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Afb. 1.1 De locatie van het plangebied binnen de gemeente Enkhuizen in West-Friesland (rode stip). Op de 
kaart is het gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergegeven.
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1. Inleiding

Van 18 mei tot en met 10 juni 2020 (15 dagen) is door Archeologie West-Friesland in opdracht 
van BPD Ontwikkeling BV een opgraving uitgevoerd binnen het plangebied De Cuyp in 
Enkhuizen (afb. 1.1 en 1.2). Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 5500 m2 en 
wordt begrensd door de Kuipersdijk, Cromhoutstraat en Admiraliteitsweg. Op deze locatie 
stond de voormalige Technische School ‘De Cuyp’, die begin 2020 is afgebroken. De aanleiding 
voor het archeologisch onderzoek vormde de geplande nieuwbouw van 21 woningen in twaalf 
bouwblokken, plus diverse garages. 
Op 16 december 2015 is door Archeologie Hoorn een Archeologisch Bureauonderzoek voor het 
plangebied opgesteld.1 Hierin is geconcludeerd dat het plangebied op basis van de topografische 
ontwikkeling en de historisch bekende gegevens een hoge archeologische waarde heeft en dat 
bij het voorgenomen bouwplan behoud in situ voor een deel van het plangebied niet mogelijk 
is. Daarom is geadviseerd tot het laten uitvoeren van een archeologische opgraving. Voor de 
uitvoering hiervan is op 27 januari 2020 het Programma van Eisen opgesteld.2

De eindverantwoordelijkheid voor de opgraving was in handen van senior KNA-archeoloog 
drs. Michiel Bartels. De projectleider tijdens het veldwerk was senior-KNA archeoloog dr. 
Christiaan Schrickx. De andere leden van het veldteam waren in wisselende samenstelling 
KNA-archeoloog drs. Dieuwertje Duijn, KNA-archeoloog drs. Marlijn Kossen (als veldtechnicus), 
senior KNA-archeoloog Sander Gerritsen, KNA-archeoloog drs. Jasper Leek en veldmedewerkers 
Etienne van Paridon en Aad Weel (metaaldetectie). Tevens hebben vrijwillig medewerker 

1 Duijn 2015.
2 Duijn & Ter Steege 2020. 

Afb. 1.2 De locatie van het plangebied op een luchtfoto (gele stippellijn, bron: PDOK).
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Peter Oudheusden, Hans van Poelje, Joost Lubbers, Els Winters en archeologiestudenten en 
stagiairs Jordy Jetses en Owen Ooievaar geassisteerd bij het veldwerk. Na de opgraving is een 
gecombineerd evaluatie- en selectierapport opgesteld, deze is opgestuurd naar het Bevoegd 
Gezag op 17-11-2022.

Het onderzoek is uitgewerkt door KNA-archeoloog en materiaalspecialist Dieuwertje Duijn. Zij 
heeft ook een groot deel van het vondstmateriaal gedetermineerd, waaronder de keramiek, 
het glas en de bouwkeramiek. Senior-materiaalspecialist Christiaan Schrickx heeft het metaal 
gedetermineerd en beschreven. Door materiaalspecialist Wytze Stellingwerf zijn de schelpen 
beschreven. Enkele vondstgroepen zijn door externe specialisten bekeken. Prof. Dr. Bert 
Hoeksema van Rijksuniversiteit Groningen en Naturalis heeft de kalkskeletten van steenkoralen 
gedetermineerd. Het natuursteen is gedetermineerd en beschreven door Harry Huisman, 
conservator geologie bij het Hunebedcentrum in Borger. De schildpad is gedetermineerd door 
ecoloog dr. Victor Loehr (Dwarf Tortoise Conservation). De tabakspijpen zijn bekeken door Jan 
van Oostveen, zelfstandig onderzoeker. De vondsten van leer zijn geconserveerd, beschreven 
en getekend door vrijwillig medewerkers Ans Vissie-Hoogland en Els Winters-Ran, onder 
supervisie van Christiaan Schrickx. De houtmonsters zijn geanalyseerd door dendrochronoloog 
Sjoerd van Daalen, nadat door Dieuwertje Duijn vooronderzoek en selectie op de monsters is 
uitgevoerd. Sjoerd heeft daarnaast van een deel van de houten objecten de houtsoort bepaald.
Tot slot hebben diverse vrijwillig medewerkers geassisteerd met het puzzelen en plakken van 
de keramiekvondsten. Dank gaat uit naar iedereen die een bijdrage aan het tot stand komen 
van dit rapport heeft geleverd.

In dit rapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek binnen het plangebied 
De Cuyp in Enkhuizen weergegeven. De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste 
deel worden de historische gegevens met betrekking tot het onderzoeksterrein en de directe 

Afb. 1.3 De opgraving in volle gang, hier in werkput 2. 
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omgeving uiteengezet. In het tweede deel worden de aangetroffen archeologische sporen en 
het verzamelde vondstmateriaal geanalyseerd. 
De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 4.1, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.

Dankwoord (M. Bartels)
Het bouwplan ‘De Cuyp’ in het historische centrum van Enkhuizen kent een lange 
voorgeschiedenis. Al in 2009 werd duidelijk dat dit geen doorsnee locatie was maar midden in 
de oude haven van de haringvissers lag. Jaren is voorbereid, overlegd, gepast, gemeten om 
tot een uiteindelijk plan te komen. Hierin paste ook de archeologie. Daarom gaat dank uit naar 
de ontwikkelaar BPD en de heren Hans Bleyi, Thomas Oomen, Joris Hauwert en Dennis Noë. 
Na veel voorbereiding, onverwachte vleermuizen, et cetera,  kon er eindelijk worden gesloopt. 
De firma Boy Limmen nam dit op zich. Na de sloop moest vanwege grote regenval in maart-
april 2020 worden gewacht met graven. In de zomer was de oude haven opgedroogd en kon 
het onderzoek starten. De omwonenden keken wat er tevoorschijn kwam en hebben ook goed 
opgelet in het geval van ongewenst bezoek. Daarvoor dank aan de bewoners. De uitvoering 
viel midden in de corona-crisis waardoor het werken in de open lucht op een groot terrein juist 
goed uitkwam. Na het onderzoek startte de bouw. Bouwbedrijf Kuin heeft in opdracht van BPD 
een mooie wijk van 21 woningen gerealiseerd in een voormalige eeuwenoude haven met een 
grote geschiedenis. 

Afb. 1.4 Werk in uitvoering in werkput 3.
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2. De onderzoekslocatie (D.M. Duijn)

2.1 Korte geschiedenis van Enkhuizen

Enkhuizen is gelegen in het oosten van West-Friesland, aan het oostelijke einde van een oost-
west georiënteerde bewoningsas: de Streekweg. De aan deze weg gelegen dorpen bevonden 
zich oorspronkelijk noordelijker langs een oudere bewoningsas (de Zuiderkadijk). Deze as met 
de aanliggende dorpen is ten gevolge van de vorderende veenontginningen verplaatst naar de 
locatie van de huidige Streekweg, waarschijnlijk in de 12de eeuw.3

De stad Enkhuizen is ontstaan uit een samensmelting van twee dorpen: Enchusen en 
Gommerskarspel. De kern van Gommerskarspel lag waarschijnlijk bij de huidige Westerkerk, 
de locatie van het oude Enchusen moet worden gezocht in het huidige IJsselmeer, in het 
verlengde van de Streekweg/Westerstraat. Door het terugleggen (inlagen) van de Westfriese 
Omringdijk in de 13de eeuw kwam het oude Enchusen buitendijks te liggen. Ten gevolge van 
de stijgende zeespiegel en het afslaan van dit buitendijkse land is het dorp door zijn inwoners 
geleidelijk verplaatst naar het gebied binnen de Omringdijk. Hierdoor kwam Enchusen tegen 
Gommerskarspel aan te liggen. In 1356 kregen de dorpen stadsrechten en werden zij door 
graaf Willem V onder de naam Enkhuizen officieel samengevoegd tot stad. In de periode hierna 
kreeg Enkhuizen een stedelijk karakter door de aanleg van havens, het oprichten van poorten 
en verdedigingswerken en de bouw van publieke gebouwen, waaronder een stadhuis, gasthuis 
en waag.
Pas na de St. Elizabethvloed van 1421 werd het buitendijks gelegen Enkhuizen definitief 
opgegeven. Op dat moment was alleen de kerk hier waarschijnlijk nog aanwezig. Deze kerk 
werd afgebroken en vanaf 1423 begonnen de Enkhuizenaren met de bouw van de huidige 
Zuiderkerk, gewijd aan St. Pancratius. Iets later werd de Westerkerk, gewijd aan St. 
Gummarus, door de parochianen van Gommerskarspel gebouwd. In de 15de eeuw werden vier 
kloosters in Enkhuizen opgericht, namelijk drie vrouwenkloosters bij de Westerkerk en een 
mannenklooster bij de Zuiderkerk. Onder druk van de gespannen politieke situatie door de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten begon men in 1489 de hele stad met wallen te omgeven. De 
Westerkerk en omliggende kloosters kwamen hierbij binnen de stadsomwalling te liggen. 

Dankzij de bloeiende haringvisserij en handel nam het aantal inwoners van Enkhuizen in de 
16de eeuw zeer snel toe. Dit veroorzaakte de bouw van steeds meer huizen, die nu vaak werden 
uitgevoerd in baksteen in plaats van hout. Tevens was meer havenruimte nodig, wat tussen 
1540 en 1570 resulteerde in de aanleg van de Oude Haven, Vissershaven en Oosterhaven. 
In deze periode rondde men de bouw van de stadsmuren, -poorten en verdedigingstorens af, 
waardoor de stad aan de landzijde nu goed kon worden verdedigd. De kaart van Jacob van 
Deventer, de oudste stadsplattegrond van Enkhuizen, geeft een beeld van de omvang van 
Enkhuizen rond 1560 (afb. 2.1).

