorm 15 en 16). 
 Het constructiehout van het Kogerhof kan ingedeeld worden in de volgende categorieën: 
Slieten (grondvorm 1):  
ontschorste elzen rondhouten  
niet ontschorste rondhouten van voornamelijk fijnspar, met afgehakte zijtakken  
 
Planken van buitenwanden (grondvorm 11, 12, 14 16): 
Gezaagde planken van fijnspar, zilverspar en grenen (den) met rechte zijkanten  
Gezaagde planken van fijnspar, zilverspar en grenen met een zijde afgeschuind/dunner70  
Gezaagde planken van grenen met mes-en-groef als poeren 

                                                 
69 www.zaanwiki.nl  
70 Zowel de planken met rechtezijkanten als die met schuine zijkanten zullen in een wand over elkaar hebben gelegen 

waardoor er een overlap ontstond die bijdroeg aan het wind- en waterdicht maken van de wand. Deze voor de Zaanstreek 

kenmerkende bouwtechniek wordt hier ‘getrapte weeg’ genoemd. Elders in Nederland staat deze bouwtechniek bekend als 

een ‘gepotdekselde buitenwand’. 
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Fig. 13.2. Grondvormen van bouwhout. (© BIAX Consult). 
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Balken/palen (rechthoekige doorsneden: grondvorm 8, 9, 11) 
Gezaagd uit stamhout, van fijnspar, grenen, zilverspar 
 
Palen/staken (grondvorm 1): 
Vlak afgewerkte onderkant (gezaagd en bekapt), grenen, fijnspar 
Huis 8001 
Tien stuks bouwhout behoren met zekerheid tot structuur 8001. Mogelijk zijn ook vondstnummers 
116 en 127 onderdeel van deze plattegrond. Het bouwhout omvat vier palen, een balk, een staak en 
vijf planken, waaronder een poer (tabel 13.3). De poer is binnenin de plattegrond aangetroffen. De paal 
met de grootste diameter (16 cm) is een rondhout (grondvorm 1) en is voorzien van een vlakke 
onderkant (V92, fig. 13.3). De overige palen zijn rechthoekig in doorsnede: één paal is aan een kant 
recht afgezaagd (V108; grondvorm 8) en drie zijn vierzijdig gezaagd uit een kwart stam (V116, V127, 
V132; grondvorm 11).  
 
bouwhout els den fijnspar zilverspar 
     

     
paal . 4 2 . 
staak . . 1 . 
plank . 2 1 1 
poer . 1 . . 
sliet . . . . 
Totaal . 7 4 1 
     

Tabel 13.3. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Bouwhout uit huis 8001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.3. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Paal uit dennenhout, V92 (© BIAX Consult). 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13.4. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Aangepunte staak van fijnspar, V119 (© BIAX Consult). 
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Twee stuks bouwhout zijn aangepunt. Het gaat om een staak met schorsresten en een diameter van 7.5 
cm die een gezaagde, vierzijdige aanpunting heeft (V119, fig. 13.4) en om een paal die vierzijdig met 
een bijl is aangepunt (V108).  
 Een grenen plank met de afmetingen van 69 x 18 x 3.5 cm is als de kesp van een poer 
geïnterpreteerd (V118, fig. 13.5). De poer die binnenin de plattegrond is aangetroffen, lag vermoedelijk 
onder spoor 190.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 13.5. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Poer van dennenhout, V118 (© BIAX Consult). 

 
Noemenswaardig is een balk van fijnspar (V67) met inkeping en schuin afgezaagd uiteinde; de andere 
kant is afgescheurd en daarom is de oorspronkelijke lengte onbekend (fig. 13.6 en 13.7). Opmerkelijk is 
dat er op het lange facet van het uiteinde onder twee spijkers een telmerk aanwezig is, herkenbaar als 
een II (fig.13.8). De balk met rechthoekige inkeping zal horizontaal en haaks op een ander houten 
constructie-element hebben gelegen en op het uiteinde van een schuine balk/plank hebben gesteund 
(in een flauwe driehoeksconstructie (fig. 13.9). Gezien de afmetingen en de schuine bewerking valt 
daarbij te denken aan de indeling van een binnenruimte met zolder. Daarnaast zijn vier tangentiaal 
gezaagde planken geborgen (twee keer grondvorm 16, en twee keer grondvorm 15), waaronder een 
grenen plank met tweezijdig afgeschuind uiteinde (V132, (fig. 13.10). Getuige de fijne, regelmatige 
zaagsporen is het hout in een houtzaagmolen verwerkt. Wanneer het handmatig gezaagd zou zijn, 
zouden de zaagsporen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.6 Koog aan de Zaan-Kogerhof. Balk met inkepingen, twee aanzichten, V67 (© BIAX Consult). 
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Fig. 13.7. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Detail van inkeping op uiteinde, V67. Locatie spijkers en telmerk bij de pijl (© BIAX 

Consult). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.8. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Uiteinde voor oplegging met twee spijkers en telmerk, onder: detail van uiteinde met 

telmerk, V67 (© BIAX Consult). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.9. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Andere zijde van het uiteinde met inkeping, V67 (© BIAX Consult). 
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Fig. 13.10. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Plank met fijne zaagsporen op de zijkanten, V132 (© BIAX Consult). 

 
Hetzelfde is van toepassing op de zaagsporen op de eerder genoemde balk (V67, fig. 13.8/9), op een 
aangepunte paal van fijnspar (V116, fig.13.11) en op een gezaagde plank van zilverspar (V122, 
fig. 13.12). In het archief van de Historische Vereniging Koog aan de Zaan vinden zich beelden met 
houten huizen uit het midden van de 20ste eeuw, ook van het Kogerhof (fig. 13.13).71 
 Waarschijnlijk is één van de twee grenen planken (V110, fig. 13.14) met rechte zijkanten 
afkomstig van een wand aan de binnenkant van het gebouw. Dit suggereert het glad afgewerkte 
oppervlak en de houtwormgaten in de plank. De plank was ooit vastgespijkerd, getuige de ijzeren 
spijker in het middendeel van de plank. 
 
 
 
 
Fig. 13.11. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Aangepunte paal van fijnspar, V116 (© BIAX Consult). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71 https://www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl/hvkz/index.php/koog/artikel/straten_breedweer 

Fig. 13.12. Koog aan de Zaan-

Kogerhof. Detail van de fijne 

zaagsporen,V122 (© BIAX 

Consult). 
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Fig. 13.13. Koog aan de Zaan-Kogerhof, foto van het Breedweer in het midden van de twintigste eeuw 

(© Beeldbank Koog aan de Zaan). 

Fig. 13.14. Koog aan de 

Zaan-Kogerhof, links 

grenen plank; boven ijzeren 

spijker in plank; onder detail 

van plank met 

houtwormgaten, V110 (© 

BIAX Consult). 
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Uitgaande van de samenstelling van het bouwhout (grenen/fijnspar/zilverspar) is het gebouw te 
plaatsen in de 19de, begin 20ste eeuw. Het gebruik en de vorm van het telmerk ondersteunt deze 
suggestie. De spijkers in het hout daarentegen zijn niet handgesmeed (niet vierkant maar rond). De 
zaagsporen zijn zeer fijn en regelmatig, en ogen machinaal maar zijn zeker niet van een cirkelzaag die 
regelmatig voor een halfronde afdruk in het hout zorgt (daarom datering vóór 1950).  
 
