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4 Hoofdstuk 1
Waarom dit boekje?

De afdeling Rijnstreek van de AWN, de organisatie van 
vrijwilligers in de archeologie, heeft in 1998 een archeo-
logisch onderzoek uitgevoerd naar de resten van de bui-
tenplaats Swanendrift, die gelegen was in de bocht van de 
Hoorn in Alphen aan den Rijn. Het was voor de afdeling 
een van de grootste archeologische onderzoeken tot nu 

toe, met ook verrassende ontdekkingen. Bij dit onderzoek 
en bij de uitwerking van de resultaten was een groot aantal 
leden van onze afdeling betrokken. 

De uitwerking van dit onderzoek heeft lang op zich 
laten wachten, maar in 2020 zijn twee lijvige rapporten 
verschenen van drie auteurs die ook zeer betrokken 

Afb. inleiding. De afdeling Rijnstreek aan het werk.
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waren bij de uitvoering van dit onderzoek. Het is een 
boeiend verslag dat Leo den Hollander, Dick van der Kooij 
en Suus Sprey hebben geschreven, met veel aandacht 
voor de talrijke vondsten die gedaan zijn. Die vondsten zijn 
allemaal in detail beschreven in de prachtige catalogus die 
Leo den Hollander heeft vervaardigd en die kan gelden als 
een standaardwerk voor de beschrijving van aardewerk uit 
de periode Nieuwe Tijd (na 1500 na Chr.) Heel veel werk 
is ook verricht door de dames van de restauratiegroep, 
die veel van de aardewerkvondsten prachtig hebben 
gerestaureerd.

Dit publieksboekje wil het brede publiek, en vooral de 
Alphenaren, op de hoogte brengen van de mooie en ver-
rassende resultaten en de archeologische geschiedenis 
van de buitenplaats Swanendrift in de Hoorn.

De AWN
De AWN (Nederlandse Archeologievereniging), 
de organisatie van vrijwilligers in de archeologie, 
is een landelijke vereniging en kent 24 afdelingen 
in Nederland. De afdeling Rijnstreek voelt zich 
verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed, 
samen met vele anderen, in het noordelijk deel 
van de provincie Zuid-Holland met de Oude Rijn 
als een belangrijke rivier.



6 Hoofdstuk 2
De locatie, het landschap en een stukje 
geschiedenis

De aanleiding om onderzoek te doen op deze locatie 
was de vondst van sporen uit de Romeinse tijd bij de 
aanleg van een nieuwe weg, de Leidse Schouw, langs 
het terrein de Hoorn. De AWN was erin geïnteresseerd 
om nader onderzoek te doen omdat dit terrein vlak 
langs de Rijn lag en niet ver van de plaats waar het 
castellum van Alphen (Albaniana) was aangetroffen. 

Mogelijk waren op dit terrein aan de Hoorn sporen van 
de Limesweg te vinden. Een veldverkenning in 1996 
liet zien dat het gebied grotendeels was afgekleid, op 
een klein stuk weiland na omdat daar te veel puin in de 
grond zat. Toen dit terrein vrij kwam voor onderzoek is 
de AWN-afdeling Rijnstreek begonnen met het graven 
van een aantal proefsleuven. 

Afb. 1. Uitsnede de 
Hoorn te Alphen aan 
den Rijn. Bron: Google 
Maps.  Opgraving 
Hoorn 1998/99 AWN-
Rijnstreek. De ster geeft 
de ligging aan van het 
opgravingsterrein, met 
de ligging vlak langs de 
Oude Rijn.



7De locatie is nog steeds niet in gebruik genomen als 
bedrijventerrein en ligt braak, zoals blijkt uit de Google-
earth opname in afb. 2.

De ligging aan de Oude Rijn

De Oude Rijn was lange tijd de voornaamste hoofdstroom 
van de Rijn, een meanderende rivier die zand en klei 

Afb. 2. De locatie van het 
opgravingsterrein anno 2020 
(Google earth).

Afb. 3. Het stroomgebied van 
de Oude Rijn in de Romeinse 
tijd (naar M. van Dinter).



8

aanvoerde. Bij een verhoogde waterstand trad de rivier 
buiten haar oevers, waardoor naast de bedding oever-
wallen ontstonden van zandig materiaal. Achter de oe-
verwallen in de lagere delen werd het kleinere en lichtere 
sediment afgezet: de klei in de komgebieden. Door erosie 
van de buitenbochten en sedimentatie van de binnen-
bochten veranderde de rivierloop voortdurend en ontstond 
een brede strook rivierafzettingen – de stroomgordel. 

In Afb. 3 is inIn geel het stroomgebied van de rivier 
met aan beide zijden de oeverwallen. In bruin en paars de 
veengebieden.

De waterstand van de Oude Rijn werd geheel door de 
wisselvalligheden van de natuur bepaald. In de winter en 
in de natte seizoenen was er sprake van grote overstro-
mingen en bij springtij op zee vond opstuwing plaats via 
de monding van de rivier. In geval van extreem hoog water 

kon dit leiden tot doorbraken van de oeverwallen, waarbij 
daarachter zand en klei werd afgezet. Deze doorbraken 
door de oeverwallen worden aangeduid als crevassegeu-
len met crevasseafzettingen.

De oevers van de rivieren zullen aanvankelijk 
begroeid zijn geweest met zogenaamde ooibossen. Op 
de strook langs de rivieren die in het voorjaar langere tijd 
onder water stonden lagen de zachthout-ooibossen met 
bomen als schietwilg en zwarte populier. Op de hogere 
stroom ruggen, die slechts zo nu en dan overstroomden, 
wortelden de hardhout-ooibossen met onder meer es, iep, 
eik en zwarte els. 

Op de oeverwallen vestigde zich de inheemse 
bevolking en bouwden de Romeinen hun castella. 

Afb. 4. Voorbeeld van een ooibos (foto Wikipedia).



9

Een daarvan was het castellum Albaniana dat in 41 
na Chr. is gebouwd als onderdeel van de reeks Romeinse 
versterkingen langs de Limes, de noordelijke grens van 
het Romeinse Rijk. 

