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dat professionele assistentie wenselijk was om 
een geheel overzicht te krijgen. Een scan van de 
bodem is technisch ingewikkeld en de interpretatie 
van de beelden levert allerlei problemen op. Veel 
kennis, ervaring en de juiste apparatuur is dan ook 
onontbeerlijk.

Gemeente-archeoloog Michiel Bartels buigt zich 
in deze bijdrage over de doelstellingen van het 
onderzoek. Speciaal gaat de aandacht uit naar de 
Slag op de Zuiderzee in 1573. Resten daarvan 
zouden in de waterbodem moeten liggen. Seger 
van den Brenk licht de technische kant van het 
onderzoek toe en presenteert de eerste resultaten. 
Tot slot geeft archeoloog Christiaan Schrickx een 
historische interpretatie van een van de aangetroffen 
structuren: overblijfselen van de 17e-eeuwse 
havenwerken .

De Slag op de Zuiderzee  
Het Hoornse Hop is eeuwenlang druk bevaren. 
Vanaf het allereerste begin van de handels- en 
havenstad Hoorn in de 13e eeuw voeren schepen 
met goederen af en aan. Al die tijd is menig schip 
gezonken en dat dit nog altijd kan gebeuren bewijst 
een recente gebeurtenis even buiten de haven van 
Hoorn. September vorig jaar zonk de haringkotter 
'Broeder Isidoor' en bleef het scheepswrak op de 
bodem achter. De hoeveelheid bij de inpoldering 
van de Flevopolder aangetroffen scheepswrakken 
geeft een beeld van het aantal wrakken dat we in de 
bodem van het Hoornse Hop mogen verwachten. 
Dat zouden er dan zo'n 80 zijn. Het is van belang 

Sonarscan van de bodem van het Hoornse Hop

SEGER VAN DEN BRENK, MICHIEL BARTELS EN 
CHRISTIAAN SCHRICKX

Afgelopen herfst vond een bijzonder maritiem-
archeologisch onderzoek op het Hoornse Hop 
plaats waarvan de eerste resultaten in dit artikel 
worden gemeld. Het onderzoek gebeurde op 
verzoek van de gemeente Hoorn. Omdat het paste 
in de onderzoeksagenda van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, schreef de rijksdienst het 
onderzoeksplan en betaalde de uitvoeringskosten. 
Periplus Archeomare maakte in samenwerking met 
surveybedrijf DEEP een scan van de waterbodem. 
De verwachting was dat talloze scheepswrakken, 
oude dijken en andere archeologische vondsten in 
beeld zouden komen. De hoge verwachting werd 
deels bewaarheid. Een jarenlange wens van de 
archeologen van de gemeente Hoorn ging hiermee 
in vervulling. Voor de landbodem van Hoorn weten 
we namelijk goed wat daar archeologisch valt te 
verwachten. Wat er in de waterbodem ligt, is echter 
grotendeels onbekend. 

Vanaf 2013 scanden archeologisch vrijwilligers 
met het gemeentelijke onderzoeksvaartuig 'Hessel 
Snoek' met behulp van een eenvoudig sonarapparaat 
regelmatig delen van de waterbodem. Met name 
Cees Aay en Theo van Meurs staken hier veel 
tijd in. Dit leverde tal van mogelijk interessante 
locaties op, waar bijvoorbeeld een scheepswrak kan 
liggen. Gaandeweg het amateuronderzoek bleek 
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om de wrakken en andere structuren in kaart te 
brengen om voorbereid te zijn op ingrepen die in de 
waterbodem plaatsvinden. Baggerwerkzaamheden, 
zandwinning, dijkversterkingen en andere 
waterwerken kunnen een verstoring van deze 
waardevolle archeologische overblijfselen van het 
rijke maritieme verleden van de stad betekenen.
Meest tot de verbeelding spreken de wrakken van 

schepen die tijdens de Slag op de Zuiderzee tussen 
8 en 11 oktober 1573 zijn gezonken. Gedurende 
deze fase van de Opstand van de protestants 
geworden steden tegen het Spaanse gezag werd 
niet alleen op het land, zoals in Haarlem, Leiden 
en Alkmaar gestreden, maar ook op zee was het 
oorlog. Wie de aanvoerlijnen op de Zuiderzee 
beheerste, kon veilig manschappen en materieel 
vervoeren. De ontluikende handelsmetropool 
Amsterdam bleef aan de Spaanse zijde. Door 