 
Huis 8002 
Alle houtvondsten zijn van fijnspar: twee planken (V55 en V112) en een staak die als sliet onder spoor 
217 is aangetroffen (V117) (tabel 13.4). De sliet heeft een diameter van 4 tot 5 cm. Beide uiteinden zijn 
afgebroken, en de resterende lengte bedraagt nu 148 cm. De breedte van de tangentiaal gezaagde 
planken (grondvorm 15) is 13 en 27 cm, en ook hier zijn de lengten niet volledig bewaard gebleven.  
 
bouwhout els den fijnspar zilverspar 
     

     
plank . . 2 . 
staak . . 1 . 
     
totaal . . 3 . 
     

Tabel 13.4. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Samenstelling houtvondstenspectrum uit huis 8002. 

 
 
Huis 8003 
Van deze structuur is onder meer een elzenhouten staak (V120, fig. 13.15, tabel 13.5) geborgen die 
vermoedelijk een sliet is geweest. Het hout is over de gehele lengte ontschorst. Oorspronkelijk was de 
sliet 300 cm lang en bevond zich onder spoor 219. Tot het vondstenspectrum behoren verder twee 
grenen planken met rechte zijkanten (zoals V113, fig. 13.16). De planken hebben rechte zijkanten (dus 
geen profiel, geen mes-en-groef) en zijn tangentiaal (= dosse) uit stamhout gezaagd (grondvorm 15 en 
16). De zaagsporen verlopen relatief regelmatig haak op de houtnerf en zijn minder fijn dan bij die van 
de planken uit huis 8001. Het is goed mogelijk dat beide planken in een zaagmolen zijn gezaagd.  
 
bouwhout els den fijnspar zilverspar 
     

     
plank . 2 . . 
sliet 1 . . . 
     
totaal 1 2 . . 
     

Tabel 13.5. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Samenstelling houtvondstenspectrum uit huis 8003. 
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Fig. 13.15. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Elzenhouten staak, V120 (©BIAX Consult). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.16. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Grenen plank, V113. Onder: aanzicht vanaf zijkant (©BIAX Consult). 

 
 
Huis 8004 
De geborgen houtvondsten zijn van den 
(tabel 13.5). Het gaat om twee palen 
(V107, V111) en twee planken met 
mes-en groef die als poer zijn 
geïnterpreteerd (V115.1 en V115.2). 
Eén van de grenen palen had 
oorspronkelijk een lengte van 556 cm. 
Het betreft een rondhout, compleet met 
schors en afgehakte zijtakken, en een 
diameter van 8,5 cm. De paal is aan 
een kant met een bijl driezijdig 
aangepunt over een lengte van 14 cm. 

bouwhout els den fijnspar zilverspar 
     

     
paal . 2 . . 
poer/plank . 2 . . 
     
totaal . 4 . . 
     

Tabel 13.5. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Houtvondstenspectrum uit huis 

8004. 
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De bijl had kleine deukjes op de snede die een lineair patroon op het hout hebben veroorzaakt. Deze 
beschadigingen op de snede worden bramen genoemd (V111, fig. 13.17 t.m. fig. 13.19).  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.17. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Grenen paal V111 (©BIAX Consult). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.18. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Driezijdige aanpunting van V111 (©BIAX Consult). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.19. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Bramen op puntfacet van V111 (©BIAX Consult). 
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Bijgebouw 9001 
In totaal zijn van deze structuur vijftien stuks bouwhout geborgen (tabel 13.6). Het betreft palen, 
balken en planken. De palen zijn rechthoekig in doorsnede met een vlak afgewerkte onderkant (V99, 
fig. 13.20 en V121, fig. 13.21) of zijn voorzien van een aanpunting, zoals een paal met vierzijdige 
aanpunting (V126, fig. 13.22) die in een vierkant, stomp puntje eindigt en oorspronkelijk 396 cm lang 
was.  
 
bouwhout eik den fijnspar zilverspar 
     

     
paal . 5 . . 
balk 1 1   
plank 1 5 1 1 

     
totaal 2 11 1 1 
     

 
Noemenswaardig is een plank die met een bijl is afgeschuind aan twee kanten op een uiteinde en 
waarvan het andere uiteinde is afgescheurd (V114, fig. 13.23 en fig. 13.24). Deze plank kan rechtop 
met het bekapte uiteinde in een profielplank hebben gestaan, maar het is ook mogelijk dat de plank in 
een gleuf van een paal werd geschoven en onderdeel was van wandbeschot, waarbij de planken 
horizontaal koud (met de rechte zijkanten) op elkaar zijn geplaatst.  
 Op basis van houtsoort en het benodigde aantal jaarringen, zijn de palen V99 en V121 geschikt 
voor dendrochronologisch onderzoek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.20. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Grenen paal met vlak uiteinde, V99. (© BIAX Consult). 

 
 
 
 
 

Tabel 13.6. Koog aan de Zaan-

Kogerhof. Houtvondstenspectrum 

uit bijgebouw 9001. 
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Fig. 13.21. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Drie aanzichten van een grenen paal met afgeschuind uiteinde, V121 (© BIAX 

Consult) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.22. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Aangepunte paal, V126 (© BIAX Consult). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.23. Koog aan de Zaan-Kogerhof. 

Grenen plank met bekapt uiteinde,V114 (© BIAX Consult). 
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Fig. 13.24. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Bewerkingssporen van een bijl op het uiteinde van de plank, V114 (© BIAX 

Consult). 

 

 

Overige houtvondsten 
Achttien houtvondsten zijn niet gerelateerd aan een structuur: twee balken, zes palen, zeven planken en 
drie staken (mogelijk slieten). Opmerkelijk is een plank van grenen met ingefreesde siergroeven die 
mogelijk onderdeel is geweest van een kozijn (V89, fig. 13.25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.13.25. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Geprofileerde plank van grenenhoutV89 (© BIAX Consult). 
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13.2.4 hout en huizen 

 
Aan het begin van de vijftiende eeuw werden in de steden houten huizen verboden vanwege het 
brandgevaar. Daarom is het aantal houten huizen dat uit historische tijden bewaard is gebleven, 
uitermate klein. Indien bewaard, dan betreft het in de meeste gevallen slechts een houten voorgevel of 
een houten achterwand. De Zaanstreek vormt hier een uitzondering op. In onder meer Broek in 
Waterland (fig. 13.26), Wormerveer, Zaandam (fig. 13.27) en Koog aan de Zaan zijn nog enkele 
originele houten huizen bewaard gebleven, waaronder het Czaar Peterhuis in Zaandam (gebouwd in 
1632).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.26. Voorbeeld van een voormalig houten huis uit 1670 in Broek in Waterland, Kerkplein 10 (uit: Janse 1974, 8/fig.1). 
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Fig. 13.27. Voorbeeld van een houten huis uit het midden van de 17de eeuw op de Zaanse Schans dat oorspronkelijk aan de 

Noorderkerkstraat 7 in Zaandam stond (uit: Janse 1974, 24/fig.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13.28. Verticale buitenbekleding; links: 

doorsneden profielen planken en rechts: 

buitenbekleding met planken van een 

voormalig pand aan de Warmoesstraat 96 in 

Amsterdam, 15de eeuw (uit: Janse 1974, 

28/fig.12). 