3 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van Enkhuizen: Duijn 2011a. 
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Gebrek aan ruimte voor de snel groeiende bevolking en toenemende economische activiteiten 
was de belangrijkste reden om de stad grootschalig uit te breiden aan de west- en noordzijde 
rond 1600. De stadsmuren en torens brak men af en hiervoor in de plaats kwamen moderne 
verdedigingswerken in de vorm van aarden wallen en bastions. Tevens werden nieuwe 
havens binnen de stad gegraven, namelijk de Nieuwe Haven, Oude Buishaven en Nieuwe 
Buishaven. Op de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666 is de omvang van de stad na de 
grote stadsuitbreiding te zien (afb. 2.2). 
Rond 1620 bereikte de economische bloei van Enkhuizen zijn piek. Op dat moment woonden 
ongeveer 21.000 mensen binnen de vest. De bloei was in de eerste plaats te danken aan de 
haringvisserij op de Noordzee. Hiernaast speelden de handel en scheepvaart een grote rol, met 
name de Sontvaart (handel op het Oostzeegebied), kust- en Straatvaart (handel op Frankrijk 
en landen langs de Middellandse Zee) en handel met Azië door de VOC. 

Afb. 2.1 Enkhuizen op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560. 
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Rond het midden van de 17de eeuw was de bloeiperiode voorbij en vond op zowel economisch 
als demografisch gebied verval plaats. Het dieptepunt van de crisis werd bereikt rond 1850, 
toen Enkhuizen nog slechts ca. 5000 inwoners telde. De leegloop had als gevolg dat veel 
huizen werden gesloopt en de stad een landelijk karakter kreeg, met name in de Boerenhoek. 
Pas vanaf de late 19de eeuw was weer sprake van groei door de aanleg van de spoorlijn en 
intensivering van de land- en tuinbouw, met name de teelt van bloemzaad. 

2.2 Historische ontwikkeling plangebied 

Het plangebied bevindt zich op de plek van een gedempte haven: de Oude Buyshaven.4 De 
haven is aan het einde van de 16de eeuw gegraven en rond het midden van de 19de eeuw 
gedempt. De contour van de haven is nog altijd aanwezig in het huidige stadsbeeld, doordat de 
straten rond de haven (de kades) zijn blijven bestaan. Dit zijn de Kuipersdijk, Admiraliteitsweg 
en Korte Tuinstraat. De naam Buyshaven is ontleend aan de term ‘buis’, oftewel haringbuis. 
Dit type schip werd specifiek gebruikt voor de haringvangst op de Noordzee (afb. 2.3 en 2.4) 
De haringvisserij was in de 17de eeuw de belangrijkste bron van inkomsten voor Enkhuizen. 
De helft van de Hollandse haringvloot, ruim 300 haringbuizen, behoorde in deze tijd tot de 
Zuiderzeestad.5 Vanaf 1618 bestond in Enkhuizen ook een Nieuwe Buyshaven en in deze tijd 
zal de term ‘Oude’ aan de naam Oude Buyshaven zijn toegevoegd. Deze haven, die ook de St 

4 Ook de naam Jacobshaven werd gebruikt voor de Oude Buyshaven, hoewel deze naam niet terug te 
vinden is op historische kaarten. De Vries 2001. 

5 Duijn 2011a, 52-55.

Afb. 2.2 Enkhuizen op de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666. 
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Pietershaven werd genoemd, lag in de zuidwesthoek van de stad en is in de 19de eeuw gedempt.6

Tot het einde van de 16de eeuw lag het plangebied buiten de stad Enkhuizen. Op de oudste 
kaart van de stad, gemaakt rond 1560 door Jacob van Deventer, heeft Enkhuizen nog haar 
middeleeuwse omvang (afb. 2.5). Ter plaatse van het plangebied bevond zich op dat moment 
een uitgestrekt veenweidegebied met veel sloten.

In 1590 begon de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen: rond de middeleeuwse stadskern 
werd van zuidwest naar noordoost een nieuwe, brede schil gelegd. In dit nieuwe stadsdeel was 
ruimte voor nieuwe woonhuizen, havens en industrieën, waar door de grote economische bloei 
van Enkhuizen veel behoefte aan was. 
Ten zuiden van en parallel aan de Oude Haven (gemaakt rond 1540) werd, waarschijnlijk tussen 
mei en oktober 1590, de Nieuwe Haven uitgegraven.7 In het verlengde van deze Nieuwe Haven 
is vervolgens de Oude Buyshaven uitgegraven. Deze haven bevond zich precies parallel aan 
de Westerstraat, de hoofdstraat van Enkhuizen, en was 196 meter lang en 66 meter breed.8 In 
de historische bronnen, bijvoorbeeld de stadskronieken of de resoluties van het stadsbestuur, 
wordt de aanleg van de Oude Buyshaven niet vermeld. Aannemelijk is dat de aanleg gelijktijdig 
met of vrij snel na het uitgraven van de Nieuwe Haven plaatsvond, dus in 1590 of in de jaren 
daarna. In 1591 of 1592 is een verbinding tussen de Nieuwe Haven en Rommelhaven en vanaf 

6 Willemsen 1988, 32, 180-181. De haven moet op basis van historische kaarten tussen 1823 en 1845 
zijn gedempt. 

7 WFA, OAE, inv.nr. 250, fol. 62 (13 mei 1590): ‘datmen tasteck van(de) haven sullen laten blijven als 
tselve affgesteken is’. 

 WFA, OAE, inv.nr. 250, fol. 96 (8 okt. 1590): ‘’worden burgem(eeste)r(e)n geauctoriseert om palen 
te laten slaen opte nieuwe gemaecte haven tot verpachtinge van(de) erfven aldaer mits dat de 
binnenwateren zullen blijven’.

8 Deze afmetingen zijn overgenomen van een kaart uit 1807.

Afb. 2.3 De Hollandse haringvloot, met links een oorlogsschip. Pentekening door P. Vogelaer uit 1670-
1700. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
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dat moment was in ieder geval de Nieuwe Haven bereikbaar voor schepen.9

Het gebied van de stadsuitbreiding werd geschikt gemaakt voor huizenbouw door het maaiveld 
flink op te hogen. Het oude weidegebied lag immers erg laag. Bij de opgraving tussen de 
Paktuinen en Nieuwe Haven in 2013 is vastgesteld dat voor het ophogen onder meer de 
uitgegraven grond van de havens is gebruikt, namelijk veen en klei. De kades langs de havens 
moesten extra hoog worden gemaakt; zij fungeerden als een dijk rond de havens.10 In de 
havens was immers sprake van eb en vloed en bij vloed mocht de omliggende woonwijk 
natuurlijk niet overstromen. Gelijktijdig met de inrichting van het nieuwe stadsdeel zijn stegen, 
straten en bruggen gemaakt.11

De eerste kaart van Enkhuizen met het gebied van de stadsuitbreiding dateert uit 1598 en 
is gemaakt door Luytgen Jansz Wagenaar (afb. 2.6). Op de kaart is de stadsuitbreiding als 
voltooid weergegeven, wat niet klopt met de werkelijkheid in 1598. Alleen het nieuwe stadsdeel 
ten zuiden van de Oude Gouw was op dat moment namelijk voltooid; het gebied ten oosten 
daarvan is vanaf 1599 ontwikkeld. Hoewel de kaart niet gedetailleerd is, zijn de Oude Haven, 
Nieuwe Haven en Oude Buyshaven herkenbaar. 

9 WFA, OAE, inv.nr. 250, fol. 148; Brandt 1666, 194.
10 WFA, OAE, inv.nr. 250, fol. 62 (13 mei 1590): ‘datmen de caije van(de) haven die nu buijten de kete 

poorte gemaect zal worden zullen maken derdehalff voet [=2½ voet] boven een dagelijcx water 
en(de) voorts een weinich opdragen(de) ofte ruggen(de) nae eijsch v(ande) werck’.

11 WFA, OAE, inv.nr. 250, fol. 198 (15 apr. 1592): ‘datmen voer dit loopende jaer sullen surtheren mit 
het maken van(de) ongemaeckte wallen en(de) datmen precederen sullen tot het maken van(de) 
stegen, straten en(de) bruggen inde verpachte plaetssen noodich behooren(de) gemaect te worden 
volgen(de) de verpachtinge’.

Afb. 2.4 Vloot van haringbuizen onder bescherming van de Maagd van Enkhuizen, geschilderd door Jacob 
Gerritsz Loef (1606-1670) rond 1650. De schepen zijn afgebeeld voor de kust van Engeland of Schotland. 
Het admiraliteitsschip Maagd van Enkhuizen zonk in 1659. Particuliere collectie. 
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Afb. 2.5 Het plangebied (rode cirkel, bij benadering) op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560. 

Afb. 2.6 De stadsplattegrond van Wagenaer uit 1598. Binnen de rode cirkel het plangebied. 
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Op de vroegste kaart uit de 17de eeuw, de kaart van Guicciardini uit 1634, is de Oude Buyshaven 
voor het eerst nauwkeurig ingetekend (afb. 2.7). Zichtbaar is dat de haven werd gescheiden 
van de Nieuwe Haven door een ophaalbrug met aan weerszijden aarden ‘aanbruggen’ die ver 
de haven in steken.12 Deze brug bevond zich op de locatie van de huidige Cromhoutstraat. Uit 
historische bronnen is bekend dat deze brug de naam Roodebrug droeg.13 In een archiefstuk 
uit 1607 wordt de Roode Brug al met deze naam vermeld.14 Op de zuidelijke aanbrug is op de 
kaart uit 1634 een klein gebouw getekend. 