Het castellum lag direct aan de Rijn op de oeverwal 
en heeft tot het einde van de derde eeuw bestaan; daarna 
is de Romeinse invloed steeds minder geworden. In de 
tweede helft van de derde eeuw liep de populatie sterk 

Afb. 5. Overzicht van de 
opgravingsputten van het 
castellum Albaniana met 
daarin de sporen van het 
Romeins castellum.



10

terug, met als belangrijkste oorzaak het ineenstorten van 
het Romeinse Rijk. 

Aan het einde van de zesde eeuw ontstonden er weer 
enkele nederzettingen op de bredere oeverwallen van de 
Oude Rijn, o.a. in Koudekerk. Pas in de tiende eeuw is er 
meer over Alphen bekend; uit bronnen weten we dat er 
een dorpskerk was. Deze lag onder de huidige Advents-
kerk. Bij de opgravingen van het Romeins castellum zijn 
in de nabijheid van deze kerk begravingen gevonden die 
dateren uit de 12de en 13de eeuw.

Afb. 6. Begravingen in de nabijheid van de middeleeuwse dorpskerk 
(R. Polak).

Afb. 7. Hanzeschotel, gevonden bij het uitgraven van de Rijnoever in de 
nabijheid van het castellum, met de lotgevallen van Thisbe.

Hanzeschotels 
Hanzeschotels komen voor in het gebied van het han-
delsverbond van de Duitse Hanze in de 13de eeuw. 

Vrijwel alle Hanzeschotels hebben een ingekras-
te decoratie van meestal personen: heiligen, Bijbelse 
personen en mythologische figuren. Ze hebben een 
doorsnede van ongeveer 27 cm en een hoogte van 
ongeveer 5 cm met een rand van ongeveer 1 cm.

Waarvoor de schotels gebruikt werden, is nog 
steeds niet volledig helder, maar waar ze bij kloosters 
gevonden zijn, wordt gedacht aan gebruik binnen de 
kloostergemeenschap, bijvoorbeeld als wasbekken voor 
de individuele kloosterlingen.



11In 1273 wordt in Alphen een pastoor benoemd en op 
de resten van het castellum wordt een kerkje gebouwd, 
gewijd aan Bonifacius. Uit de dertiende eeuw dateert ook 
een bijzondere vondst die de AWN-afdeling Rijnstreek 
deed bij het ontgraven van de Rijnoever bij het castellum in 
2003. Daar werd deze heel fraaie Hanzeschotel gevonden 
(afbeelding 7).

In 1250 is sprake van het Hof van Alfen, gelegen aan 
de zuidelijke oever van de Molenvliet vlakbij waar deze in 
de Oude Rijn uitmondt. Het gaat om een buitenplaats met 
een kasteel. Dit is in het bezit van de Graven van Holland, 
die het verworven hadden van de Bisschop van Utrecht. 
De huidige Hoflaan herinnert nog aan de aanwezigheid 
van een grafelijk hof. 

Door verzanding van de monding van de Oude Rijn 
en bodemdaling als gevolg van de intensieve turfwinning 
ontstonden vanaf de tweede helft van de 12e eeuw grote 
afwateringsproblemen in het Rijnlandse gebied. In 1330 
vaardigde het Hoogheemraadschap van Rijnland een keur 
uit dat de zuidelijke dijk langs de Rijn tussen Katwijk en 
Bodegraven opgehoogd moest worden en alle doorgan-
gen dichtgegooid of voorzien moesten worden van een 
keersluis. Dit alles ter beveiliging van het gebied aan de 
zuidkant van de Rijn. 

Dit was de situatie bij het begin van de vroegste 
bebouwing en bewoning aan de Hoorn, de plek waar 

later ook de buitenplaats Swanendrift zou verschijnen, op 
een afstand van 2,5 km ten westen van het centrum van 
Alphen.

In 1474 verschijnen in de grote polder of Kerkpol-
der (nu Kerk en Zanen) de eerste watermolens. In 1494 
ontvangt Jacob Coppier van Kalslagen als ambachtsheer 
de heerlijkheden Alphen en Rietveld met het recht als be-
stuurder daarvan namens de graaf belastingen te heffen 
en ambten te vergeven.

In 1514 telt Alphen ongeveer 400 inwoners; middelen 
van bestaan zijn rietsnijden, turfsteken en het boerenbe-
drijf. Een eeuw later verschijnt in de Hoorn aan de Oude 
Rijn de eerste dakpannen- en steenproductie. 

In de 16de eeuw kwam Alphen tot bloei. Op 16 
september 1589 gaven Schout en Ambachtsbewaarders 
van Alphen en Oudshoorn de opdracht een brug te leggen 
over de Oude Rijn. Vanaf de 17e eeuw werden er meerdere 
buitenplaatsen langs de Oude Rijn gebouwd, luxueuze 
hofsteden voor rijke burgers uit Rotterdam, Amsterdam 
en Den Haag, meestal zelfverzorgend met kwekerij en 
het houden van (kleine) dieren. Daaronder bevonden 
zich Brittenrust, Postrust, Grijpesteyn en Langerode. En 
ook werd toentertijd in de Hoorn onze buitenplaats Swa-
nendrift gebouwd, op het terrein dat de AWN ging onder-
zoeken. Uiteindelijk kwam er in 1813 een einde aan deze 
bewoning op de Hoorn met de sloop van Swanendrift. 



12 Hoofdstuk 3
Het archeologisch onderzoek

Bij het archeologisch onderzoek dat de AWN-afdeling 
Rijnstreek heeft uitgevoerd in 1998 zijn veel resten van 
funderingen van gebouwen gevonden. We troffen een 
wirwar van bakstenen funderingen aan en het kostte even 

tijd om te ontdekken van welke gebouwen die waren en 
wat de betekenis ervan was. We nemen u mee op deze 
ontdekkingstocht.
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In afbeelding 8 is een overzicht gegeven van de be-
langrijkste gevonden funderingen.