Fig. 13.29. Voorbeelden van houten 

buitenbekledingen op balkenlagen. A en B: 

getrapte weeg, C: rabat (uit: Janse 1974,  

31/fig.17). 
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Karakteristiek voor de houten huizen in Noord-Holland is de buitenbeschieting (= houten wand). De 
planken van de vindplaats Koog aan de Zaan-Kogerhof die mogelijk onderdeel zijn geweest van een 
plankenbeschot, zijn niet voorzien van een mes-en-groef. Twee planken met mes-en-groef zijn 
geïnterpreteerd als poeren. De planken zullen dan ook niet als profielplanken in elkaar zijn gezet, zoals 
in figuur 13.28, maar over elkaar zijn getimmerd, zoals te zien in figuur 13.29. 
 Ook het gebruik van grenen suggereert dat het bouwhout van de huizen jonger is dan 1600. 
Tot dan werd voornamelijk in eik gebouwd. Daarna werd grenen gebruikt (vanaf 1600 tot ca. eerste 
helft 19de eeuw), vanaf midden 19de eeuw komt daar fijnspar en zilverspar bij. Vaak gecombineerd 
met grenen. Aan het eind van de 19de eeuw komt er het Amerikaanse grenen bij, eveneens regelmatig 
verwerkt met fijnspar of zilverspar.72 
 
 
13.2.5 objecten 

 
Tijdens de opgraving is in de bouwvoor (S998) van werkput 3 een houten knikker of bal (V62) 
gevonden. Het bolvormige object is vervaardigd op de draaibank en is gemaakt van fijnspar. Zeer 
waarschijnlijk gaat het hier om kinderspeelgoed. De diameter van ca. 3 cm maakt het aannemelijk dat 
het een bal betreft van een kegelspel. Onlangs zijn vergelijkbare ballen aangetroffen tijdens het 
onderzoek Leiden-Aalmarkt.73 Hier worden ze gedateerd omstreeks de 17de en 18de eeuw. Als 
datering wordt voor de bal uit de Kogerhof algemene datering van de vindplaats aangehouden, i.e. 
1550-1950. Dit omdat het een vondst is uit de bouwvoor. 
 
 
1 3 . 3  c o n c l u s i e  

 
Het geanalyseerde hout van de Kogerhof is afkomstig van minimaal vijf structuren. Het hout dat niet 
direct aan een gebouw kon worden toegeschreven kan zeker tot de constructie van deze gebouwen 
hebben behoord, maar het is evengoed mogelijk dat het afkomstig is van structuren die tijdens het 
onderzoek niet als zodanig zijn geïdentificeerd.  
 Het overgrote deel van het hout is geïmporteerd naaldhout. Structuur 8001 lijkt op grond van 
het soortenspectrum te moeten worden gedateerd aan  het einde van de 19de of het begin van de 20ste 
eeuw. Gezien het feit dat huis 8001 in vrijwel dezelfde vorm is aangeduid op het kadastraal minuutplan 
uit 1832, moet worden geconcludeerd dat de constructie in de loop van de 19de eeuw zal zijn 
vervangen. Hierbij is het onduidelijk of het hele gebouw opnieuw is opgetrokken of dat een deel van 
hiervan vervangen, dan wel verstevigd is. Dit laatste is zeker mogelijk gezien het feit dat het hout dat is 
meegenomen een steekproef betreft van de volledige constructie. De kans dat de stukken die wijzen op 
de datering in de late 19de eeuw in de absolute minderheid zouden zijn, wanneer al het hout uit de 
constructie zou zijn geanalyseerd is zeker reëel en mag niet worden uitgesloten. 
 Op basis van de bewerkingssporen (waaronder een met een bijl bewerkte plank) en de 
combinatie van fijnspar/den zijn de andere structuren ouder, maar vermoedelijk niet ouder dan eerste 
helft van de 19de eeuw of de tweede helft van de 18de eeuw. Deze laatste datering lijkt voor huis 8002 
beter te passen aangezien het niet mogelijk is dat het gelijktijdig heeft gestaan met huis 8001, dat zeker 
een 19de-eeuwse datering kent. Tot het vondstenspectrum behoren tangentiaal gezaagde planken die 
waarschijnlijk afkomstig zijn van buitenbeschot. Deze planken hebben geen mes-en-groef en zijn 
vermoedelijk gepotdekseld, dat wil zeggen, ze zijn overlappend geplaatst en vastgespijkerd aan het 
houtskelet van het gebouw, zoals dat gebruikelijk is in deze streek.  

                                                 
72 Van Tussenbroek 2012, 33. 
73 Lange in voorb. 
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 De huizen zijn deels op slieten gefundeerd, de funderingsbalken rustten op poeren. Twee van 
de naaldhout planken die als poeren hebben gediend, zijn aan elkaar verbonden met mes-en-groef. 
 
 
1 4  b o t  
Martijn van Haasteren 
 
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in totaal 22 fragmenten dierlijk bot aangetroffen. Zeven 
fragmenten zijn verzameld bij het proefsleuvenonderzoek (tabel 14.1.) en vijftien bij de definitieve 
opgraving (tabel 14.2). Het materiaal is afkomstig uit ruim gedateerde ophogingslagen uit de Nieuwe 
Tijd. Een contextuele interpretatie van de resten is daardoor niet mogelijk. Er wordt hieronder dan ook 
alleen een algemene interpretatie van de resultaten gegeven. 
 Uit de determinaties is op te maken dat het materiaal voornamelijk bestaat uit slachtafval van 
rund, schaap/geit en varken. Fragmenten van alle drie de soorten vertonen slachtsporen die wijzen op 
het verwijderen van het bot van het vlees of het in porties verdelen van vlees.74 Slijtage van de kiezen 
uit een onderkaak van schaap/geit toont aan dat dit dier op een leeftijd tussen 1 en 2 jaar is geslacht.75 
Een fragment van een eend (Anas sp.) wijst erop dat deze dieren zijn gehouden (voor vlees en eieren). 
Verder is van het middenhandsbeen van een rund het distale einde afgehakt. Dit is een indicatie voor 
botbewerking, waarbij de uitsteeksels zijn verwijderd om de rechte schacht te gebruiken voor 
bewerking. 
 
WP SN VN Soort Element Aantal Gewicht Slacht
        
1 1 1 rund spaakbeen 1 98 hak 
1 1 1 rund rib 1 30   
1 1 1 GZD* wervel 1 7   
1 12 4 schaap/geit spaakbeen 1 16   
1 12 4 schaap/geit onderkaak 1 80 snij 
1 12 8 schelp  - 1 1   
2 2 14 indet indet 1 1   

Tabel 14.1. Determinatielijst dierlijk bot KZ-BW2-16 IVO-P. *GZD = groot zoogdier. 

 
WP SN VN Soort Element Aantal Gewicht Slacht
        
1 23 15 rund rib 1 36   
1 4 1 varken opperarm 1 27   
1 4 1 MZD* wervel 1 1   
1 8 7 rund rib 4 432 hak 
1 8 7 GZD* rib 1 11   
1 8 7 rund schedel 1 8   
1 8 7 rund halswervel 2 161 hak 
1 8 7 varken spaakbeen 1 38 snij 
1 8 7 GZD* indet 1 3   
2 231 48 eend tibiotarsus 1 1   
2 232 49 rund middenhandsbeen 1 24 hak 

Tabel 14.2. Determinatielijst dierlijk bot KZ-BW2-16 DO. *GZD = groot zoogdier. MZD = middelgroot zoogdier. 