doelgerichte acties van de Watergeuzen bij de 
Waddeneilanden werden de zeehandel en de 
doorvoer naar Amsterdam gefrustreerd. Nadat veel 
steden, waaronder Hoorn, in 1572 de zijde van 
de Prins van Oranje kozen, werd de route over de 
Zuiderzee naar de noordelijke provincies voor de 
Spaans/Amsterdamse vloot steeds hachelijker. 
Oplossing was de protestante steden uit te 

schakelen en Monnickendam, Edam, Hoorn en 
Enkhuizen een lesje te leren. Dat leidde tot de 
genoemde zeeslag die door de samengeraapte 
vloot van de opstandige steden onverwacht werd 
gewonnen. Hoe en waar precies de slag plaatsvond, 
is helaas nog steeds deels onbekend. Als stad 
hebben we er verschillende boeiende verhalen aan 
overgehouden. Onder andere over de dappere daad 
van de jonge Jan Haring die de admiraalsvlag uit 
de mast van het Spaanse vlaggenschip de Inquisitie 
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van de gemeente Hoorn startte in 2013 een project 
door vrijwilligers van de AWN afdeling West-
Friesland om ook andere delen van de waterbodem 
te onderzoeken. In de periode 2013-2020 hebben 
zij met side scan sonar een groot deel van de 
waterbodem rondom Hoorn in kaart gebracht. 
Side scan sonar is een akoestische techniek 
waarmee als het ware foto's van de waterbodem 
gemaakt worden. Ook tijdens deze onderzoeken 
zijn verschillende scheepswrakken en objecten 
gevonden. In het najaar van 2020 heeft het bedrijf 
Periplus Archeomare een aanvullend gebied van 
ruim 70 vierkante kilometer in het diepere deel 
van het Hoornse Hop onderzocht. Het doel van dit 
(en de eerder uitgevoerde onderzoeken) was om 
enerzijds een beeld te krijgen van de aanwezige 
mogelijk interessante objecten op de waterbodem, 
anderzijds om eventuele resten van de Slag op de 
Zuiderzee uit 1573 in kaart te brengen. 

wist te halen. Samen met het ontzet van Alkmaar, 
enkele dagen eerder, vormt de verloren slag op het 
Hoornse Hop het einde van Alva's pogingen om 
Noord-Holland te onderwerpen. Uit de kronieken 
kunnen we opmaken dat tijdens deze slag in ieder 
geval twee schepen zijn gezonken. Het ontbrak 
vooralsnog aan goede archeologisch-maritieme en 
aan archivalische data. In 2023 is het 450 jaar 
geleden dat de slag werd gestreden. Met het oog op 
dat historische hoogtepunt was snelle opschaling 
van het maritiem-archeologische onderzoek zeer 
gewenst. 

Het scanonderzoek
Ten behoeve van het project dijkversterking 
Markermeerdijken is in 2014 een strook 
waterbodem langs de dijken met een breedte 
van 300 meter onderzocht op de aanwezigheid 
van objecten. Tijdens dit onderzoek is een aantal 
bijzondere scheepswrakken gevonden. Op initiatief 
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Scheepswrakken
Afbeelding 2 toont het resultaat van alle uitgevoerde 
onderzoeken in de periode 2014-2020. In totaal 
zijn op 33 locaties complete scheepswrakken 
aangetroffen en op nog eens 38 locaties mogelijke 
wrakresten. Daarnaast zijn mogelijk resten 
gevonden van het verdronken dorp Etersheim 
en het Huijs te Widenisse, waar het kasteel van 
Floris de Vijfde gestaan zou hebben. Rondom de 
huidige Grashaven bij Hoorn zijn resten gevonden 
van paaldammen, die in 1630 aangelegd zijn ten 
behoeve van de havenuitbreidingen.

Niet alle aangetroffen wrakken zijn bijzonder of 
van historische waarde. Een deel van de wrakken 
bestaat uit recente sloepjes of zelfs een kunststof 
kano bij Wijdenes. Maar van het grootste deel van 
de wrakken is de ouderdom onbekend. Slechts 
vijf wrakken zijn tot dusver officieel onderzocht. 
Het oudst bekende wrak betreft de resten van 
een kogge van rond 1426 ten zuidoosten van de 
haveningang van Hoorn. Van de nabij gelegen tjalk 
is bekend dat deze in 1752 is vergaan. Voor de 
overige wrakken en wrakresten geldt dat deze nader 
onderzocht moeten worden om de ouderdom en 
de cultuurhistorische waarde vast te stellen. Twee 
voorbeelden van sonarscans van wrakken worden 
hierna gegeven.