Van 1350 tot aan 1813, als Swanendrift wordt gesloopt, 
is er op dit terrein gewerkt en gewoond. Bij ons onderzoek 
hebben we drie verschillende fases van bebouwing aange-
troffen. De oudste is die van een Stenen Kamer, daarna is 
er een boerderij/hofstede gebouwd en als laatste verrees 
op deze plek de buitenplaats Swanendrift. We gaan deze 
fasen een voor een uit de doeken doen.

Afb. 8. Overzicht van de belangrijkste sporen die gevonden zijn.



14 Hoofdstuk 4
De Stenen Kamer

De oudste stenen structuur op het terrein is de fundering 
van een Stenen Kamer. Aangetroffen is een zware 
fundering waarvan wij aannemen dat het een monumen-
tale voorgevel betreft, die op de rand van een gracht staat. 
Van de rest van het gebouw zijn alleen een aantal veel 

lichter gefundeerde muren bewaard gebleven, waarvan 
eigenlijk na de afbraak slechts nog een paar funderingsla-
gen resteerden. 

Van de achtergevel, parallel aan de zwaar gefundeer-
de voorgevel, is weinig teruggevonden. 

Afb. 9. De funderingsresten van de Stenen Kamer met daarvoor de 
beschoeiingspalen van de gracht. 



15De gracht waarop de rand van de voorgevel stond, was 
aan deze zijde beschoeid; de tegenoverliggende noordoe-
ver bleek geen beschoeiing te hebben. De gracht was 
gevuld met veel puin, deels in grote brokken, zeer waar-
schijnlijk de gesloopte voorgevel van de Stenen Kamer. 
Onder deze puinlaag lag een gesloten vondstcomplex met 
een aardewerkdatering tussen 1350 en 1425.

In het algemeen werd het muurwerk aan de gracht-
zijde dieper gefundeerd vanwege de zijwaarts gerichte 
gronddruk. Een tweede reden voor deze zware fundering 
is mogelijk in verband te brengen met het incidenteel 
extreem lage waterpeil van de nabij gelegen Oude Rijn. 
Door de open verbinding met deze rivier zal het polder-
peil het niveau van de Oude Rijn volgen. Het was voor 
de bouwers van de Stenen Kamer hierdoor zaak om de 
diepte van de gracht en de omliggende watergangen aan 
te passen aan het laagste zomerpeil van de rivier om zo 
de watervoorziening bij een extreem lage stand van de 
Rijn nog enigszins op peil te houden. Ten tijde van de 
Stenen Kamer was er nog nauwelijks sprake van enige 
waterpeilbeheersing in het Rijnlandse gebied. Watermo-
lens werden nog nauwelijks toegepast. De watervoorzie-
ning van de achterliggende polder en zo ook de gracht van 
de Stenen Kamer was geheel afhankelijk van het peil in de 
Oude Rijn. In het geval van dreigende wateroverlast vanuit 
de rivier werden de keersluisjes in de dijk gesloten om zo 
overstroming van het achterland te voorkomen. 

Het begrip Stenen Kamer duidt op de aanwezigheid 
van een stenen vertrek met een stookplaats. Stenen 
Kamers verschijnen op het eind van de 14de eeuw. In een 
tijd waar gebouwen nog van hout waren opgetrokken moet 
een Stenen Kamer wel indruk gemaakt hebben. 

Een Stenen Kamer kan verschillende functies hebben 
gehad. Bij het maken van stenen uitbouwen zullen vei-
ligheidsaspecten zoals brandveiligheid en verdedigbare 
berg- en woonruimte zeker een belangrijke rol hebben 
gespeeld. Als tweede mogelijkheid is het niet uitgesloten 
dat een Stenen Kamer de functie van een hofstede heeft 
gehad. Hieronder wordt verstaan een belangrijke kapitale 
boerderij met woonruimte voor een vooraanstaande Afb. 10. Reconstructietekening van de Stenen Kamer.
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familie. Ten derde kan de Stenen Kamer in later tijd ook 
een herenkamer geweest zijn. De Stenen Kamer is in dat 
geval tegen een boerderij aangebouwd.

Bezit van een Stenen Kamer was in de 14e en 15e 
eeuw voorbehouden aan welgestelde families. Deze 
bewoners moeten dan ook gezocht worden in de sfeer van 
de plattelandsadel, bestuursambtenaren en het stedelijk 
patriciaat.

Op basis van het gevonden aardewerk wordt aange-
nomen dat de Stenen Kamer aan het eind van het eerste 
kwartaal van de 15de eeuw is verwoest. Ook het feit dat 
de muur omgetrokken in de gracht is aangetroffen wijst in 
deze richting.

Het grachtenstelsel om de Stenen Kamer

Het perceel van de Stenen Kamer wordt aan de voorzijde 
begrensd door de voorgracht. Als westelijke en oostelij-
ke begrenzing zullen de beide kavelsloten aldaar ge-
functioneerd hebben. De 14e-eeuwse bouwers van de 
Stenen Kamer hebben hiervoor mogelijk een deel van de 
oorspronkelijke ontwatering/kavelsloten verbreed. Ook 
de gracht aan de voorzijde van de Stenen Kamer zou 
een verbreding kunnen zijn van een kavelsloot die hier 
al aanwezig was, want deze loopt in westelijke richting 
door als gracht van Swanendrift en op het naastliggen-
de oostelijke perceel als kavelsloot. Samen met de drie 

bovenomschreven grachten/sloten zou met een achter 
de Stenen Kamer aangetroffen greppel een afgebakend 
terrein ontstaan zijn.

Uit historische bronnen is bekend dat tijdens de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten hertog Jan van Beieren, tijdens 
zijn tocht van Gouda naar Leiden in 1420, een groot aantal 
Hoekse kastelen heeft verwoest, waaronder het op korte 
afstand gelegen Groot-Poelgeest te Koudekerk aan den 
Rijn en de Rhijnenburg in Hazerswoude-Rijndijk. Mogelijk 
heeft de Stenen Kamer eenzelfde lot ondergaan. 