 

 

                                                 
74 Voor registratie van slachtsporen is gebruik gemaakt van de methode van R. Lauwerier 1988. 
75 Grant 1982; Hambleton 1999. 
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1 5  n a t u u r s t e e n  
 
Het onderzoek heeft een drietal natuursteenvondsten opgeleverd. Het gaat hierbij een fragment van een 
vuursteenknol van zwart vuursteen, met een witte cortex (V49). Vuursteen komt van nature niet voor 
in de ondergrond van Koog aan de Zaan en de vondst moet dus op een andere wijze in het plangebied 
terecht zijn gekomen, Uit ondermeer opgravingen in Tiel zijn uit Middeleeuwse contexten 
vergelijkbare knollen herkend.76 Men veronderstelt daar dat de knollen als ballast met schepen uit 
Engeland zijn meegekomen. Gezien het feit dat het verleden van Koog aan de Zaan nauw verweven is 
met de overzeese handel is een dergelijke verklaring voor deze vondst ook mogelijk. De knol is 
aangetroffen in ophogingslaag S2.232.  
 Een tweede stuk natuursteen is aangetroffen in een recente verstoring in werkput 3 (S2.139). 
Het betreft een compleet stuk kwartsitische zandsteen dat aan alle kanten geglad is (V59, fig. 15.1).  De 
vorm is min of meer ovaal en de boven en onderzijden zijn vlak te noemen. Omwille van deze 
kenmerken is het stuk natuursteen, ondanks de vondstcontext, verzameld. De vondst is namelijk 
geïnterpreteerd als strijksteen. Dergelijke stenen komen vanaf de Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd 
voor in archeologische 
contexten en zijn 
alternatieven voor de meer 
bekende strijkglazen. 
 Een laatste stuk 
natuursteen betreft een groot 
brok donkergrijze granitische 
steen (V76). Het stuk heeft 
verschillende butsen en gaten, 
ook lijkt er een hoek te zijn 
uitgehakt. Het is echter 
uitgesloten dat het hier 
bouwmateriaal betreft. De 
steen heeft een hoog 
soortelijk gewicht waardoor 
eenzelfde verklaring als voor 
de vuursteenknol, i.e. ballast 
in een schip, zeker tot de 
mogelijkheden behoort. Het 
stuk is gevonden in 
ophogingslaag S4.360. 
 
 
1 6  s c h e l p  
 
Tijdens het veldwerk zijn ook enkele schelpen geborgen. Deze zijn verzameld onder drie 
vondstnummers. Vondstnummer V10 betreft de onderklep van een gewone oester (Ostrea edulis) en is 
aangetroffen in een recent spoor S1.4. V1.24 betreft een fragment van de schelp van een  gewone 
mossel (Mytilus edulis) en is aangetroffen in ophogingslaag S1.5. De enige schelpen die afkomstig zijn 
uit een min of meer gesloten context bevinden zich in vondstnummer V4. Deze schelpen zijn 
aangetroffen in het zeefmonster van kuil S1.8, welke wordt gedateerd in de 18de eeuw. Het gaat om 
vier kleppen van de ovale strandschelp (Spisula elliptica) en een klep van een kokkel (Cerastoderma 
edule). In welke hoedanigheid de schelpen in de kuil terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Wellicht 
                                                 
76 Boreel 2014, 295. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. Mogelijke strijksteen V59. 
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betreft het afval van een maaltijd. Ook de twee andere schelpen zullen tijdens een maaltijd in een 
bepaalde periode binnen het plangebied genuttigd zijn. 
 
 
1 7  z a d e n  e n  p i t t e n  
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is in ophogingslaag S2.14 een kersenpit aangetroffen. In theorie kan 
men zoete kers (Prunus avium) hebben geteeld in de tuin, maar waarschijnlijk is dat kersen gekocht 
werden op de markt. Gezien het feit dat de ophogingslaag niet gedateerd kan worden, kan over de 
periode waarin de kers zou zijn gegeten niets gezegd worden. Deze strekt zich voor het plangebied uit 
vanaf de 17de eeuw tot in de 20ste eeuw. 
 Ook tijdens de opgraving is een aanwijzing gevonden dat men op een bepaald moment fruit 
heeft gegeten binnen het plangebied. Het betreft de pit van een perzik (Prunus persica, V1.7). De pit is 
aangetroffen in kuil S1.8. De kuil is op basis van het daterend vondstmateriaal dat hierin is aangetroffen 
gedateerd in de late 18de eeuw. 
 
 
1 8  o v e r i g e  m a c r o r e s t e n  
Frederike Verbruggen/ Lucy Kubiak-Martens77 
 
1 8 . 1   i n l e i d i n g  

 
Tijdens de opgraving is kuil S1.8 bemonsterd ten einde de botanische resten in het spoor te kunnen 
bestuderen. Het monster is gezeefd over een serie zeven, waarvan de kleinste maaswijdte 0.25 mm 
bedroeg. De residuen zijn onder een laag water bewaard in plastic potjes.  
 De aanwezige botanische macroresten zijn gedetermineerd met behulp van een opvallend-
lichtmicroscoop (Leica MZ7.5) met een maximale vergroting van 50 maal. De botanische macroresten 
zijn gedetermineerd volgens standaardwerken en met behulp van de referentie-collectie van BIAX 
Consult.78 In de tekst worden de Nederlandse namen van de plantentaxa genoemd. De 
wetenschappelijke namen van de taxa kunnen geraadpleegd worden in de bijlage met de 
onderzoeksresultaten. 
 De ecologische affiniteiten van de wilde planten zijn bepaald met behulp van de Nederlandse 
Ecologische Flora, de Heukels’ Flora van Nederland en de Standaardlijst van de Nederlandse Flora.79 
 
 
1 8 . 2  r e s u l t a t e n  

 
De kuil is aangetroffen binnen structuur 9001, echter de relatie met dit gebouw is gezien de 
veronderstelde datering van het gebruikte bouwhout onzeker. De botanische macroresten in deze kuil 
zijn zeer talrijk. Daarnaast zijn ook nog diverse niet-botanische vondsten gedaan, zoals tien 
kleipijpfragmenten, een metalen ringetje, een stuk aardewerk,  glasfragmenten en diverse botresten. 
 Uit de analyse blijkt dat zaden van cultuurgewassen en antropogene vegetatie het spectrum 
domineren, met daarnaast nog enkele andere opvallende vondsten die hieronder verder belicht zullen 
worden. 