Uit 1630 dateert het verpondingskohier van Enkhuizen.15 In dit belastingregister worden per 
straat de eigenaren van de panden opgesomd, met daarbij de waarde van het onroerend 
goed. De personen die de gegevens hebben genoteerd, hebben een zekere route door de stad 
gelopen. In de omgeving van de Oude Buyshaven liep men eerst door de Tuynstraat, die we 
kunnen vereenzelvigen met de tegenwoordige Lange Tuinstraat. Deze straat lag ten zuiden van 
de Oude Buyshaven. Hierna volgde de Corte Tuynstraat, gelegen ten westen van de haven. 
In het kohier komt hierna de ‘Westerhaven’. Hiermee moet de tegenwoordige Kuipersdijk 
worden bedoeld, gelegen ten noorden van de Oude Buyshaven en een deel van de Nieuwe 
Haven. Ook de huizen langs het huidige Waaigat zijn waarschijnlijk onder deze kop geschaard, 
want de eerstvolgende straat die wordt opgesomd, is Vlooyenburch. Tegenwoordig heet dit 
Vierbeentjes. Dat de Oude Buyshaven ook wel Westerhaven werd genoemd, blijkt ook uit een 
kaart uit 1807 (zie afb. 2.12). Het deel van de Nieuwe Haven ten oosten hiervan heet op deze 
kaart Kuipersdijk.

12 Aanbrug is eigenlijk niet de juiste term, want dat is een gedeelte van een brug tussen de 
hoofdoverspanning en het landhoofd. Bij gebrek aan een betere term wordt het woord aanbrug hier 
gebruikt. 

13 Zwart 1986, 125. 
14 WFA, toegangsnr 0120, inventarisnr 252, 2 augustus 1607. “Omgevraegt hoemen de brugh vande 

nieuwe haven tegenwoordich nederleggende opt gevouchlijcxt weder sal opmaecken es geresolveert 
datmen sal trachten ommett affbreecken vande muijr aen denesijde de wijte vande rodebrug te 
crijgen ende dieselve becommende alsdan tselve met palen beletten om tbeste ende vastte werck 
te maecken”.

15 WFA, toegangsnr 0120, inventarisnr 944. 

Afb. 2.7 Uitsnede uit de kaart van Guicciardini uit 1634. Binnen de rode cirkel het plangebied. 
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Uit het kohier blijkt dat aan de Corte Tuynstraat en Westerhaven verschillende ambachtslieden 
hun werkplaats hadden, doordat de werkplaats in het kohier wordt genoemd of doordat dit 
aan de naam van de persoon kan worden afgeleid. Zo blijken bijvoorbeeld aan de Westerhaven 
een brouwerij (van Neeltgen Swaerooch) en taanhuis te staan. Iets verderop, aan de westzijde 
van de Lange Tuinstraat, stond nog een brouwerij (van Jacob Claesz).16 Voor dit rapport zijn 
echter met name de kuipers interessant: aan de Corte Tuynstraat en Westerhaven blijken vijf 
kuiperijen gevestigd te zijn. In het kohier zijn zij als volgt opgeschreven:
• Cornelis Pietersz cuijper
• Cornelis Woutersz cuyphuys
• Dirck Claesz cuijper
• Cornelis Jacobsz cuijper
• Huijbert Cuyper
De bedragen waarvoor de kuipers worden aangeslagen is relatief laag, namelijk tussen de 24 
en 75 gulden. Het is aannemelijk dat de kuipers haringtonnen maakten die aan boord van de 
haringbuizen werden gebruikt (afb. 2.8). 

De volgende relevante kaart dateert uit 1666 en is afkomstig uit de stadskroniek van Gerard 
Brandt (afb. 2.9). Deze kaart wordt beschouwd als de meest betrouwbare kaart van Enkhuizen 
voor de 17de eeuw. De haven is hier aangeduid als ‘Oude Buyshaven’, de haven ten oosten 
hiervan als Nieuwe Haven. De brug tussen beide havens is meer nauwkeurig afgebeeld: het 

16 Een deel van deze brouwerij is opgegraven, zie Schrickx & Stellingwerf 2020.

Afb. 2.8 “t Kuypen der Haringh tonnen”. Gravure uit 1730 door Sieuwart van der Meulen. Collectie 
Zuiderzeemuseum.  



23

lijkt om een dubbele houten ophaalbrug te gaan. In de haven zijn diverse boten afgebeeld, 
waaronder veel exemplaren met een gestreken mast. Verondersteld mag worden dat 
hiermee haringbuizen worden bedoeld. Op de noordelijke kade is alleen een klein gebouw 
te zien. De functie hiervan is niet bekend, wellicht gaat het om een kleine hijskraan. Op de 
westelijke kade zijn liggende houten balken getekend; hier bevonden zich blijkbaar houttuinen 
(houtopslagplaatsen). 

Langs de zuidelijke kade was zeer waarschijnlijk geen sprake van een straat: op de kaart van 
1823 is hier geen straat zichtbaar en op de kaart uit 1666 is aan weerszijden van de kade een 
begrenzing getekend. Aan deze zijde van de haven stonden blijkens deze 17de-eeuwse kaart 
ook geen huizen, maar alleen wat kleine (bij)gebouwen. Er zijn verder op de kade kleine ovale 
vormen getekend. Mogelijk moeten dit kleine schuiten voorstellen die hier werden gebouwd of 
hersteld. In een resolutie van eind 1591 besloot het stadsbestuur dat ten zuiden van de nieuw 
aangelegde haven scheepswerven moesten komen: “Is geresolveert datmen de suijtzijde 
vanden nieuwe haven anden kete cant sullen onberieft laten leggen tot timmerwerven.”17 Het 
is niet precies duidelijk waar deze scheepswerven moeten worden gesitueerd, maar het is goed 
mogelijk dat zij aan de zuidzijde van de Oude Buyshaven lagen. Na de aanleg van de Nieuwe 
Buyshaven in 1618 zijn langs de noordzijde van deze haven grote scheepswerven aangelegd. 
Vanaf dat moment werden de oude werven langs de zuidzijde van de Oude Buyshaven mogelijk 
nog slechts gebruikt voor kleine bootjes. 

17 WFA, toegangsnr 0120, inventarisnr 250, folio 175.

Afb. 2.9 Uitsnede uit de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666. Binnen de rode cirkel het plangebied.
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Haringvisserij op de Noordzee

Door Willemsen is de praktijk van het haringvissen op de Noordzee beschreven. De 
haringbuizen waren ongeveer 20 meter lang en hadden drie masten die met razeilen 
waren getuigd. Twee van deze masten, de fokkemast en grote mast, konden gemakkelijk 
worden gestreken. Aan boord van een haringbuis werkten 12 tot 14 vissers. De haring 
werd gevangen door netten uit te zetten, waarna het schip stil in het water lag totdat 
een school met haring in de netten zwom. De netten, gezamenlijk aangeduid als de 
vleet, waren ieder ongeveer 30 meter lang. Iedere haringbuis zette 45 netten uit, die 
met elkaar waren verbonden door middel van een lange kabel (de speerreep). Door 
middel van tonnetjes, houten drijvers en kurk werden de netten drijvend gehouden. De 
onderkanten van de netten waren verzwaard met lood of touw. Tijdens het uitzetten 
van de netten waren de twee genoemde masten gestreken (afb. 2.10). Wanneer een 
haringschool in de netten terecht was gekomen, werd zij aan boord gehaald. Aan boord 
van de haringbuizen werden de haringen direct gekaakt, gepekeld met zout en verpakt 
in houten tonnen. Aan het begin van het vangseizoen (juni) viste men voor de kust 
van Schotland. In de maanden hierna verplaatste de haringvloot zich steeds meer in 
zuidelijke richting, tot de zee ten oosten van Great Yarmouth. De haringbuizen waren 
steeds zes tot acht weken op zee en maakten twee of drie reizen per jaar. De haringvloot, 
die voor de hele Republiek in de 17de eeuw bestond uit ongeveer 600 haringbuizen, werd 
in tijden van oorlog en onrust beschermd door bewapende konvooischepen.18

18  Willemsen 1988, 44-45.

Afb. 2.10 Drie haringbuizen met gestreken masten op zee. Schilderij uit de 17de eeuw van een 
onbekende maker. Collectie Zuiderzeemuseum.  
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Uit 1743 dateert de kaart van uitgever Isaac Tirion (afb. 2.11). Deze kaart is in feite een kopie 
van bovengenoemde kaart uit 1666, met enkele aanpassingen. Zo zijn onder meer bomen in 
de stad getekend, waaronder langs de noordzijde van de Oude Buyshaven.

Uit het begin van de 19de eeuw dateren twee kaarten van de havens van Enkhuizen. Op een 
kaart uit 1807 wordt de haven aangeduid als Westerhaven (afb. 2.12). In de naastgelegen 
Nieuwe Haven staat de naam ‘Kuipers Dijk’. In 1812 is door Mentz een kaart van de havens 
gemaakt (afb. 2.13). 

De oudste kadastrale kaart van Enkhuizen dateert uit 1823 (afb. 2.14). Deze kaart kan onder 
de moderne topografie worden gelegd, zodat de ligging van de haven precies kan worden 
geplot. De situatie bij de havens is in 1823 nog vrijwel gelijk aan die in de 17de eeuw. De aarden 
aanbruggen op de locatie van de Cromhoutstraat zijn nog aanwezig, maar de ophaalbrug zelf 

Afb. 2.11 Uitsnede uit de kaart van Tirion uit 1743. Binnen de rode cirkel het plangebied.