Afbeelding 3 toont een wrak met zichtbare 
afmetingen van 13,0 x 2,3 meter, op een diepte 
van 3,9 meter ten opzichte van NAP. Spanten en 
een mogelijke kielbalk zijn duidelijk zichtbaar. De 
noordwestzijde van het wrak is bedekt met een 
laag sediment (klei of veen), maar de contouren 
van het wrak zijn nog vaag zichtbaar. Vanwege de 
sedimentbedekking gaat het waarschijnlijk om een 
(zeer) oud wrak.

Afbeelding 4 laat een scheepswrak zien met 
zichtbare afmetingen van 21,0 x 7,6 meter, op een 
diepte van 3,8 meter ten opzichte van NAP. Binnen 
het wrak zijn verschillende compartimenten te 
onderscheiden en zijn verschillende langwerpige 
objecten zichtbaar, mogelijk mastdelen. Direct 
rondom het wrak liggen verschillende losse delen, 
mogelijk stukken boord. Aan de zuidzijde van het 
wrak heeft zich sediment opgehoopt, de noordzijde 
ligt volkomen vrij.

De havenwerken uit 1630
Een bijzonder resultaat van het scanonderzoek is 
dat ten zuidwesten van het Visserseiland palenrijen 

zijn getraceerd. Dit zijn overblijfselen van de 
17e-eeuwse havenwerken.
In 1612 had men het plan om aan de westzijde 
van de stad een nieuwe dijk in zee ter maken ter 
bescherming van de stad tegen de zee. Hierbinnen 
zou dan een nieuwe haven komen te liggen. Men 
had inmiddels ervaring opgedaan met het maken 
van dijken in zee aan de oostkant van de stad, 
waar in 1609 de Buitenluiendijk was gerealiseerd. 
De eigenaren van de percelen grenzend aan de 
Westerdijk tussen het Hoofd en de Westerpoort, 
die zelf om de aanleg van de dijk in zee hadden 

verzocht, werd gevraagd wat zij aan dit werk 
wilden bijdragen. Het plan ging echter niet door en 
uiteindelijk besloot de stad in 1623 van deze dijk 
af te zien.
In februari 1630 ontwikkelde men een nieuw 
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wat resulteerde in de aanleg van het Oostereiland 
en later het Westereiland (nu Visserseiland). Aan 
het paalwerk van de Westerhaven vonden in 1649 
nog werkzaamheden plaats. In dat jaar werd het 
slaan van palen vanaf de Westerpoort tot aan het 
meest noordelijke gat van de haven aanbesteed. De 
voorwaarden zijn vergelijkbaar met die uit 1630.

De Westerhaven was waarschijnlijk veel te groot 
en te ambitieus. Al snel beperkte deze haven zich 
tot het gedeelte tussen het Oostereiland en het 
Visserseiland: de huidige Grashaven. Het overige 
gedeelte van de Westerhaven raakte buiten gebruik. 

Het uitbaggeren was een kostbare aangelegenheid 
en zal ongetwijfeld achterwege zijn gelaten. Op 
de kaart van Tirion uit 1743 bestaat het paalwerk 
niet meer. Het is dan ook heel bijzonder dat we 
dankzij de sonarbeelden weten dat de 17e-eeuwse 
havenwerken onder water en in de bodem van het 
Hoornse Hop nog bestaan. We kijken als het ware 
terug in de tijd.

Een vooruitblik
De komende tijd worden de sonarbeelden 
geïnterpreteerd en hiervan zal een 
onderzoeksrapport verschijnen. Het idee is om 
de meest interessante locaties nader te laten 
onderzoeken door archeologische duikers. Hiervoor 
ontbreken vooralsnog de middelen. De wil onder 

de duikende amateurarcheologen is echter beslist 
aanwezig, hopelijk bijgestaan door professionals. 
Pas dan worden de resten echt tastbaar. Of de 
door het sonaronderzoek ontdekte scheepswrakken 
daadwerkelijk bij de befaamde Slag op de Zuiderzee 
horen of een andere achtergrond hebben, moet dan 
blijken. 

In 2023 is het 450 jaar geleden dat deze zeeslag 
plaats vond. 
Wat zou het mooi zijn als we dan antwoord op 
deze vraag kunnen geven en wij in Hoorn deze 
onderbelichte maar cruciale fase uit de 80-jarige 
Oorlog, die mede tot gevolg had dat de Nederlanden 
zich konden ontwikkelen tot het land dat wij nu 
zijn, kunnen tonen, herdenken en vieren. 
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