                                                 
77 De macroresten zijn geanalyseerd door Lucy Kubiak-Martens. De tekst is geschreven door Frederike Verbruggen. Beiden 

zijn werkzaam bij BIAX-consult in Zaandam. 
78 Berggren 1969, 1981; Anderberg 1994; Cappers et al. 2006; Körber-Grohne 1964, 1991. 
79 Weeda et al. 1985-1994; Tamis et al. 2004; Van der Meijden 2005. 
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 Het feit dat een groot deel van de zaden afkomstig is van consumptiegewassen suggereert dat 
we hier te maken hebben met huishoudelijk afval. Sterker nog, de vondst van zemelen 
(graanvruchtwanden) laat zien dat er in de kuil menselijke uitwerpselen terecht zijn gekomen.80 Anders 
dan de zemelen en een kafrest (aarspilsegment) van rogge, zijn er geen macroresten gevonden van echte 
granen. Wel zijn enkele resten van boekweit gevonden. Hoewel boekweit gebruikt werd (en wordt) als 
meelleverancier, is het geen plant van de grassenfamilie, waar de granen onder vallen. Boekweit is een 
plant van de duizendknoopfamilie en wordt daarom onder de schijngranen geschaard. De gepelde en 
gebroken zaden van boekweit werden als grutten gebruikt om pap van te maken.  
 Ook noten werden gegeten door de vroegere bewoners van het Breedweer, zoals uit de vondst 
van dopfragmenten van hazelaar (hazelnoot), walnoot en tamme kastanje blijkt. Veel vondsten van 
tamme kastanje zijn gedaan in stedelijke context. In steden zoals Amsterdam, Haarlem, ’s-
Hertogenbosch, Alkmaar, Delft en Rotterdam zijn resten van deze noot gevonden, maar ook in een 
18de-eeuwse beerput aan de Hogendijk te Zaandam zijn fragmenten van tamme kastanjes talrijk. In 
18de eeuw werd er veel gehandeld in dit zogenaamde winterfrueyt. Voor consumptie werden de 
kastanjes eerst op een rooster boven een vuurtje gepoft en werden op deze manier op straat verkocht. 
Dat dit niet door iedereen gewaardeerd werd, blijkt uit de volgende historische vermelding die 
betrekking heeft op Naaldwijk en Monster: ‘men sal geen Castanien mogen braden dan binnen s’ Huis 
onder een bequame schoorsteen en op de vleugels van de bruggen’.81 Waarschijnlijk bezorgden de 
kastanjeverkopers aldaar stankoverlast met het ‘braden’ van hun kastanjes. 
 Daarnaast zijn in de kuil diverse zaden van fruit gevonden. Zo werden aalbes, bosaardbei, 
framboos, gewone braam, gewone vlier, pruim en ook vijgen gegeten door de bewoners van het 
huidige Breedweer. Van alle soorten, behalve van vijgen, mag aangenomen worden dat ze lokaal zijn 
verbouwd of op lokale markt zijn gekocht. Hoewel vijgen ook op beschutte plaatsen verbouwd 
konden worden in Nederland, zullen ze in de 18de eeuw ongetwijfeld uit Zuid-Europa zijn 
geïmporteerd. 
 Van groenten worden doorgaans weinig 
macroresten gevonden. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat veel groenten worden geoogst 
voordat de plant zaad heeft kunnen zetten. 
Desalniettemin is er in de kuil een zaadje van gewone 
veldsla gevonden (fig. 18.1). Gewone veldsla kwam 
vroeger veel voor op akkers en vanuit deze 
hoedanigheid is het uiteindelijk gecultiveerd tot 
saladeplant. Het werd in de herfst ingezaaid om zo ‘s 
winters als salade te dienen, volgens arts Steven 
Blankaart in 1698 ‘zynde niet onaangenaam, en als 
sonder smaak’.82 Een andere vondst uit de categorie 
Groente is een zaadje van komkommer of augurk. 
Komkommers en augurken behoren beide tot dezelfde 
soort, met als gevolg dat de zaden morfologisch 
identiek zijn. Vaak worden ‘comcommeren’ in oude 
kruidenboeken en schilderijen afgebeeld met een 
wratachtig oppervlak, waardoor ze meer weg hebben 
van onze hedendaagse augurken dan onze 
                                                 
80 Een pollenonderzoek zou dit kunnen bevestigen. Bovendien zou aan de hand van pollenonderzoek het 

gebruiksplantenspectrum uitgebreid kunnen worden met cultuurgewassen die met macrorestenonderzoek niet of nauwelijks 

aangetoond kunnen worden (voorbeelden hiervan zijn sommige specerijen, keukenkruiden, bladgroenten en bessen). 
81 Sangers 1952, 159. 
82 Blankaart 1698, 429. 

Fig. 18.1. Gewone veldsla. Bron: Heukels 1996.  
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komkommers. Dat augurken het meest gangbaar waren, blijkt ook uit de naam: ‘ghemeyne’ of ‘tamme 
comcommeren’. Toch moeten ook de gladde, lange varianten bekend zijn geweest in de 18de eeuw, 
getuige de afbeelding ervan in Rembert Dodoens’ Cruydt-Boeck uit 1644, die ze ‘langhworphighe‘ of 
‘slange comcommeren’ noemt. Het ontstaan van deze variant, die overigens sterk gekruld is, wordt 
toegeschreven aan ‘vernuft ende konst van sommighe neerstighe hoveniers’.83 We hebben dus goede 
reden om aan te nemen dat het hier om zaad van de veel algemenere augurk gaat. Uit diverse 
archeobotanische onderzoeken en historische bronnen komt naar voren dat augurk geen alledaags 
product was dat door alle lagen van de samenleving werd gegeten. Hoewel Burema stelt dat augurkjes 
in de grote steden door de eenvoudigste mensen overvloedig werden gegeten, is uit archeobotanisch 
onderzoek in 's-Hertogenbosch gebleken dat augurken (dan wel komkommer) voornamelijk door de 
hoge sociale lagen van de bevolking werden geconsumeerd.84,85 Ook uit de vermelding van verse 
augurk in combinatie met luxe producten zoals haas, kalkoen, kapoen en een lendestuk in Het 
wederzyds Huwelyksbedrog van de schrijver Pieter Langendijk (1714) zou kunnen worden afgeleid dat 
augurken door welgestelde mensen werden gegeten. Daarnaast vermeldt de 17de-eeuwse predikant 
Peter de Hondt (Petrus Hondius) in zijn boek Dapes Inemptae dat in tien delen op rijm is geschreven, 
dat hij in zijn hof ‘concommers’ verbouwde.86 Uit het zesde deel van zijn boek wijdt hij uit over 
‘Spijse’, waarbij duidelijk wordt dat hij tal van luxe gerechten tot zich nam. Wellicht vormt dit 
eveneens een aanwijzing dat augurken of komkommers geen alledaagse kost waren. Echter, om 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de sociale status van de ‘augurketer’ van Koog aan de 
Zaan moet deze vondst in bredere archeobotanische context geplaatst worden, zowel in tijd als in 
plaats. Aangezien het aantal archeobotanische onderzoeken in de omgeving van het Breedweer zeer 
beperkt is, is grote voorzichtigheid geboden met het leggen van een relatie tussen socio-economische 
status aan de vroegere bewoners en hun voeding, temeer omdat prijzen van luxe producten door 
plotselinge marktontwikkelingen snel konden dalen, waardoor ze voor verschillende bevolkingslagen 
beschikbaar kwamen.87 Als we uitgaan van een 18de-eeuwse datering van de kuil, dan kunnen we 
aannemen dat de bewoners geen armelui waren, maar wat meer welgesteld waren. Het is ook niet 
ondenkbaar dat er zich nabij de huizen een moestuin bevond waar groenten en fruit werden verbouwd. 
De aanwezigheid van zaden van tal van eenjarige 
stikstofliefhebbers zoals beklierde duizendknoop en 
melganzenvoet, kan hier aanwijzing voor zijn. Uit de 
aanwezigheid van dergelijke onkruiden kan worden afgeleid dat 
de vruchtbaarheid van de (akkers en/of) moestuinen goed op peil 
was. Dat niet alle geconsumeerde plantaardige producten uit 
hetzelfde gebied afkomstig was, blijkt uit de verschillende 
ecologische standplaatsen van de overige akkeronkruiden, die 
deels indicatief zijn voor kalkrijke en deels voor kalkarme 
omstandigheden.  
 Blijkens het macrorestenspectrum hadden de voormalige 
bewoners van het Breedweer koriander als smaakmaker tot hun 
beschikking. Deze kan ook in een lokale moestuin verbouwd 
zijn. 
 Daarnaast zijn enkele zaden gevonden van hennep 
(fig.18.2). Hennep werd vroeger voor tal van doeleinden 
verbouwd. De zaden waren oliehoudend, de vezels waren stug en 
                                                 
83 Dodoens 1644, 1035 (deel 5, boek 22, capitel 1). 
84 Burema 1953, 153. 
85 Van Haaster 2008. 
86 Hondius 1621, 143. 
87 zie Discussie in Van Haaster 2004. 