Afb. 2.12 Uitsnede uit een kaart van 1807 met de Oude Buyshaven (op de kaart Westerhaven genoemd) 
en Nieuwe Haven (op de kaart aangeduid als Kuipersdijk). 
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is weg: de houten brug was op 15 januari 1816 ingestort en werd niet vervangen.19 De straat 
ten noorden van de verdwenen brug droeg blijkens de kaart de naam Roodebrugstyger.
De noordelijke kade bestaat op de kaart uit kleine percelen van ongeveer 12 meter diep 
(noord-zuid). Zij waren oorspronkelijk waarschijnlijk bestemd als laad- en loswal en wellicht 
ook voor opslag van materiaal. Uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) blijkt dat de 
kleine percelen in 1832 in bezit waren van verschillende personen en dat zij gekoppeld waren 
aan de grotere percelen ten noorden van de Kuipersdijk: de eigenaar van een perceel ten 
noorden van de Kuipersdijk is ook eigenaar van het kleine perceel op de kade dat op dezelfde 

19  Zwart 1986, 125.

Afb. 2.13 Uitsnede uit de kaart 
van Mentz uit 1812. Binnen de 
rode cirkel het plangebied.

Afb. 2.14 Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart uit 1823. Binnen de rode rechthoek het plangebied.



27

hoogte ligt. De perceelsgrenzen aan weerszijden van de Kuipersdijk zijn daarom ook gelijk: 
wanneer ten noorden van de Kuipersdijk percelen zijn samengevoegd, zijn automatisch ook 
de kleine percelen langs de haven samengevoegd. In 1832 waren alle perceeltjes in gebruik 
als weiland, zo worden zij tenminste vermeld in de OAT. Deze verdeling van de noordelijke 
kade in kleine percelen was zeer waarschijnlijk al in de 17de eeuw het geval. In die tijd was 
nog sprake van percelen met een breedte van ongeveer 7 meter, zoals zij aan het einde van 
de 16de eeuw zijn uitgezet. Op de kadastrale kaart uit 1823 is deze situatie bijvoorbeeld nog 
zichtbaar langs de noordzijde van de Nieuwe Haven, doordat hier nog nauwelijks percelen 
waren samengevoegd aan het begin van de 19de eeuw. Het is de vraag of de eigenaren van 
de percelen verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de kadebeschoeiing van de 
haven. Dit was in het verleden gebruikelijk voor onderhoud van kadewerken van grachten: 
de aanwonenden moesten dit verzorgen. Onzeker is of dit ook voor het onderhoud van de 
kadebeschoeiingen van havens gold. 

Bij de westelijke en zuidelijke kade is geen sprake van kleine perceeltjes. Zoals hierboven al 
is vermeld, ligt langs de zuidzijde van de haven geen straat. Op deze locatie ligt tegenwoordig 
wél een straat, namelijk de Admiraliteitsweg. 
Enkele jaren na het maken van de kadastrale kaart zijn de aarden aanbruggen van de Roodebrug 
gesloopt, namelijk op 31 januari 1832.20 De Oude Buyshaven vormde nu samen met de Nieuwe 
Haven één geheel. De situatie is zichtbaar op een kaart uit 1845 (afb. 2.15). Op een kaart die 
in of ná 1862 is gemaakt, is de haven nog aanwezig (afb. 2.16).21 Op een volgende kaart uit 
1877 is de locatie van de haven getekend als zijnde land (afb. 2.17). Van een demping in deze 
tijd zijn historisch geen vermeldingen bekend. In 1883 is een dijkje aangelegd op de locatie 
van de huidige Snouckstraat (het deel tussen de Kuipersdijk en Parklaan). De hoger gelegen 
kades rond de voormalige Oude Buyshaven verloren hiermee definitief hun functie, de zee kon 
deze haven nu immers niet meer bereiken en er was geen gevaar meer voor overstroming van 
de omgeving. De kades rond de haven zijn daarom afgegraven, de grond werd gebruikt voor 
de aanleg van de aanleg van de spoorlijn (in gebruik in 1885).22 De situatie is zichtbaar op een 
kaart uit 1887 (afb. 2.18). 

20  Zwart 1986, 125; De Vries 2001.
21  De Vries 2004, 35-36.
22  De Vries 2001. 

Afb. 2.15 Topografische 
militaire kaart uit 1845. Binnen 
de rode cirkel het plangebied.
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Afb. 2.16 Kaart uit 1862 met de leidingen voor gaslantaarns. Binnen de cirkel de gecombineerde Oude 
Buyshaven en Nieuwe Haven.

Afb. 2.17 Topografische 
militaire kaart uit 1877. 
Binnen de rode cirkel 
het plangebied.

Afb. 2.18 Topografische 
militaire kaart uit 1887. 
Binnen de rode cirkel 
het plangebied.
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Neergang van de haringvisserij in Enkhuizen

Na 1650 daalde het aantal haringbuizen dat Enkhuizen als thuishaven had. Over de 
precieze reden voor het verval van de haringindustrie zijn de meningen verdeeld. 
Onder andere concurrentie vanuit het buitenland, de kleine binnenlandse markt, hoge 
lonen binnen de sector, een gebrek aan vernieuwing en een kortzichtig bestuur zijn als 
redenen genoemd. Meer recent is met betrekking tot de oorzaken van het verval van de 
haringindustrie in het Zuiderkwartier de nadruk gelegd op de schade die door de kapers 
uit Duinkerken werd aangericht. De neergang van de haringindustrie had als gevolg dat 
de economie van Enkhuizen sterk achteruit ging. De economie van de stad was zeer 
eenzijdig gericht op de haringvisserij: vrijwel iedereen in de stad was op een bepaalde 
manier betrokken bij deze bedrijfstak. In de eerste plaats moet hier natuurlijk worden 
gedacht aan de haringkooplieden en vissers. Hiernaast was de zoutvaart en zoutindustrie 
van de stad in hoge mate afhankelijk van de visserij en vormde de gezouten haring het 
belangrijkste exportproduct van de stad. Ook de scheepvaart, met name de vaart op de 
Europese landen, was daarom sterk afhankelijk van de haring als afzetproduct. 

Tot slot kan worden gedacht aan de diverse toeleveringsbedrijven die in meer of mindere 
mate leefden van de haringvisserij, waaronder de scheepswerven, kuiperijen, lijnbanen 
en nettenbreierijen. Het verval van de haringindustrie had daarom nadelige gevolgen 
voor de meeste inwoners van de stad. Als gevolg hiervan kwam de economie van 
Enkhuizen in een neerwaartse spiraal terecht. 

Afb. 2.19 Haringbuizen in de Oude Haven, gefotografeerd door fotograaf A. Dekema in 1865-1870. 
Collectie Zuiderzeemuseum.



30

Met de achteruitgang van de visserij daalde de werkgelegenheid in de stad. Hierdoor 
trokken steeds meer mensen weg uit de stad. Dit, en de dalende activiteiten bij de 
industrieën en nijverheid, veroorzaakte een vermindering van de stroom importgoederen 
naar Enkhuizen. Dit had een verdere daling van de werkgelegenheid tot gevolg, wat de 
toestroom van importgoederen nog verder aantastte. Dit zelfversterkende proces had 
eveneens tot gevolg dat de havens van Enkhuizen door een gebrek aan kapitaal niet of 
nauwelijks meer werden onderhouden
en na verloop van tijd dichtslibden. Dit betekende een verdere aftakeling van de handel 
en scheepvaart in de stad.23

Brouwer schrijft dat in 1854 nog zeven haringbuizen in Enkhuizen lagen, in 1871 waren 
dat er nog vijf.24 Door fotograaf Albert Dekema zijn in de periode 1865-1870 twee unieke 
foto’s gemaakt van de laatste haringbuizen (afb. 2.19 en 2.20).25 In 1872 verkochten de 
twee resterende rederijen de laatste haringbuizen.26 

Na het tot stand komen van de Visserijwet in 1857 veranderde er het nodige in de 
haringvisserij op de Noordzee. De visnetten mochten nu van katoen worden gemaakt in 
plaats van hennep en de vissers mochten gebruik maken van andere typen haringschepen. 
Vanuit Frankrijk werd in 1866 de ‘logger’ geïntroduceerd in Nederland. Dit type schip 
was aanvankelijk van hout, maar werd al snel ook uitgevoerd in staal. De logger werd 
tot na het midden van de 20ste eeuw gebruikt voor de haringvisserij op de Noordzee.27 
Aan boord van deze haringschepen werd nog op traditionele wijze gevist en vis verwerkt 
(afb. 2.21 en 2.22). 

23 Tekst afkomstig uit Duijn 2011a. 
24 Brouwer et al. 1938.
25 Collectie Zuiderzeemuseum. 
26 Brouwer et al. 1938.
27 https://nl.wikipedia.org/wiki/Logger

Afb. 2.20 Herstel van een haringbuis aan de Oude Haven, gefotografeerd door fotograaf A. Dekema 
in 1865-1870. Collectie Zuiderzeemuseum.
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Aan het begin van de 20ste eeuw lagen ook in de haven van Enkhuizen enkele loggers 
(afb. 2.23). De eerste logger (EH 234) werd in 1903 in de vaart gebracht, een jaar later 
een tweede logger (EH 235). Deze schepen zijn later naar IJmuiden verkocht. In 1913 
lagen nog twee loggers in Enkhuizen.28

28 www.kombuispraat.com. In de beeldbank van Oud Enkhuizen zijn de volgende loggers aanwezig op 
foto’s: EH 234, EH 235, EH 136, EH 129.