Afb. 11. Voorgevel Stenen Kamer.

Afb. 12. Het grachtensysteem rond de Stenen Kamer.
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Bij deze opgraving zijn veel vondsten gedaan. Het 
meest voorkomend zijn de talrijke fragmenten van het 
aardewerk dat destijds in gebruik was. 

Daarnaast is er veel botmateriaal gevonden en ook 
natuurstenen voorwerpen, metaal, leer en voorwerpen 
gemaakt van baksteen.

In afbeelding 13 en 14 twee mooie voorbeelden van 
het gebruiksaardewerk.

Een bijzondere vondst is een pijpaarden beeldje van 
een vrouwenfiguur. Aan het rad, haar attribuut, is zij te 
herkennen als de heilige Catharina van Alexandrië.

Er zijn ook veel fragmenten leer gevonden uit de 
veertiende eeuw. In de gracht troffen we onder meer een 
loopzooltje van een kinderlaarsje aan. In afb. 16 is een 
voorbeeld te zien van een dergelijk laarsje. 

De vondsten laten zien dat de bewoners van de Stenen 
Kamer in een behoorlijke welstand leefden en dat onder-
streept het feit dat ze tot de betere kringen behoorden.

Afb. 13. Steengoed: kan met 
lintoor en bruinkleurende engobe 
(foto Leo den Hollander). Deze 
kan is uitgevoerd met een brede 
halsopening en is hierdoor 
geschikt als drinkkan. Zowel 
de binnen- als buitenzijde is 
geheel bedekt met een laagje 
zoutglazuur. De geknepen 
standring is slordig afgewerkt. 
Vóór de “zoutbrand” in de 
pottenbakkersoven zijn zowel 
het lintoor als de gerilde 
cilindrische hals voorzien van een 
laagje bruinkleurende engobe. 
Gelijkvormige kannen zijn 
dateerbaar tussen 1350 en 1450.

Afb. 14. Roodbakkend aardewerk: grape (foto Leo den Hollander). De 
grape werd als kookkan gebruikt. Meestal worden ze in groten getale 
bij opgravingen aangetroffen. In de gracht zijn fragmenten van 26 
exemplaren verzameld, maar slechts één is er compleet. Opmerkelijk 
bij dit exemplaar is dat er op de onderzijde geen brand- of roetsporen 
aanwezig zijn. De kookkan is dateerbaar tussen 1375 en 1425.

Afb. 15. Pijpaarden beeldje van de Heilige Catharina en een 
afbeelding uit een middeleeuws getijdenboek.
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De boerderij/hofstede

Er zijn geen archeologische of historische gegevens 
bekend die wijzen op gebruik van het perceel kort nadat 
de Stenen Kamer in onbruik is geraakt. In de tweede helft 
van de 16e eeuw werd, mogelijk met gebruik van oude 
muurdelen, de boerderij gebouwd. De voorgevel is opge-
trokken op de bestaande fundering van de Stenen Kamer. 

Aan de zuidzijde van de boerderij zijn uitbraaksleuven 
gevonden. Aan te nemen is dat dit sporen zijn van een 
achterbouw met een agrarische functie: een schuur of stal. 
Dit kan een grotendeels houten constructie zijn geweest. 
In de uitbraaksleuf zijn wel enige bakstenen aangetroffen. 
De boerderij is rond 1450 gebouwd en heeft hier gestaan 
tot het hele complex werd afgebroken in 1813. Wel zijn 

er aanwijzingen dat de boerderij in 1573 bij het beleg van 
Leiden is verwoest en later weer is opgebouwd.

Een overzichtstekening van de belangrijkste sporen 
van de boerderij is gegeven in afb. 17. Enkele afbeel-
dingen van de belangrijkste onderdelen vindt u op de 
volgende pagina.

Afb. 16. Een 14e-eeuws halfhoog kinderlaarsje (Foto Archeologie 
gemeente Leiden).

Afb. 17. Reconstructie van de boerenhofstede.
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Afb. 18. Aanzicht funderingsrestanten westelijke zijgevel van de boerderij met de ernaast gelegen waterput (nr. 4).

Afb. 19. Inpandige kelder, 
gelegen in het voorhuis (nr. 
12).

Afb. 20. Vooraanzicht 
waterkelder (nr. 2).
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Van de beerkelder van de boerderij resteerden de 
muren nog tot bijna een meter hoogte. De ruimten waren 
met bogen overwelfd. De ruimten A en B waren mogelijk 
toiletten, C was de opvanglocatie voor de uitwerpselen. 
De wanden aan de binnenzijde waren licht afgestreken 
met een pleisterlaag van mortel.

De boerderij ademde een sfeer van degelijke bouw met 
goede voorzieningen en, zoals we weldra kunnen zien, 
met een welvarende en rijke inventaris. Rond 1650 ver-
anderde de primaire agrarische functie van de hofstede. 
Het geheel kreeg met de bouw van het statige herenhuis 
dat ernaast werd gebouwd de allure van een buitenplaats. 
De agrarische functie van de hofstede zal naar de tweede 
plaats zijn verdrongen.

Een illustratie hoe de boerderij er uit had kunnen zien 
is weergegeven in afb. 22.

Ook bij dit deel van de opgraving zijn er heel veel 
vondsten gedaan. Leo den Hollander heeft een prachtige 
catalogus gemaakt van alle vondsten van deze opgraving. 
Hier willen we volstaan met een aantal mooie voorbeelden 
die ook de welvaart van deze boerderij laten zien.

Het majolicabord (afb. 27) is versierd met een 
schaakbordmotief in blauw. Op de vlag is een band met 
twee blokjes zichtbaar; een ongedecoreerde tussenrand 

omsluit het hoofdmotief. Deze schotel wordt gedateerd 
tussen 1575 en 1625.

Een heel bijzondere vondst is die van een gouden ze-
gelstempel. Deze werd aangetroffen in de beerkelder.