Fig. 18.2. De hennepplant. 
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waren uitermate geschikt voor het vervaardigen van bijvoorbeeld touwen.  
De vondst van zaden van grote brandnetel, maar ook die van beklierde duizendknoop en 
melganzenvoet sluit goed aan bij het type vindplaats: langs de huizen zullen deze ruigtenkruiden zijn 
opgekomen op plekken waar voedingsstoffen (afval) zich ophoopten en die niet al te intensief betreden 
werden. Gewoon varkensgras, waarvan eveneens zaad is gevonden in de kuil, zal naast de meer 
intensief betreden plekken zoals langs de weg of looppaden gegroeid hebben. 
 In de kuil zijn diverse macroresten van heide- en hoogveenplanten aangetroffen. Deze zijn niet 
afkomstig van lokale vegetatie maar zijn naar alle waarschijnlijkheid met turf in de kuil terecht 
gekomen.88 Turf werd veel gebruikt als brandstof. 
 Van planten van natte milieus zijn eveneens zaden gevonden. Voorbeelden hiervan zijn 
blaartrekkende boterbloem en zeegroene/rode ganzenvoet, die op drassige plekken in de buurt van de 
huizen hebben gestaan, zoals bijvoorbeeld in natte (percelerings)greppels. 
 Een interessante vondst is die van enkele blaadjes van palmboompje, beter bekend onder zijn 
wetenschappelijke geslachtsnaam: Buxus. De blaadjes van palmboompje zijn geen alledaagse vondst. Op 
een Romeinse en veertiende-eeuwse vondst na, zijn plantaardige resten (waaronder bladeren en 
stuifmeel) van palmboompje voornamelijk opgedoken in archeologische contexten die dateren vanaf de 
vijftiende eeuw. Ze worden vaak in verband gebracht met de aanwezigheid van een tuin. Zo kunnen 
de bladeren erop wijzen dat één of meerdere huizen een tuin had, wellicht met één of meerdere 
perken. Overigens is bekend uit historische bronnen dat kransen van palmboompje aan gevels van 
herbergen werden opgehangen om voorbijgangers te attenderen op de aanwezigheid van goede wijn. 
Ook werden buxuskransen opgehangen aan huizen bij trouwerijen, evenals bij de bouw van nieuwe 
huizen.89 In welke hoedanigheid de blaadjes in de kuil terecht zijn gekomen, in de vorm van een 
rituele uiting, of in de vorm van een ‘natuurlijke depositie’ van een nabijgelegen aangeplante struik, is 
niet bekend. 
 De kuil heeft ten slotte nog een bijzondere vondst prijs gegeven, namelijk die van honderden 
naalden van fijnspar. Gezien het feit dat fijnspar geen inheemse soort is, kan dit twee dingen betekenen. 
In het eerste scenario had de tuin niet alleen palmboompje, maar ook één of meerdere aangeplante 
fijnsparren in zijn gelederen.90 Dit is bijzonder, want de ruimte tussen de huizen lijkt beperkt. Het is 
natuurlijk mogelijk dat het ging om één of meerdere kleine sparren. Spar wordt onder andere 
beschouwd als geboorteboom. Daarmee samenhangend is de spar tegenwoordig dan ook bekend als 
kerstboom (hoewel de katholieke kerk de boom lange tijd heeft geweerd vanwege het heidense 
karakter), maar deze traditie deed pas in de tweede helft van de 19de eeuw zijn intrede in Nederland.91 
In het tweede scenario betreft het naalden van ongezaagd, geïmporteerd fijnsparhout dat blijkbaar nog 
takken met naalden bevatte en waarvan de naalden als afval in de kuil zijn beland. Dit is zeer 
ongebruikelijk, want geïmporteerd hout heeft geen takken meer. Uit historische bronnen is bekend dat 
zich vlakbij de onderzoekslocatie een houtzaagmolen bevond, De Herder. De eerste vermelding van de 
balkenzager dateert uit 1655. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Mallegatsloot, achter het 
Breedweer, en werd gesloopt in 1763.92 Wat opvalt aan de naalden uit de kuil is de aanwezigheid van 
de zogenoemde sterigmata (de ‘stengeltjes’ waaraan de naalden op de tak vastzitten). Als naalden van 
fijnspar normaal gesproken ‘van nature’ afvallen, dan breken ze af op de top van de sterigmata, die 
vervolgens op de tak blijft zitten. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de fijnsparnaalden bewust zijn 
afgebroken en uiteindelijk als afval in de kuil zijn gegooid. In beide scenario’s is dit mogelijk. 
 
                                                 
88 Het is niet geheel uitgesloten dat deze resten afkomstig zijn uit het veen dat zich in de ondergrond van Koog aan de Zaan 

bevindt en dat bijvoorbeeld bij de bouw van de huizen aan het oppervlak is gekomen. 
89 Blankaart 1698, 143. 
90 Spar is pas vanaf het einde van de 18de eeuw op grote schaal aangeplant als productiehout; Fraanje 2000, 281. 
91 Fraanje 2000, 282; Buist 2000, 109-110.  
92 www.zaanwiki.nl.  
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1 8 . 3  c o n c l u s i e  

 
In spoor S1.8, ligt de nadruk op de aanwezigheid van huishoudelijk afval, waaronder menselijke 
uitwerpselen. Het macrorestenonderzoek heeft laten zien dat de vroegere bewoners van de Kogerhof 
boekweit en rogge aten, aangevuld met noten, zoals hazelnoot, walnoot en tamme kastanje. Fruit werd 
gegeten in de vorm van aardbei, vijg, framboos, gewone braam, gewone vlier, aalbes, pruim. Op het 
menu stond daarnaast komkommer/augurk, waarbij het het meest waarschijnlijk is dat dit augurk betrof 
omdat deze variant vroeger veel gangbaarder was. Met behulp van gewone veldsla kon een salade op 
tafel gezet worden, zelfs in de winter. Men had koriander tot de beschikking als smaakmaker. Hennep 
werd waarschijnlijk verbouwd om de vezelhoudende stengels, waarvan onder andere stevige touwen 
gemaakt konden worden. Langs de huizen bevond zich naar alle waarschijnlijkheid een tuin, waarin 
zich palmboompje, ook wel bekend als Buxus, en mogelijk ook fijnspar bevond. 
 