Afb. 2.21 Foto van het werk aan boord van de Duitse haringlogger Saxnot SG7: de netten worden 
uitgezet. Bron: Wikipedia.

Afb. 2.22 Foto van het werk aan boord van de Duitse haringlogger Saxnot SG7: de haring wordt 
gekaakt en gezouten. Bron: Wikipedia.
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Op de kaarten uit de 19de eeuw is zichtbaar dat vrijwel alle bebouwing in de omgeving van 
de haven verdwenen is. Ook in de rest van de stad zijn in de 18de en 19de eeuw veel huizen 
gesloopt. Dit is het gevolg van de sterke daling van het inwonerstal van Enkhuizen, wat weer 
werd veroorzaakt door de sterke economische achteruitgang van de stad. De belangrijkste 
reden hiervan was het verval van de haringvisserij vanaf het midden van de 17de eeuw. Het 
aantal inwoners liep terug van ongeveer 22.000 rond 1625 naar ongeveer 5000 inwoners rond 
1850.29

Door het grotendeels verdwijnen van de visserij en de zeehandel werden de talrijke havens van 
Enkhuizen nauwelijks nog gebruikt. Het onderhoud van de havens, onder meer het herstellen 
van de kadebeschoeiingen en het uitbaggeren van de havenkommen, kostte veel geld. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat in de 19de eeuw diverse havens in de stad zijn gedempt. Naast 
de Oude Buyshaven waren dit een groot deel van de Nieuwe Haven, de Pietershaven en de 
Mastenhaven. 

De grond die door het dempen van de havens werd verkregen, kreeg nieuwe functies. Het 
terrein van de Nieuwe Haven werd gedeeltelijk bebouwd: hier verrees aan het einde van de 
19de eeuw het Snouck van Loosenpark. Het deel van de gedempte haven ten westen hiervan 
werd verhuurd aan zaadfirma Sluis en Groot, die het gebruikten voor het kweken van bloemen. 
Dit bleef het geval tot 1917. Langs de zuidzijde van dit terrein richtte de firma Gebroeders 
van Assen in 1892 een lijnbaan op. Het nog bestaande Witte Huis, gelegen op de hoek van 

29 Duijn 2011a.

Afb. 2.23 Twee haringloggers (EH 234 en EH 235) in de Oosterhaven in Enkhuizen. Collectie Oud 
Enkhuizen.
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de Snouckstraat en Parklaan, maakt hier onderdeel van uit en vormde de oostzijde van de 
lijnbaan (afb. 2.24). De westzijde van de lijnbaan lag bij de Korte Tuinstraat. Het terrein 
was 318 meter lang en ruim 12 meter breed. In diverse gebouwen werd machinaal touw en 
staaldraad gemaakt en tevens was een teerkokerij en hekelarij aanwezig. De Cromhoutstraat 
en Admiraliteitsweg bestonden op dat moment nog niet. In 1901 ging de zaak failliet en op 26 
juni 1901 werd alles openbaar verkocht.30 

30 De Vries 2001.

Afb. 2.24 Het Witte Huis en de lijnbaan van de Gebroeders van Assen. Collectie Oude Enkhuizen.

Afb. 2.25 De Kuipersdijk gezien richting het oosten, foto genomen tussen 1912 en 1917. Collectie Oud 
Enkhuizen.
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Op een oude foto is de Kuipersdijk zichtbaar, gezien richting het oosten (afb. 2.25). De fotograaf 
heeft gestaan ter hoogte van het huidige pand Kuipersdijk 70. De foto is waarschijnlijk gemaakt 
tussen 1912 en 1917, want de huizen links op de foto zijn in 1912 gebouwd31 en de gedempte 
haven is nog niet beplant met fruitbomen (zie onder). Op de achtergrond is zichtbaar dat de 
(onverharde) straat flink omhoog loopt naar de straten rond het Snouck van Loosenpark. 
De huizen van dit park zijn geheel achterin te zien. Links op de voorgrond bevindt zich een 
onbebouwd perceel. Dit perceel ligt ongeveer 50 cm hoger dan de straat. Dit wijst erop dat 
bij het afgraven van de kades rond 1884/1885 ook de Kuipersdijk gedeeltelijk is afgegraven. 
Rechts van de straat ligt de gedempte Oude Buyshaven, dat in deze tijd grotendeels werd 
gebruikt als kweektuin door Sluis en Groot. Het terrein ligt een stuk lager dan het loopniveau 
van de straat.

Het terrein van de lijnbaan werd in 1901 gekocht door de ‘Vereniging tot Werkverschaffing 
in Enkhuizen’ voor 3500 gulden (afb. 2.26).32 Langs de zuidzijde van het terrein lag in deze 
tijd een sloot. De Admiraliteitsweg bestond in deze tijd nog niet, deze straat is eind jaren 20 
gemaakt.33 In de jaren rond 1930 zijn 35 woningen langs de Admiraliteitsweg gebouwd.34 Op 
een foto die in deze tijd is gemaakt, is het slootje langs het terrein van de voormalige lijnbaan 
zichtbaar (afb. 2.27). De sloot is in de jaren 50 gedempt.35

De Cromhoutstraat is rond het midden van de 20ste eeuw gemaakt; de naam werd officieel 
vastgesteld bij raadsbesluit op 8 december 1952. De naam was geopperd door de stadsarchivaris 
Douwe Brouwer en is afgeleid van de naam van een gebouw dat in de 18de eeuw in deze 
buurt stond.36 Uit het aanzegcedul uit 1787 blijkt dat in de omgeving al in de 18de eeuw een 
Cromhoutstraat bestond. Om welke straat dit ging, is niet bekend.

31 Bouwvergunningen aanwezig in Westfries Archief, Kuipersdijk 58-60-62.
32 De Vries 2001.
33 Uit 1930 dateert de straatnaamgeving van deze straat. Zwart 1986, 28. De oudste bouwvergunning 

voor deze straat dateert uit 1929 (Bouwvergunningen Westfries Archief). 
34 Bouwvergunningen Westfries Archief.
35 De Vries 2001.
36 Zwart 1986, 32.

Afb. 2.26 Uitsnede uit de kaart van Egmond-Meijer uit 1902. Binnen de rode cirkel het plangebied.



35

Na 1917 werd het terrein ten noorden van de lijnbaan niet langer gebruikt door Sluis en 
Groot. Het gemeentebestuur van Enkhuizen besloot in 1919 om het terrein te beplanten met 
fruitbomen. In geval van een crisis kon de stad op deze manier een deel van haar eigen voedsel 
produceren, een idee dat was ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog.37 Op een kaart uit 1940 
wordt het terrein van de gedempte haven aangeduid als ‘gemeente vruchtentuin’ (afb. 2.28). 

37 De Vries 2001.

Afb. 2.27 De Admiraliteitsweg rond 1930, kort na de bouw van de huizen. Rechts het sloot langs het terrein 
van de voormalige lijnbaan. 

 Afb. 2.28 Uitsnede uit een kaart van de VVV uit 1940. Binnen de rode cirkel het plangebied.
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Begin jaren 50 werd ter plaatse van de gemeentelijke fruittuin de ULO (Uitgebreid Lager 
Onderwijs) gebouwd. Enkele jaren later, in 1954/1955, vond de bouw van de Technische 
School ‘De Cuyp’ plaats, toen nog aangeduid als de Ambachtsschool. In het gebouw van de 
ULO werd in 1993 de Enkhuizer Zeevaartschool gehuisvest en deze school is hier tegenwoordig 
nog steeds gevestigd. Ten oosten van de Cromhoutstraat verschenen bejaardenwoningen.38 
Rond 2005 zijn zij afgebroken ten behoeve van nieuwbouw op deze locatie (zie ook paragraaf 
2.4). In 2020 is de Technische School ‘De Cuyp’ afgebroken.

2.3 Archeologisch onderzoek op de locatie Fruittuinen 

Direct ten oosten van het plangebied De Cuyp is in de jaren 2005/2006/2007 een opgraving 
uitgevoerd naar aanleiding van geplande nieuwbouw die de naam Fruittuinen heeft gekregen.39 
Dit project wordt begrensd door de Kuipersdijk, Cromhoutstraat, Snouckstraat en Parklaan. 
Onder de nieuwbouw is een parkeergarage gerealiseerd, waardoor het terrein volledig tot 
grote diepte is afgegraven. Het terrein ligt ter plaatse van het westelijk deel van de gedempte 
Nieuwe Haven. Tussen de Nieuwe Haven en Oude Buyshaven lag een brug, op de locatie van 
de huidige Cromhoutstraat. 

Binnen het plangebied is in de eerste plaats de houten kadebeschoeiing van de haven 
teruggevonden (afb. 2.29 t/m 2.31). Het gaat om een deel van de noordelijke beschoeiing 
van de Nieuwe Haven (lengte circa 60 meter) en aansluitend aan de westzijde de houten 
beschoeiing van de aanbrug tussen de Nieuwe Haven en Oude Buyshaven. De locatie van 
de brug zelf lag buiten de bouwput. De beschoeiing bestond uit zware palen met daarachter 
horizontale planken en was behoorlijk scheef gezakt. De uiteinden van de planken lagen 
boven elkaar en de planken waren bevestigd aan dunne palen die zich achter de planken 
bevonden. Opvallend is dat bij de westzijde van de noordelijke beschoeiing (de laatste 14 
meter ongeveer) en bij de beschoeiing van de aanbrug vrijwel geen palen aanwezig waren. De 
plankenbeschoeiing was nog ongeveer 1 tot 1,5 meter hoog, de palen waren aanzienlijk langer 
doordat zij een stuk in de havenbodem waren geslagen. De bovenzijde van het houtwerk lag 
op ongeveer 1,5 meter onder NAP (dit is ongeveer 1,5 meter onder maaiveld). De palen waren 
zowel van eikenhout als grenenhout, maar niet duidelijk is wat de verhouding tussen deze 
houtsoorten was. Uit het dendrochronologisch onderzoek op zes eiken palen en vier grenen 
palen blijkt dat de eiken palen dateren van de aanleg van de haven in 1590 (hout gekapt 1590 
en 1591). De grenen palen horen bij reparaties uit de 17de eeuw (hout gekapt 1637/1638, 
1639/1640 en 1655/1656). Een aantal palen betrof hergebruikt scheepshout, waarschijnlijk 
spanten. De planken waren waarschijnlijk allemaal van grenenhout.