Het 21-karaats gouden zegelstempel werd in de 18e 
eeuw gebruikt om brieven en enveloppen met lak dicht 
te zegelen. Op het stempelvlak is het volledige wapen 
afgebeeld. Het schild is van zilver (de kleur wit) en bevat 
een keper (winkelhaak) van rood met drie klavertjes. 

Afb. 21. Beerkelder van de boerderij (nr. 3).

Afb. 22. Stenen boerderij langs de Oude Rijn in de polder Steekt: 
tweede van een serie van vier kaartbladen van landerijen van het 
Catharinagasthuis in Leiden, midden 16e eeuw.
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Afb. 23. Baardmankruik 
van steengoed. Deze 
kruik uit Frechen heeft 
een kogelvormige buik, 
een lange hals met 
een ernstig gestileerd 
baardmanmasker en 
een afgeplat standvlak. 
Bijzonder is het oor; het 
is vervaardigd uit drie 
getordeerde strengen. 
De buik van deze kan 
is voorzien van drie 
ovale (fantasie) wapens. 
Vergelijkbare kruiken uit 
Frechen zijn gedateerd 
rond 1600. Afb. 24. Grape van roodbakkend geglazuurd aardewerk.

Afb. 25. Grape van witbakkende klei, groen glazuur. Bij deze 
witbakkende grape zien we een wijde vorm, voorzien van een dekselgeul. 
De buitenrand heeft een manchetvorm. De overgang van de wand naar 
de onderzijde is scherp afgewerkt. Functioneel werd de kookpot gebruikt 
bij de voedselbereiding. Uitgezonderd de onderzijde is dit exemplaar 
geheel voorzien van loodglazuur. De groene kleur werd verkregen door 
het toevoegen van kopervijlsel aan het loodglazuur.

Afb. 26. Bord van Werra-aardewerk. De decoratie van dit gedateerde 
bord bestaat uit meerdere cirkelbanden en een ornamentband van 
doorlopende spiralen, welke op een wat onbeholpen wijze op de 
bruine ondergrond zijn aangebracht. Centraal staat een vogel met 
uitgespreide vleugels (de vogel Grijp?) met hierboven het jaartal 1615.



22 Boven op het handvat bevindt zich een draagoog, 
waaraan het stempel aan een lint of (horloge)ketting kon 
worden meegedragen (afb. 29A). Het handvat is openge-
werkt en symmetrisch opgebouwd met in het centrum van 
het ornament een uitwaaierend schelpmotief, geflankeerd 
aan weerszijden door bandwerk en een vrouwenfiguur 
zonder onderlichaam, waarvan de onderkant uitloopt 
in een krul (acanthusblad). Het geheel wordt bekroond 
door een lambrequin (hanger van een aan de onderrand 
getande reep stof). Deze motieven zijn uitgevoerd in een 
late Lodewijk XIV-stijl en typerend voor de periode ca. 
1700 tot 1730.

De bovenzijde van de voet is rondom versierd met 
schelpmotieven. Op de rand van de voet bevinden zich 
drie merken. De afdruk van het stempel komt recht in 
de lak te staan als deze merken zich bij het stempelen 
bovenaan bevinden. Het eerste merk is het stadswapen 

Werra-aardewerk
Werra-aardewerk is vernoemd naar de Duitse rivier 
de Werra waarover de producten zijn afgevoerd. 
Het is in meerdere plaatsen, zoals Eschwege, 
Grossalmerode, Heiligenstadt en Witzenhausen, 
geproduceerd. Het aardewerk is gemaakt van 
roodbakkende klei. Kenmerkend is dat borden, 
schotels en kommen altijd met een standvlak zijn 
uitgevoerd. Veelal zijn de voorstellingen geaccen-
tueerd met ingekraste lijnen, die zijn opgevuld met 
witbakkende klei. Hiervoor is tevens groen- en 
bruinkleurend loodglazuur gebruikt.

Afb. 27. Majolicabord. Op de gedecoreerde zijde is het bord 
bestreken met een laag wit tinglazuur; de achterzijde van het 
schotelgoed werd om reden van kosten met het goedkopere 
loodglazuur bestreken. Voor het kleurenpalet gebruikte men 
metaaloxiden zoals kobalt, koperoxiden, mangaan, oker, omber, 
ijzeroxide en antimoon. De borden zijn op proenen in de 
pottenbakkersoven gebakken, waardoor op de spiegels duidelijk drie 
“littekens” zichtbaar zijn. 

Afb. 28. Fragment van een hoge netwerkbeker, voorzien van een 
holle standring. De voet is afgewerkt met een gerilde glasdraad; 
datering 1600-1650.



23van Haarlem, het tweede het meesterteken, een eikel, het 
derde de jaarletter T van het tiende alfabet van Haarlem, 
wat aangeeft dat de keurmeester van Haarlem in 1729 het 
gehalte goedgekeurd heeft. 

Stijl en datering komen goed overeen. Het stempel zal 
dan ook in of net voor 1729 gemaakt zijn. Voor Michiel van 

der Meersch, geboren in 1728 en laatste bewoner, zal dit 
een erfstuk zijn geweest. Het zegelstempel in de beerkel-
der te verliezen zal voor hem dan ook een kostbaar verlies 
geweest zijn.

Afb. 29. Gouden Zegelstempel. Bron: Provinciaal Archeologisch 
Depot, Zuid-Holland. A. Frontaanzicht; B. Stempelvlak.

A B



24 Hoofdstuk 5
Het herenhuis van de buitenplaats 
Swanendrift

In de tweede helft van de 17e eeuw werd ten westen van 
de boerderij een herenhuis gebouwd. Voor dit gebouw 
werd een monumentale gracht met hoge keermuren 
aangelegd. Van de funderingen van dit gebouw zijn 
slechts enkele stukken bewaard gebleven, waardoor het 
niet mogelijk is een volledige plattegrond van het huis te 
reconstrueren. In de bouwkundige ontwikkeling van de 
buitenplaats kunnen twee fasen onderscheiden worden. 
Als eerste de bouw van het herenhuis en aanleg van de 
voorgracht; hierdoor krijgt de oorspronkelijke boerenhof-
stede een status en uitstraling van een buitenplaats. Een 
tweede belangrijke bouwkundige fase is te traceren rond 
1710 wanneer de voorgracht gedempt en een uitgebreid 
riolenstelsel aangelegd wordt. In afbeelding 30 ziet u een 
overzichtstekening van de buitenplaats.