 
1 9  l e e r  
 
De enige twee leervondsten (V69 en V75) die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen zijn beide 
afkomstig uit ophogingslagen uit werkput 4. Ze zijn aangetroffen in de lagen die op spoor S4.25 lagen, 
binnen het interieur van huis 8001. Hiermee is echter niet gezegd dat er een relatie tussen de eigenaren 
van de schoenen en het huis bestaat.   
 V69 betreft een klein fragment van, 
waarschijnlijk de neus van een kinderschoen (fig. 19.1). 
Het is een klein rondgebogen stukje leer met 
stikselgaten aan de rand en een breedte van 7 cm. 
 De andere leervondst is eveneens afkomstig 
van een schoen. In dit geval gaat het om een zool van 
een schoen. Het betreft zowel de onderzool als de 
binnenzool (fig. 19.2 a-b). Daarnaast zijn ook enkele 
leren strips overgeleverd die worden gezien als restant 
van het bovenleer (fig 19.2 c). Op de onderzool is een 
leren hak aangebracht. De lengte van de binnenzool 
bedraagt 25.8 cm. Breedte is 8.8 cm. Wanneer deze 
afmetingen representatief zijn voor de maat van de 
drager, gaat het hier om schoenen met maat 41. 
Waarschijnlijk betreft het dan ook een herenschoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19.1. Koog aan de Zaan-Kogerhof. 

Schoenfragmenten uit V69. Mogelijk afkomstig 

van een kinderschoen. 

Fig. 19.2. Koog aan de Zaan-

Kogerhof. Fragmenten van, 

vermoedelijk, een herenschoen 

uit V75. A onderzool met hak; 

B binnenzool; C resten van 

het bovenleer. 
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2 0  s y n t h e s e  
 
2 0 . 1   i n l e i d i n g  

 
Het archeologisch onderzoek op de Kogerhof aan de Breedweer te Koog aan de Zaan heeft een 
redelijke hoeveelheid data aangeleverd die enerzijds veel informatie geeft over de geschiedenis van het 
terrein, maar het ons anderzijds belet om deze geschiedenis in detail te bestuderen. Zo laat het 
vondstmateriaal duidelijk zien dat het plangebied zeker al vanaf de 17de eeuw bewoond is geweest en 
kunnen er ook uitspraken gedaan worden over de sociale status van de bewoners. Echter het gebrek 
aan duidelijke en gesloten contexten als gevolg van de gehanteerde bouwwijze en de postdepositionele 
processen in de vorm van recente sloopactiviteiten maken het lastig zo niet onmogelijk om de vondsten 
aan specifieke gebouwen en sporen te koppelen. Verder lijkt er een discrepantie te bestaan tussen de 
datering van de geïdentificeerde structuren en het merendeel van het vondstmateriaal. De structuren 
worden op grond van de gebruikte houtsoorten in de 19de en 20ste eeuw gedateerd, terwijl de bulk 
van het vondstmateriaal uit de perioden daarvoor stamt. Uitzondering hierop vormt huis 8002 en 
mogelijk 8003, welke waarschijnlijk al voor 1800 zijn opgericht. Vermoedelijk moet deze 
ogenschijnlijke discrepantie in de datering van het vondstmateriaal enerzijds en de datering van het 
merendeel van de structuren anderzijds, verklaard vanuit de gedachte dat het archeologisch onderzoek 
zich niet tot in de natuurlijke veenpakketten heeft doorgezet. Omwille van de beoogde 
verstoringsdiepte tijdens de nieuwbouw, heeft de opgraving zich beperkt tot maximaal 1.5 m onder 
maaiveld, ofwel ca. -1.1 m NAP. Uit het booronderzoek blijkt dat de ophogingslagen tot een diepte 
van zeker 50 cm of meer onder dit punt uitstrekken.93 Het ligt dan ook in de verwachting dat oudere 
funderingen zich op een dieper niveau bevinden. Dit impliceert ook dat dit terrein in de toekomst, 
wanneer de huidige nieuwbouw gesloopt zal worden, archeologisch gezien nog steeds waardevol kan 
zijn aangezien we niets weten over het uiterlijk van de bebouwing in de perioden voor 1900.  
 Het materiaal dat is aangetroffen is vrijwel uitsluitend afkomstig uit ophogingslagen en hoewel 
er geen absolute zekerheid gegeven kan worden over de relatie van deze vondsten met het plangebied 
is er voor dit onderzoek vanuit gegaan dat het materiaal uit de lagen heeft toebehoord aan de bewoners. 
Deze veronderstelling is gebaseerd op het feit dat de fragmentatie- en verweringsgraad van de vondsten 
niet extreem hoog is. Dit had wel het geval geweest wanneer het vondstmateriaal met de grond 
waarmee de ophogingspakketten zijn gemaakt, zou zijn meegekomen.  
 In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de aard van de vindplaats op basis van de aangetroffen 
archeologische resten, waarbij getracht wordt om deze in de context van de ontwikkeling van het 
plangebied en de Zaanstreek te plaatsen. 
 
 
2 0 . 2  a a r d  v a n  d e  v i n d p l a a t s  

 
Over de exacte stichtingsdatum van Koog aan de Zaan is niet veel bekend. Wel is zeker dat het plaatsje, 
destijds onder de naam Koegh, werd gesticht in de loop van de 15de eeuw nadat de dijken langs de 
Zaan waren versterkt.94 Wanneer het gebied waarbinnen de Kogerhof is gelegen werd bewoond is 
evenmin bekend. Er mag echter worden verondersteld dat de zone langs de Breedweer één van de 
oudste stukken van Koog aan de Zaan betreft. Wanneer we namelijk kijken op de 17de-eeuwse kaart 
van J.J. Dou zien we op slechts een paar locaties haaks op de Zaan dwarspaden met aan weerszijden 
bebouwing (fig. 20.1). De locatie van de Breedweer is op deze kaart ook al bebouwd en aangenomen 
mag worden dat de hier aangegeven bebouwing al enige tijd aanwezig was. 
 

                                                 
93 Tuinman 2015, Bijlage 3. 
94 https://www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl/hvkz/index.php/home/artikel/historie_van_koog_aan_de_zaan 
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Fig. 20.1. Uitsnede van de kaart van J.J. Dou uit 1745, waarvan de 1ste druk in 1680 is verschenen. De locatie van de 

Breedweer is aangegeven binnen de cirkel. Bron: Tuinman 2015, 21, afb. 6. 