Binnen de haven waren vullingslagen aanwezig die zijn gevormd tijdens het gebruik van de 
haven. Tot een afstand van ongeveer 6 meter uit de kadebeschoeiing bestonden deze lagen uit 
humeuze klei met stukjes hout en veel vondstmateriaal, waaronder aardewerk, bouwkeramiek, 
glas, metaal, hout, textiel en leer uit de 17de eeuw. Dit afval is door omwonenden vanaf de kade 
in de haven gestort. Het pakket was ongeveer 1 meter dik en bevond zich tussen 2,3 en 3,5 
meter onder NAP. Verder van de beschoeiing af bestond de havenvulling uit meer vette klei met 
weinig vondsten, maar wel juist vaak complete objecten. In het midden van de haven bevond 

38 De Vries 2001.
39 Jacobs 2011.
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de onderkant van de havenvulling zich op 4,8 meter onder NAP. In de havenvulling zijn diverse 
objecten gevonden die samenhangen met scheepvaart, bijvoorbeeld drijvers van berkenschors 
voor visnetten, een zakzonnewijzer, losse stukken scheepshout, peilloden, fragmenten van 
katrollen, een pikhaak, stukken touw, een passer en een breeuwijzer. 

De dempingslagen uit de 19de eeuw bestonden uit zand en klei. In dit dempingspakket waren 
vrijwel geen vondsten aanwezig. Resten van de touwslagerij uit het einde van de 19de eeuw zijn 
niet gevonden. Wel kwamen houten funderingspalen van een gebouw uit de 20ste eeuw langs 
de Snouckstraat tevoorschijn. 

De keramiek die bij het onderzoek is verzameld, is gedetermineerd. Veel exemplaren van 
importkeramiek, waaronder ook veel bijzondere stukken, zijn echter niet herkend. In 2011 is 
de keramiek door Archeologie West-Friesland daarom opnieuw bekeken, waarbij bijzondere 
stukken zijn gefotografeerd. Zij zijn in dit rapport opgenomen in de bijlage. 

Afb. 2.29 t/m 2.31 De houten 
kadebeschoeiing van de Nieuwe 
Haven, blootgelegd tijdens de 
opgraving binnen plangebied 
Fruittuinen.
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3. Doel en methode van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht

In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad bij 
het archeologisch onderzoek en de uitwerking daarvan hebben gefungeerd. Dit rapport tracht 
antwoord op deze onderzoeksvragen te geven. Hieronder worden de vragen weergegeven. 

1. Kadebeschoeiing
1.1 In hoeverre is de houten kadebeschoeiing van de noordzijde van de haven en de aarden 
aanbruggen nog intact? Wat is de constructie van de beschoeiing? Hoe zijn de palen verbonden 
met de planken?

1.2 Welke houtsoorten zijn toegepast? Wanneer is het hout gekapt en wat is de herkomst van 
het hout? Kan op basis van de houtdateringen de aanleg van de haven worden gedateerd?

1.3 Zijn delen van de beschoeiing op zeker moment vervangen? Zo ja, is sprake van één 
reparatiefase of meerdere? Is dit alleen te herleiden uit de dateringen van het hout of is dit ook 
zichtbaar aan een verschil in het toegepaste hout (houtsoort, vorm van het hout)?

1.4 Is oud scheepshout of ander hergebruikt hout toegepast in de beschoeiing? Wat is de 
datering van dit hout? Is dit hout toegepast bij de bouw van de beschoeiing of later? Wat kan 
worden gezegd over de primaire functie van de elementen?

1.5 In 1832 zijn de aarden aanbruggen gesloopt. Is hierna op deze locatie een beschoeiing 
gemaakt, als verbinding tussen de bestaande beschoeiingen in de Nieuwe Haven en Oude 
Buyshaven?

2. Brug
2.1 Zijn funderingen van de dubbele ophaalbrug in de bodem aanwezig? Zijn de funderingen 
van hout of baksteen/natuursteen? Wat kan op basis van de resten worden gezegd over het 
uiterlijk en de afmetingen van de brug. Kan de bouw van de brug worden gedateerd?

2.2 Indien houten funderingen zijn toegepast, hoe ziet de constructie eruit? Zijn houtverbindingen 
aanwezig, en zo ja, hoe zien zij eruit? Welke houtsoorten zijn toegepast? Wat is de herkomst 
van het hout?

2.3 Zijn aanwijzingen aanwezig dat de brug op zeker moment is vernieuwd?

3. Havenvulling
3.1 Hoe zien de vullingslagen uit de bestaansperiode van de haven eruit? Op welke NAP-diepte 
ligt de onderkant en bovenkant van deze vulling?

3.2 Welke vondsten zijn in de havenvulling aanwezig? Concentreert het materiaal zich langs de 
kade? Is een verschil herkenbaar tussen vondsten langs de kade en vondsten op grotere 
afstand van de kade?
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3.3 Wat is de datering van de vondsten? In hoeverre geven de vondsten een beeld van de 
materiële cultuur van de bewoners van het havengebied? Kunnen vondsten aan scheepvaart 
of ambachtelijke activiteiten worden gekoppeld?

3.4 Waarmee is de haven tussen 1862 en 1877 gedempt? Zijn vondsten aanwezig in het 
dempingspakket? Kan de demping strakker worden gedateerd op basis van deze vondsten?

4. Kade
4.1 Hoe ziet de bodemopbouw van de kade eruit? Is een natuurlijke veenlaag aanwezig?
Waarmee is het maaiveld aan het einde van de 16de eeuw opgehoogd?

4.2 Is sprake van één of meer verhardingslagen? Welk verhardingsmateriaal is toegepast?

4.3 Zijn sporen of vondsten aanwezig die horen bij werkzaamheden of gebouwen op de kade?

3.2 Methode

Het bouwplan voor het plangebied bestond uit de bouw van 21 woningen met garages in 
twaalf bouwblokken. Op het terrein werd geen parkeergarage gebouwd (zoals wel het geval 
was bij de locatie Fruittuinen, zie paragraaf 2.3). De locatie van de bouwblokken is op de 
oudste kadastrale kaart uit 1823 geplot (afb. 3.1). Hieruit bleek dat de vier noordelijke 
en twee oostelijke bouwblokken zich ter plaatse van de rand van de haven bevonden. Op 
deze locaties zou de aanwezige kadebeschoeiing of -muur ernstig worden verstoord. 

Afb. 3.1 Het plangebied (zwarte lijn) met de geplande bebouwing (blauwe lijnen) geplot op de oudste 
kadastrale kaart uit 1823.
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Afb. 3.2 De ligging van de werkputten (blauwe stippellijnen) binnen het plangebied (groene lijn). Schaal 1:500. 
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Afb. 3.3 De werkputten (blauwe stippellijnen) geplot op de oudste kadastrale kaart uit 1823. Schaal 1:500.
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De overige bouwblokken liggen op de locatie van de havenvulling en hier worden geen 
sporen verwacht. Weliswaar zijn hier vondsten in de havenvulling aanwezig, maar zij 
worden nauwelijks verstoord door het inslaan van heipalen. Daarom is geadviseerd om 
alleen de locaties van de zes bouwblokken aan de noord- en oostzijde op te graven.40 

In totaal zijn zes werkputten aangelegd (afb. 3.2 en 3.3). In de werkputten is steeds eerst op de 
locatie van de kade gegraven, tot het niveau van de bovenzijde van de houten kadebeschoeiing. 
Vervolgens is binnen de haven verdiept tot op het niveau van de natuurlijke bodem. Uit de 
havenvulling zijn zoveel mogelijk per laag vondsten verzameld. De uitgegraven havenvulling is 
steeds apart gehouden en vervolgens uitgespreid over het terrein. Dit is vervolgens intensief 
doorzocht. Tijdens de opgraving is fulltime met een metaaldetector gezocht. In principe zijn 
alle vondsten meegenomen. Alleen bij het natuursteen is selectief verzameld op basis van 
variatie en hanteerbaarheid van de stukken. 

Van de houten kadebeschoeiingen is zowel het bovenaanzicht als het zijaanzicht gefotografeerd 
en getekend. Hiernaast zijn profielen door de vulling van de haven en lagen van de kade en 
aanbruggen gedocumenteerd. De allesporenkaarten, profielen en tekeningen van de houten 
beschoeiingen zijn te vinden in bijlage 1 tot en met 8. 

40 Duijn 2015 en PvE 2020.

Afb. 3.4 Werkput 1 gezien vanaf boven.
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De houten elementen die bij het onderzoek tevoorschijn kwamen, zijn in het veld beoordeeld 
door de houtspecialist op houtsoort en geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek.41 

41 Houtspecialist: D.M. Duijn.

Afb. 3.5 Werkput 1 wordt aangelegd.