De monumentale voorgracht is aan drie zijden 
omsloten door bijna twee meter hoge keerwanden. De 
langste hiervan, die parallel aan de voorgevel heeft 
gelopen, heeft een lengte van 10,00 m en een breedte van 
0,75 m. Dwars hierop staat de oostelijke keermuur met 
een lengte van 4,00 m en een breedte van 0,75 m. Hieruit 
blijkt dat de gracht drie meter breed was. 

De bedoeling was wellicht dat de aankomende 
bezoeker geïmponeerd zou worden door de versterking 
van het ensemble en daarbij het geheel door de diepte van 
de gracht een meer rijzige indruk zou maken. Dit effect 
zou dan weer versterkt worden door het weerspiegelen 
van de voorgevel in de voorgracht.

Een groot probleem bij het reconstrueren van de 
plattegrond van Swanendrift is het ontbreken van het 
merendeel van de funderingen van de buitengevels. Op 
grond van een aantal nader te omschrijven elementen Afb. 30. Overzicht bouwsporen van de buitenplaats Swanendrift.
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nemen we op dit moment aan dat het hoofdhuis een 
afmeting heeft gehad van 12,00 m (de voorgevel) x 10,50 
m (de zijgevels). 

Mogelijke indeling van het huis 

Op basis van twee sporen, een riool en een waterput 
(koepel met loodrechte putmantel van roodbruine en 
oranje baksteen), is te veronderstellen dat op de begane 
grond de keuken gesitueerd is geweest. Het is aanne-
melijk dat deze keuken in een souterrain ondergebracht 
was, dat waarschijnlijk bestond uit een overwelfde ruimte, 
gedragen door vierkante pijlers. Hiervan zijn drie funde-
ringen nog aanwezig. Voor het overige is er te weinig 
overgebleven om iets meer te kunnen vertellen van het 
hoofdgebouw. Er was een kelder, van ongeveer 5,25-3,00 
m, op basis van de uitbraaksporen.

De diepte van de kelder vergeleken met het eerder 
beschreven vloerniveau van het souterrain geeft een 
verschil van 0,60 m. Er moet dus in deze noordoosthoek 
van het gebouw sprake zijn geweest van een soort splitle-
vel-indeling. Het is mogelijk dat deze niveaus in verband 
gebracht zouden kunnen worden met een veronderstelde 
verhoogde ingangspartij, gevormd door een stoep op de 
beerkelder. De vloer gelegen op het plafond van de kelder 
zou dan een hal gevormd hebben, liggende halverwege 
het souterrainniveau en de bel-etage.

De ligging van de beerkelder aan de voorkant van het 
huis is merkwaardig. Beerkelders horen uit het zicht te 
zijn. Maar als de beerkelder onder de ingangspartij van 
het huis zou hebben gelegen, zou dat geen probleem 
hoeven te zijn.

Deze beerkelder is ook weer fors gebouwd, zoals blijkt 
uit afb. 32.

Afb. 31. Keerwanden van de 
voorgracht.
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De totale bewoningsperiode van het herenhuis is 
aan de hand van het huishoudelijk gebruiksafval en his-
torische bronnen te plaatsen tussen ca. 1650 en 1813. 
De archeologische artefacten, welke uit de gracht en 
de beerkelder zijn opgegraven, bestrijken een aanzien-
lijk kortere periode, te weten tussen ca. 1650 en 1710. 
Vondstmateriaal uit de opvolgende periode tot 1813 
ontbreekt in de ruimtelijke omgeving van het herenhuis 
geheel. Aangenomen mag worden dat dit het gevolg is 
van een vernieuwde aanpak van hygiëne en afvalver-
werking, welke ook de grondslag is geweest voor het 
dempen van de gracht en aanleg van een uitgebreid 
rioleringsstelsel. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
in de beerkelder van de boerderij wel een kleine resthoe-
veelheid vondsten uit het vierde kwart van de 18e eeuw 
is aangetroffen. Onduidelijk is waarom deze voorziening, 
ondanks een rioolaansluiting, nog zo lang in gebruik is 
gebleven. Blijkbaar waren de bewoners van de boerderij 

minder voortvarend op het gebied van hygiëne en afval-
verwerking. Terugkerend naar de voorgracht krijgen we 
een uniek inzicht in het huishoudelijk gebruiksafval, dat 
gedurende een periode van ca. 60 jaar vanuit de keuken 
van het herenhuis is weggeworpen. De samenhang 
van de potten en pannen voor de voedselbereiding, het 
gebruikte tafelgerei met majolica en faience borden, het 
luxe glaswerk en attributen voor de persoonlijke verzor-
ging zijn kenmerkend voor de welstand van de toenmali-
ge Amsterdamse bewoners. 

De beerkelder, als reservoir van het toilet van het 
herenhuis, is blijkens het vondstmateriaal tussen 1675 
en 1700 in gebruik geweest. De vulling bestaat hoofd-
zakelijk uit tafel- en drinkgerei. Het hierboven genoemde 
rioleringsstelsel is uitermate boeiend; de geïnteresseerde 
lezer wordt verwezen naar het Renus Reeks rapport. 

Nu een aantal voorbeelden van het bijzondere 
vondstmateriaal.

Afb. 32. De beerkelder 
van de buitenplaats.



27

Afb. 33. Buikige kan met medaillons met gestileerde 
bloemvazen. Deze incomplete buikige kan is in oorsprong 
uitgevoerd met een lage smalle hals en bandoor met gekrulde 
onderzijde en is gemaakt in het Duitse stadje Westerwald. De 
buik en schouder zijn gedecoreerd met meerdere medaillons met 
de afbeelding van een gestileerde bloemenvaas. De buitenzijde 
is afgewerkt met zoutglazuur. Een vergelijkbare (complete) kan 
is uitgevoerd met een bandoor met een gekrulde onderzijde en 
de buitenzijde is afgewerkt met zoutglazuur.