 
Voor occupatie van het plangebied in de vroegste fase van Koog, in de 15de en 16de eeuw, zien we in 
het vondstmateriaal van de Kogerhof geen duidelijke aanwijzingen. Een deel van het aardewerk kent 
weliswaar een vroege begindatering, maar het gaat hier primair om scherven waarvan geen type kon 
worden vastgesteld en de datering dus is gebaseerd op het uiterlijk van het baksel. De begindatering van 
deze stukken heeft dus geen relevantie voor de datering van de vindplaats in het algemeen. Wanneer 
echter tot een dieper niveau was doorgegraven zouden ongetwijfeld ook oudere vondsten worden 
gedaan.  
 Over het algemeen kan worden gesteld dat de datering van het vondstcomplex zich uitstrekt 
van de tweede helft van de 17de eeuw tot en met het einde van de 19de eeuw. Hierbij lijkt sprake te 
zijn van een piek omstreeks de overgang van de 17de naar de 18de eeuw, welke voornamelijk in het 
glaswerk wordt gezien en een tweede piek die rond de overgang van de 18de naar de 19de ligt. Binnen 
het vondstenspectrum zijn een aantal zaken die opvallen. Zo lijkt het aantal roemerfragmenten en 
glazen bekers vrij hoog te liggen. Tevens lijkt uit het glascomplex enige mate van luxe te kunnen 
worden afgelezen aan de hand van, wederom, het aantal roemerfragmenten en de vondst van een beker 
die vervaardigd is in de Vetro a fili techniek. Interessant is echter dat bijvoorbeeld het pijpaarde uit deze 
periode relatief weinig kenmerken van luxe vertoont. Zo is slechts een deel van de vroeg-17de-eeuwse 
pijpenkoppen geglaasd. In het aardewerk daarentegen lijkt ook weer een luxecomponent aanwezig te 
zijn in de vorm van zogenaamde capucijner waar. Dit Aziatisch porselein met een bruine deklaag aan 
de buitenzijde wordt gedateerd in de 18de eeuw, waarbij een deel in de eerste helft. Hiermee vertoont 
het aardewerk dus wel wat overeenkomsten met het glas. Ook in de kleine hoeveelheid metaal worden 
aanwijzingen gevonden voor enige mate van welstand in de vorm van een tapkraan en het pijlgewicht. 
Verondersteld wordt dat deze goederen oorspronkelijk hebben toebehoord aan een handelaar die 
binnen het plangebied woonde. De bewoning in Koog aan de Zaan zal in deze periode voor een groot 
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deel bestaan hebben uit huizen die toebehoorde aan lieden die zich bezighielden met de handel.95 
Hierdoor had men een goede verbinding met de grotere markt in Amsterdam, waardoor het voor hen 
relatief eenvoudig was om de wat luxueuzere huisraad te bemachtigen.  
 Interessant is dat de Zaanstreek omstreeks het midden van de 18de eeuw in een recessie terecht 
komt.96 Dit lijkt ook teruggezien te worden in het vondstmateriaal van de Kogerhof, dat grotendeels 
dateert in de perioden vóór of na het midden van de 18de eeuw. Uiteraard is de dataset waarover we 
beschikken bijzonder klein om met zekerheid te kunnen verbinden aan een dergelijke historische 
gebeurtenis, maar is deze waarneming zeker relevant voor toekomstig onderzoek in de Zaanstreek. 
 Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw oogt het vondstmateriaal vrij gewoon. Er blijkt geen 
overduidelijke welvaart van de bewoners uit het vondstmateriaal. Wel kan voorzichtig gesteld worden 
dat de bewoners uit het plangebied zich ook in deze periode bezighielden met handel. Het lakenlood 
uit Leiden en de grote hoeveelheid pijpen van goede kwaliteit, waarbij zelfs een deel uit eenzelfde partij 
afkomstig lijkt te zijn, vormen aanwijzingen voor deze veronderstelling. Een andere aanwijzing voor de 
betrokkenheid van de bewoners bij handelsactiviteiten wordt gevonden in de botanische resten. Uit de 
18de-eeuwse kuil S1.8 is een zeer grote hoeveelheid dennennaalden afkomstig. Deze moeten afkomstig 
zijn van geïmporteerd hout dat verwerkt zal zijn in een zaagmolen in de buurt van het plangebied. Het 
gegeven dat de naalden binnen het plangebied zijn aangetroffen wijst daarbij ook op een mogelijke 
relatie van de bewoners met de houtzaagmolen. Naast deze naalden heeft het botanisch onderzoek van 
de resten uit dit spoor overigens ook aannemelijk gemaakt dat de bewoners beschikten over een tuin en 
een dieet hadden dat past bij redelijk welgestelde mensen. Ook nu is een rol in de handel voor de 
bewoners geen onwaarschijnlijke verklaring voor deze mate van welvaart. 
 Hoe de huizen in deze perioden eruit hebben gezien weten we niet. De funderingen hiervan 
bevinden zich zeer waarschijnlijk onder de nog in het plangebied aanwezige ophogingslagen. 
Waarschijnlijk moet het kleine aantal poeren van huis 8002 en 8003 worden toegeschreven aan huizen 
uit de 18de eeuw. In het geval van huis 8002 lijkt dit een zekerheid aangezien dit huis zich vrijwel op 
dezelfde locatie bevindt als huis 8001, dat later in de 19de eeuw dateert. Dit impliceert dat huis 8002 
ouder is. Aangezien het op het kadastraal minuutplan uit 1832 al zichtbaar is, behoort een datering in 
de 18de eeuw zeker tot de mogelijkheden.  
 Naast deze schaarse aanwijzingen voor pre-19de-eeuwse bebouwing beschikken we over 
funderingen van huizen die op grond van de gebruikte technieken, in combinatie met het 
houtspectrum en de relatie met historisch kaartmateriaal in de 19de en mogelijk zelfs de 20ste eeuw 
gedateerd moeten worden. Interessant is dat ook nu een link met de handel gezien kan worden in de 
herkomst van het hout. Dit is namelijk vrijwel allemaal geïmporteerd uit relatief vergelegen gebieden 
als Scandinavië en Duitsland. 
 
 
   
 
 
 
 

                                                 
95 http://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=eco:economische_ontwikkeling_1580-1800. 
96 http://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=eco:economische_ontwikkeling_1580-1800. 
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2 1  d e v e n t e r  c a t a l o g u s  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 1 
1 KZ-BW-16 7 
2 r-min- 
3 1650-1900 
4 5.8/5.9 

5a 
roodbakkend 
aardewerk 

5b loodglazuur 
5c  
6a standvoet 
6b worstoor 
6c  
7 miniatuurkan 
8  
9   

 
 2 
1 KZ-BW-16 12 
2 p-kop-1 
3 1735-1800 
4 7/3.8 
5a porselein 
5b veldspaatglazuur 

5c 
inw: rozen met blaadjes, uitw: 
ijzerengobe 

6a standring 
6b  
6c  
7 kop (& schotel) 
8 China, Jingdezhen 
9  
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 3 
1 KZ-BW2-16 4 
2 p-bor-6 
3 1700-1760 
4 10/2.1 
5a porselein 
5b veldspaatglazuur 

5c 
inw: bloemmedaillons en takken, uitw: 
ijzerengobe 

6a standring 
6b  
6c  
7 (kop &) schotel 
8 China, Jingdezhen 
9   

 
 
 
 

 
 4 
1 KZ-BW2-16 10 
2 ep-kop-4 
3 1775-1950 
4 4.6/4.2 
5a porselein 
5b veldspaatglazuur 
5c uitw: band 
6a standring 
6b  
6c  
7 kop (& schotel) 
8  
9  
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 5 
1 KZ-BW2-16 31 
2 steengoed knikker 
3 1500-1800 
4 4.2 
5a steengoed met glazuur 

5b 
zoutglazuur: 
ijzerengobe 

5c bruin opppervlak 
6a  
6b  
6c  
7 knikker 
8 Duitse Rijnland 
9   

 
 

 6 
1 KZ-BW2-16 33 
2 r-gra-87 
3 1650-1725 
4 13/11.4 
5a roodbakkend aardewerk 
5b loodglazuur 
5c  
6a driepoot 
6b worstoor 
6c  
7 grape 
8  
9  
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    7 
1 KZ-BW2-16 36 
2 f-bor-16 
3 1675-1750 
4 11/2.4 
5a faience 
5b tinglazuur 
5c inw: guirlandes en bloemen 
6a standring 
6b  
6c  
7 (kop &) schotel 
8  
9   
 

 
 8 
1 KZ-BW2-16 62 
2 bal kegelspel(?) 
3 1550-1950 
4 3.4 
5a fijnspar 
5b gedraaid 
5c  
6a  
6b  
6c  
7 bal 
8  
9  
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