Afb. 3.6 Een profiel wordt getekend in werkput 4.
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Vervolgens zijn houtmonsters gezaagd voor dendrochronologisch onderzoek en/of 
houtsoortbepaling. Een selectie van deze monsters is onderzocht. 
Binnen het plangebied waren voorafgaand aan het onderzoek enkele verstoringen van het 
bodemarchief bekend. In de eerste plaats ging dit om een kelder van de ambachtsschool uit 
de jaren 50. Deze kelder was circa 15 bij 7,8 meter en 2,7 meter diep. De kelder bevond zich 
ter plaatse van een van de werkputten, namelijk werkput 5. Deze werkput bestaat daarom 
uit twee delen, aan weerszijden van de verstoring (werkput 5 en 6). De school was bovendien 
onderheid met veel houten palen met betonnen opzetters. Zij bleken op enkele plekken door 
de beschoeiing van de haven te zijn geslagen en hebben hier dus een verstoring veroorzaakt.
Aan de oostzijde was een grote werkput gepland ter hoogte van de brug over de haven. Hier 
bleek een grote olietank in de grond te zitten, wat een grote verstoring had veroorzaakt. Daarom 
is alleen een klein kijkgat gegraven om de opbouw van de havenvulling te documenteren 
(werkput 7). Sporen zijn in deze werkput niet aangetroffen. 
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4. Sporen en structuren (D.M. Duijn)

Bij het archeologisch onderzoek is een deel van de houten kadebeschoeiing van de Oude 
Buyshaven en de aanbruggen tussen de Oude Buyshaven en Nieuwe Haven onderzocht. 
Ter plaatse van de kade is de bodemopbouw bestudeerd en zijn enkele sporen gevonden. 
Hiernaast is de havenvulling gedeeltelijk onderzocht en zijn hier veel vondsten uit verzameld. 
Het vondstmateriaal uit de havenvulling komt aan bod in hoofdstuk 5. 

4.1 Sporen van vóór 1591/1592

In de kade ten noorden van de haven zijn een paar sporen aangetroffen die dateren van vóór de 
aanleg van de Oude Buyshaven en de ophoging van de kade. In deze tijd lag het gebied buiten 
de stad Enkhuizen en was het in gebruik als veenweidegebied. Aan sporen uit deze periode is 
tijdens de opgraving weinig aandacht besteed, omdat zij niet van groot belang zijn voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen en ook niet samenhangen met de havencontext van 
het plangebied. 

In werkput 1 is een noord-zuid georiënteerde sloot aangetroffen in het profiel achter de 
kadebeschoeiing (S19, profiel 3, afb. 4.1). Het spoor is niet gedocumenteerd in het vlak, zodat 
de exacte oriëntatie niet bekend is. Het gaat echter zeer waarschijnlijk om een sloot die al in de 
Middeleeuwen is gegraven en de oriëntatie van sloten uit deze periode is precies noord-zuid. 
De sloot was ongeveer 3 meter breed en vanaf de bovenkant van het veen circa 1 meter diep. 
Het spoor was opgevuld met een vrij egaal bruin pakket van veen en venige klei. Dit maakt 
het aannemelijk dat de sloot al was gedempt op het moment dat het uitgraven van de haven 
begon, omdat de ophogingslagen uit het einde van de 16de eeuw veel lichtgrijze klei bevatten. 

Afb. 4.1 Profiel 3 met sloot S19 en paalkuilen S4. Aan de bovenkant en linkerkant van het profiel is de 
lichtgrijze klei achter de kadebeschoeiing zichtbaar. 
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Deze klei is niet aanwezig in de vulling van de sloot. 
In werkput 2, 3 en 5 waren geen sloten aanwezig. Tussen de werkputten in kunnen uiteraard 
wel meer gedempte sloten liggen. 

In werkput 1 en 2 zijn een kleiwinningskuil (daliegat) en veenwinningskuil gevonden. De 
vulling van de kuilen komt overeen met de ophoging uit het einde van de 16de eeuw, wat 
doet vermoeden dat de kuilen gelijktijdig met de ophoging zijn dichtgegooid. Het is in dat 
geval aannemelijk dat zij kort hiervoor zijn gegraven. De klei en het veen dat in de kuilen is 
gewonnen, is mogelijk gebruikt voor het grote stadsuitbreidingsproject van Enkhuizen dat in 
1590 van start ging.   

Kuil S1 in werkput 1 is alleen in het vlak gezien, de diepte van het spoor is niet bepaald. De 
vulling bestond uit bruine venige klei met bovenin wat grijze en lichtgrijze klei. Gezien de 
locatie kan het niet gaan om een onderdeel/nazak van sloot S19. De bovenzijde van het spoor 
is vastgelegd ter hoogte van de bovenzijde van het natuurlijke veen (circa -1,90 NAP). Slechts 
een deel van het spoor is blootgelegd, het lijkt te gaan om een ronde kuil met een diameter 
van minimaal 3,5 meter. 
In werkput 2 is ook een ondiepe kuil gevonden, die waarschijnlijk als veenwinningskuiltje moet 
worden geïnterpreteerd (S23, afb. 4.2). Het spoor is gezien in het vlak en in het noordprofiel 
(zie coupe bij profiel 4). De kuil verdween in de rand van de werkput, maar was minimaal 
2 meter lang en 72 cm breed. Het was tot ongeveer 60 cm diep in het natuurlijke veen 
ingegraven, het spoor reikte dus niet tot in de natuurlijke bodem. 

Afb. 4.2 Profiel 4 met coupe door kuil S23.
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4.2 Kadebeschoeiing haven en aanbruggen

Op vier locaties is de noordelijke kadebeschoeiing van de haven blootgelegd en onderzocht. 
Hiernaast is van de noordelijke en zuidelijke aanbrug van de ophaalbrug tussen de Oude 
Buyshaven en Nieuwe Haven een groot deel van de beschoeiing gedocumenteerd. De houten 
beschoeiingen bestonden uit palen met daarachter planken. De tekeningen van het boven- en 
zijaanzicht van deze houten structuren zijn te vinden in de bijlage. Van de onderdelen van de 
beschoeiingen zijn in het veld houtmonsters genomen voor dendrochronologisch onderzoek. 
Een selectie van de monsters is onderzocht door dendrochronoloog Sjoerd van Daalen (Van 
Daalen Dendrochronologie, Deventer). Het dendrochronologisch rapport is te vinden in de 
bijlage.

4.2.1 Kadebeschoeiing noordzijde haven
Op vier locaties is een deel van de noordelijke kadebeschoeiing van de Oude Buyshaven 
blootgelegd (afb. 4.3 t/m 4.6). Uit het dendrochronologisch onderzoek blijkt dat dit de originele 
beschoeiing is die bij de aanleg van de haven aan het einde van de 16de eeuw is gemaakt. In 
totaal is de beschoeiing over een lengte van bijna 44 meter blootgelegd. Het houtwerk bestond 
in de eerste plaats uit horizontale planken van naaldhout boven elkaar. Zij moesten de grond 
van de kade op zijn plek houden. De planken waren gezamenlijk nog maximaal 1,58 meter 
hoog (bovenkant circa -1,60 NAP). Tegen de waterzijde van de planken hebben palen gestaan, 
om te voorkomen dat de planken het water in zouden worden gedrukt door gronddruk vanuit 
de kade. Slechts zeven eiken beschoeiingspalen zijn teruggevonden. Oorspronkelijk zijn er veel 
meer beschoeiingspalen geweest, maar zij zijn aan het einde van de 19de eeuw verwijderd, 
op het moment dat de kades rond de haven zijn afgegraven (zie paragraaf 2.2). De houten 
beschoeiing stak hierdoor boven het maaiveld uit en moest gedeeltelijk worden weggehaald. 
Voor de palen gold op dat moment dat ofwel de bovenzijde kon worden afgezaagd, of dat 

Afb. 4.3 De kadebeschoeiing in werkput 1.
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de palen werden uitgetrokken. Men heeft, in ieder geval voor dit deel van de haven, voor de 
laatste optie gekozen. Ook het bovenste deel van de planken van de beschoeiing is op dat 
moment verwijderd. Hier en daar zijn planken op dat moment de haven in geduwd: zij werden 
bovenop de oude havenvulling teruggevonden (S3, afb. 4.7).

Afb. 4.4 De kadebeschoeiing in werkput 3.

Afb. 4.5 De kadebeschoeiing in werkput 5. 
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Afb. 4.6 De kadebeschoeiing in werkput 2. 

Afb. 4.7 Een deel van de kadebeschoeiing in werkput 1 met losliggende planken op de havenvulling.
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De onderkant van de planken bevond zich op 
-2,90 tot -3,40 NAP. Dit is de oorspronkelijke 
onderkant van de beschoeiing. Het 
straatniveau van de Kuipersdijk ligt 
tegenwoordig op ongeveer 0 NAP, maar dit 
moet minimaal +1 NAP zijn geweest.42 Het 
is de onbekend of de Kuipersdijk en de kade 
tussen deze straat en de haven volledig op 
dit niveau lag, of dat sprake was van een 
geleidelijk oplopend talud vanaf de haven 
tot de huizen langs de Kuipersdijk. Een 
andere mogelijkheid is dat rond de haven 
een soort dijk lag, op de plek van de kade 
of de straten rond de haven. De NAP-hoogte 
van de bovenkant van de kadebeschoeiing 
kan hierdoor niet precies worden bepaald, 
maar uitgegaan wordt van een hoogte 
van ongeveer +1 NAP. Dit betekent dat de 
kadebeschoeiing ongeveer 4 meter hoog 
moet zijn geweest. 