Afb. 34. Witbakkende kan op standring met op de buitenzijde groen 
loodglazuur (koperoxide bijgevoegd); een schenklip ontbreekt. 
Hoogte 24 cm.

Afb. 35. Majolicabord op standring. Dit grote bord is op 
de spiegel versierd met een afbeelding van een pot of vaas 
met bloeiende tulp; dit is duidelijk het hoofdmotief van de 
voorstelling. Mogelijk is het een verwijzing naar de gevaren 
van financiële windhandel in tulpenbollen en geld in plaats van 
te investeren in goederen die hun waarde behouden.
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Afb. 36. Dit lage bord met standvlak is tienkantig gesneden en heeft 
een korte knik van spiegel naar vlag. Opvallend is de hoge kwaliteit 
van de decoratie op de spiegel. Afmetingen 20 x 1,8 cm; datering 
1625-1675. Afb. 37. Kom op 

standring, gedecoreerd 
met boot. Ook bij deze 
kom valt de goede 
kwaliteit van de decoratie 
op. Het hoofdmotief van 
een boot met bolle zeilen 
wordt zowel in de spiegel 
als vlag weergegeven.

Afb. 38. Hoge netwerkbeker van helder kleurloos 
glas. Deze hoge netwerkbeker is aan de onderkant 
afgewerkt met een gladde glasdraad en staat op drie 
kleurloze glasnoppen; de beker is gemaakt van helder 
kleurloos glas. Ook hier is er sprake van een sierlijk 
en nauwkeurig afgewerkt product.
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groep binnen het vondstmateriaal dat in de voorgracht 
van het herenhuis is aangetroffen. Hoewel bloempotten 
destijds in grote hoeveelheden zijn vervaardigd, is het 
uitermate zeldzaam als gedecoreerde terracotta bloem-
potten uit de 17e eeuw tijdens een opgraving worden 
aangetroffen. De “Alphense” vondst verschaft ons een 
tot nu toe onbekend beeld van de verscheidenheid aan 
gedecoreerde bloempotten, die – naar nu blijkt – ook op 
een landelijk minder bekende buitenplaats de stijltuin of 
lusthof gesierd hebben. Op basis van zowel het aantal 
als de toegepaste decoratie is de vondst dan ook als zeer 
belangwekkend te omschrijven. Een mooi voorbeeld is 
gegeven in afb. 40A en 40B.

Bewoningsgeschiedenis Swanendrift

Op 1 mei 1608 werd Job Thijsz. uit Woubrugge voor 
bijna tienduizend gulden eigenaar van een hoeve in de 
Hoorn na overdracht door Jan Cornelis Jan Ewoutsz. en 
diens schoondochter. In 1635 wilde hij wegens schulden 
blijkbaar van zijn eigendom af. Cornelia Oetgens van 
Waveren, weduwe van Frans Jacobsz. Hinlopen, werd 

Afb. 39. Deze enkelzijdige kam (lengte 15 cm) is gemaakt van 
schildpad. Grote kammen waren sierkammen en werden niet 
gebruikt voor het kammen van het haar. Vanaf de tweede helft van 
de 17e eeuw werd schildpad uit het Caribische gebied geïmporteerd 
en voornamelijk in Amsterdam bewerkt. Schildpad was een duur 
materiaal: producten waarin dit werd verwerkt waren uitsluitend 
voor de zeer draagkrachtigen bereikbaar. In vergelijking met een grote 
ivoren kam was een exemplaar van schildpad 60 tot 80 maal duurder.

Afb. 40A (links). Rijkversierde tuinvaas.

afb. 40B (boven). Detail tuinvaas.



30 koper van het grootste deel; haar zoon Jacob Fransz. 
Hinlopen kocht het leenland. Zij waren bekende Amster-
damse figuren, behorende tot het patriciaat en schatrijk. 
In hun milieu was het gewoon om verworven gelden niet 
in riskante ondernemingen te investeren, maar een groot 
deel veilig te beleggen in land. De weduwe Hinlopen werd 
zo eigenares van de hofstede, bestaande uit een huis, 
(hooi)berg, schuur, met beplanting en met 27 morgen 
teel-, wei- en hooiland, waarvan 21 morgen rondom de 
boerderij gelegen. De totale koopsom bedroeg ƒ 17.000. 
Op dezelfde dag, 30 maart 1635, vond ook de overdracht 
aan haar plaats van nog eens vijf morgen weiland voor 
f 2.000. Op 5 december 1636 kocht ze de helft van zes 
morgen land in het Rietveld voor ƒ 1.600. In 1639 kocht zij 
zelfs nog een tweede boerderij, iets verderop, met veertien 
morgen land, voor een totaal van ƒ 9.500. Toen zij op 15 
oktober 1651 overleed, zullen haar Alphense bezittingen 
naar haar zoon Jacob zijn gegaan. 

Jacob Fransz. Hinlopen was geboren in 1618 en stond 
op het punt om met Elisabeth Huydecoper te trouwen 
toen zij in 1638 overleed. In 1642 trouwde hij met haar 
zus Maria. Zij waren dochters van de bekende Joan Huy-
decoper en Maria Coymans, behorend tot kringen waar 
buitenverblijven, fraaie tuinen, kunst en liefst door Philips 
Vingboons ontworpen kapitale huizen aan de duurste 
Amsterdamse grachten heel normaal waren. Op het brui-
loftsfeest van Jacob Hinlopen en Maria Huydecoper op 
1 november 1642 was Vingboons een van de gasten, en 
juist deze architect heeft heel wat ontwerpen gemaakt 
voor buitens en tuinen voor de familie Huydecoper. Aan-
kleding en verfraaiing van het Alphense bezit lag voor de 
hand. Zo kreeg Jacob op oudjaar 1654 het recht in leen 
van de Leenkamer van het Huis Wassenaar om twee paar 
broedende zwanen rond zijn huis te bezitten. Hinlopen 
was zo trots op zijn verworven privilege dat hij zijn buiten 
Swanendrift noemde. De secretaris van Alphen kreeg op 
21 april 1662 volmacht van Hinlopen om in eigendom 
over te dragen: het land met de huysinge, zowel binnen- 
als buitendijks, met tuinen, bloemhoven, boomgaarden 
enz., aan de Hoge Rijndijk in de Hoorn, met heel veel 

percelen land, een schuitenhuis en een eendenkooi, 
alles voor het aanzienlijke bedrag van ƒ 39.500. Koper 
was Johan van Egeren, een Amsterdams koopman, die 
misschien wel speciaal belang stelde in de hier voor 
het eerst genoemde ‘bloemhoven’. Dit woord is in de 
Alphense registers van eigendomsoverdracht bijzonder: 
in de vele honderden akten tot 1811 is dit woord uitslui-
tend aangetroffen in relatie tot Swanendrift. Hij en zijn 
vrouw Johanna Maria van Pallaes (of Pallas; uit Utrecht), 
die uit een eerder huwelijk een zoon Pieter Belten had, 
moesten geregeld naar geldschieters. Met als onderpand 
zijn Alphense bezit (waar hij trouwens woonde met zijn 
vrouw, maar blijkbaar zonder kinderen uit hun huwelijk) 
met behuizingen, tuinen, bloemhoven en boomgaarden, 
leende hij in 1678 in totaal ƒ 6.500. En er viel niet aan te 
ontkomen om van de vijf minderjarige weeskinderen van 
zijn stiefzoon nog eens zesduizend gulden te lenen, als 
vanouds met als onderpand ‘een huysinge van plaisance 
met omtrent agtendertig margen driehondert roeden 
lands’. Het zo zwaar belaste bezit werd ten slotte afgesto-
ten. Met toestemming van Gecommitteerde Raden van 
Holland verkocht hij zijn bezit onderhands aan de wees-
kinderen van Pieter Belten en de overleden Sara van 
der Put. De kinderen Belten, waarvan enkelen inmiddels 
meerderjarig geworden waren, hebben al snel hun bezit 
van de hand gedaan. Op een publieke veiling verkochten 
ze hun ‘twee hofsteden, met alle hare huysingen ende 
landerijen, soo binnen- als buytendijks, mitsgaders de 
stallingen, tuynen, blomhooven ende boomgaarden’ aan 
juffrouw Wilhelmina van Weesp, weduwe van mr. Joost 
van Leeuwen, wonende in ’s-Gravenhage, voor ƒ 16.600, 
die bij de overdracht op 8 december 1700 in contanten 
werden voldaan. 

Mogelijk had deze dame het geheel niet voor 
zichzelf gekocht, maar voor haar dochter Anna Maria 
van Leeuwen, die dit in 1707 in eigendom op haar naam 
kreeg. Na haar dood vererfde dit alles op haar zuster 
Adriana van Leeuwen, die op 17 augustus 1718 van de 
Staten van Holland het recht kreeg om bij testament over 
haar lenen te mogen beschikken. Zij trouwde in 1726 met 



31mr. Bartholomeus Bosch en liet de eigendom bij testament 
in 1729 na aan haar man. Deze hertrouwde met de Re-
monstrantse Catharina van Immerseel, die na de dood 
van haar man en hun zoon het beheer over Swanendrift 
voerde. Haar dochter Maria Jacomina Bosch trouwde in 
1762 met de Remonstrantse predikant ds. Michiel van der 
Meersch. Deze stamde uit een Amsterdams geslacht, dat 
als wapen voerde een rode keper op een veld van zilver, 
vergezeld van drie groene klaverblaadjes. Dit is het wapen 
dat afgebeeld is op het gouden zegelsignet of -cachet, 
dat normaliter gebruikt werd voor het dichtzegelen van 
brieven. Of Michiel dit zegel verloren heeft, of een van zijn 
familieleden of een van zijn zoons na zijn dood, zal altijd 
wel een raadsel blijven.

Na het overlijden van Catharina in 1782 werd de boedel 
tussen haar twee dochters verdeeld. Maria Jacomina 
erfde onder meer ‘een huismanswoning bestaande uit 
een huis, zomerhuis, berg, schuur, karnmolen, idem 

boomgaard en beplanting in Alpherhoorn’. Michiel van 
der Meersch, predikant te Leiden, stierf op 27 januari 
1809. Swanendrift was ‘bezwaard’, maar de kinderen 
waren welgesteld en verklaarden dat hun moeder in de 
gemeenschappelijke boedel kon blijven wonen. Wel werd 
er een taxatie opgesteld; de buitenplaats, bouwmanswo-
ning met schuur, berg en tuinmanswoning met beplan-
ting, moes- en vruchtentuinen, samen 5 morgen, en nog 
37 morgen 450 roeden land onder Alpherhoorn werd toen 
op ƒ 23.050 geschat. 

Maria Jacomina overleed in 1812 en een boedel-
scheiding volgde. De buitenplaats Swanendrift werd 
op 31 maart 1813 publiek verkocht en viel in handen 
van drie broers Van der Horn, die het herenhuis en de 
boerderij sloopten en de afbraak verkochten. De ge-
schiedenis van het herenhuis Swanendrift was hiermede 
volledig ten einde.



32 Verantwoording van de afbeeldingen

Alle foto’s van de opgraving zijn afkomstig van de AWN-af-
deling Rijnstreek.

De foto’s en tekeningen van de vondsten zijn gemaakt 
door Leo den Hollander.

Voor de overige afbeeldingen zie de tekst.
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renhofstede en de buitenplaats Swanendrift. 2020.

Renus Reeks 18b: Bewoningssporen uit de Late Middel-
eeuwen en de Nieuwe Tijd: een Stenen Kamer, boe-
renhofstede en de buitenplaats Swanendrift. 2020; L.A. 
den Hollander, Catalogus van het vondstmateriaal.
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