42 De straten langs het Snouck van Loosenpark, wat is aangelegd op een deel van de gedempte Nieuwe 
Haven, liggen op +2 NAP. Hier is het maaiveld rond de haven niet afgegraven in de 19de eeuw, 
maar is het terrein van de gedempte haven juist flink opgehoogd. Het is niet ondenkbaar dat de 
Kuipersdijk ook op dit niveau heeft gelegen. Dat zou betekenen dat het loopniveau nu 2 meter lager 
ligt. 

Afb. 4.8 Detail van een van de eikenhouten palen. 

Afb. 4.9 Trekken van een eikenhouten paal in werkput 3.
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De eikenhouten palen moeten minimaal 5 meter lang zijn geweest, omdat zij aan de onderkant 
nog een stuk in de grond staken (afb. 4.8 en 4.9). 
De onderste 1,5 meter van de kadebeschoeiing is teruggevonden, de bovenste 2,5 meter is 
in het verleden verdwenen. Bij het afgraven van de kades rond de Oude Buyshaven aan het 
einde van de 19de eeuw zijn de meeste palen van de kadebeschoeiing geheel verwijderd en 
zijn de planken waarschijnlijk tot ongeveer -1,00 NAP weggehaald, aangezien tot dit niveau 
de kades zijn afgegraven. Bij de opgraving is de bovenzijde van het houtwerk aangetroffen op 
ongeveer -1,70 NAP. Het deel van de beschoeiing dat tussen -1,70 en -1,00 NAP heeft gelegen 
is in de afgelopen anderhalve eeuw vergaan doordat het zich (een deel van het jaar) boven het 
grondwaterpeil bevond.  
Het teruggevonden hout was in zeer goede staat. Dit komt uiteraard doordat het hout altijd 
onder grondwaterpeil heeft gelegen, maar ook doordat al in de eerste helft van de 17de eeuw 
een dikke laag havenslib tegen dit deel van de beschoeiing is gevormd. Hierdoor is het hout 
niet aangetast door water of, vanaf circa 1730, aangevreten door de paalworm. Wel zijn in 
de 20ste eeuw op enkele plekken heipalen door de kadebeschoeiing heen geslagen, wat lokale 
verstoringen heeft veroorzaakt. 

Van de uitgetrokken palen zijn paalkuilen 
teruggevonden, zodat toch kan worden 
gereconstrueerd op welke locaties palen 
langs de beschoeiing hebben gestaan (S13, 
S25, S35, S60, afb. 4.10 en 4.11).43 De 
paalkuilen waren rechthoekig tot rond van 
vorm en 20 tot 35 cm breed. Zij waren 
opgevuld met grond horende bij de diverse 
havenvullingen uit de 17de en 18de eeuw. 
De paalkuilen lagen in de meeste gevallen 
op ongeveer 1 meter afstand van elkaar 
(gemeten vanuit midden kuilen).44 Het lijkt 
er dus sterk op dat bij de bouw van de 
kadebeschoeiing globaal om de meter een 
eikenhouten paal is ingeslagen. Hier en daar, 
met name in werkput 1, zijn paalkuilen in 
tweetallen aangetroffen. Dit doet vermoeden 
dat hier op zeker moment extra palen zijn 
geslagen. Bij de opgraving Fruittuinen zijn 
tussen de originele palen van eikenhout ook 
palen van grenenhout gevonden die in de 
17de eeuw zijn geplaatst, als reparaties van 
de originele kadebeschoeiing (zie paragraaf 
2.3). Vermoedelijk is dit ook het geval 
geweest binnen in ieder geval een deel van 
de Oude Buyshaven. 
Hierboven is al vermeld dat slechts zeven 

43 Uit enkele paalkuilen komt keramiek uit de 17de en 18de eeuw: V38, V49. De vondsten zijn zeer 
waarschijnlijk afkomstig uit de havenvulling. 

44 Hier en daar zijn paalkuilen gemist, doordat zij niet zichtbaar waren door een erg natte bodem.

Afb. 4.10 Paalkuilen langs de onderzijde van de 
kadebeschoeiing in werkput 1.
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eikenhouten palen zijn teruggevonden (S14, S27, 
S37). Zij zijn bij het verwijderen van de palen 
aan het einde van de 19de eeuw afgebroken of de 
bovenzijde is al eerder, tijdens de gebruiksfase 
van de haven, weggerot of verwijderd. Hierdoor 
vormden zij geen obstakel na het afgraven van de 
kade en zijn zij behouden in de bodem. Enkele palen 
waren over de volledige hoogte van de resterende 
beschoeiing bewaard gebleven, van andere palen 
resteerde nog slechts een klein deel boven de 
bodem van de haven. Zij waren nog maximaal 
350 cm lang (afb. 4.12). De palen waren 1,5 tot 
2,1 meter in de bodem van de haven geslagen, 
gemeten vanaf de onderzijde van de planken. 

Afb. 4.11 Enkele paalkuilen in de havenvulling direct tegen de kadebeschoeiing aan.

Afb. 4.12 Een uitgetrokken eikenhouten paal 
(S37).

Afb. 4.13 Gat in de punt van een eikenhouten paal.
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Alle palen waren tweezijdig aangepunt. 
Opvallend is dat in het midden van de 
punt van alle palen een rond gat zat met 
een diameter van 2 cm (afb. 4.13). Het gat 
bevond zich op 8 tot 13 cm uit de onderkant 
van de palen. De functie van de gaten in 
onzeker, maar meest aannemelijk lijkt dat 
er een haak of touw doorheen gehaald kon 
worden en zij dus samenhangen met het 
transport van het hout. De palen waren 
rechthoekig en hadden vrij strakke hoeken 
(afb. 4.14). De dunste paal was 16 bij 9 
cm, de dikste paal 31 bij 13 cm. In een van 
de eiken palen (S14, M6) zijn twee ronde 
vlotpennen gevonden van 5 cm lang en met 
een diameter van 2,5 cm. Dit soort pennen 
zijn aangebracht tijdens het transport van 
het hout. Uit houtsoortbepaling blijkt dat de 
vlotpennen van hout van de zoete kers zijn 
gemaakt.45 

Zes palen zijn dendrochronologisch onderzocht.46 Bij een van de palen was het spinthout niet 
helemaal compleet, zodat slechts kan worden gezegd dat het hout is gekapt tussen 1590 en 
1593. Bij de andere vijf palen kon het kapjaar exact worden bepaald: de herfst/winter van 
1589 of eerste maanden van 1590, de herfst/winter van 1590 of eerste maanden van 1591 
(twee palen), het voorjaar van 1591 en de zomer van 1591. Zoals gebruikelijk voor deze 
periode is het eikenhout afkomstig uit het zuiden van Noorwegen. De dateringen van het hout 
wijzen erop dat de kadebeschoeiing van de Oude Buyshaven in 1591 of 1592 is gemaakt. 

45 M6.2.
46 M5, M15, M23, M24, M25, M26. 

Afb. 4.14 Twee houtmonsters van eikenhouten palen.

Afb. 4.15 Een schot van grenen planken in werkput 1.
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De planken van de beschoeiing waren van grenenhout (hout van de grove den). Zij waren 
ongeveer 3 cm dik en dosse gezaagd. De zijkanten waren steeds strak bekapt, waardoor 
geen wankant (buitenste jaarring boom) aanwezig was. De planken waren allemaal ongeveer 
4 meter lang. De kopse kanten lagen steeds in dezelfde lijn, waardoor sprake was een soort 
schotten van 4 meter breed (afb. 4.15 t/m 4.17). Verticaal achter ieder schot stonden drie 

Afb. 4.16 Een schot van grenen planken in werkput 2. Het gat is veroorzaakt door een heipaal die er in de 
20ste eeuw doorheen is geslagen. 

Afb. 4.17 De aansluiting van twee schotten op elkaar, in werkput 3. 
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dunne vierzijdig gekantrecht palen van 
naaldhout (fijnspar47, 7 bij 7 cm): twee 
aan de uiteinden en één in het midden. 
De planken waren aan deze dunne palen 
genageld met gesmede ijzeren nagels. Deze 
dunne palen liepen verder door dan de 
onderkant van de schotten en stonden in de 
havenbodem. Het is de vraag of de schotten 
in verticale positie zijn opgebouwd, of dat zij 
liggend op de kade in elkaar zijn getimmerd 
tot schotten van 4 bij 4 meter en vervolgens 
op hun plek zijn gezet. Vermoedelijk is dit 
laatste het geval. Wanneer de schotten in 
verticale positie waren opgebouwd, zou een 
meer rommelige plaatsing van de planken 
worden verwacht, waarbij de kopse kanten 
van de planken niet steeds strak boven 
elkaar liggen. Opvallend is dat in de kopse 
kanten van acht planken een rond gat 
aanwezig was (afb. 4.18). Net als bij de 
eiken palen hangen zij vermoedelijk samen 
met het transport van het hout. De gaten 
zullen in de stammen of balken zijn geboord, 
voorafgaand aan het zagen van de planken.

In totaal zijn negen planken dendrochronologisch onderzocht (afb. 4.19).48 Uit de houtsoort-
bepaling blijkt dat het in alle gevallen om hout van de grove den gaat. De planken bevatten 

47 Houtsoortbepaling M3.
48 M4.3, M4.11, M4.16, M4.17, M11.3, M12.1, M21.7, M21.11, M21.16.

Afb. 4.18 Kleine ronde gaten in de kopse kanten van 
planken.

Afb. 4.19 Planken van de beschoeiing liggen klaar voor bemonstering. 
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98 tot 198 jaarringen. Zes planken konden 
worden gedateerd, maar doordat geen 
wankant aanwezig is gaat het om post quem-
dateringen. De bomen waaruit de planken 
zijn gezaagd, zijn gekapt na 1567, na 1575, 
na 1556, na 1565, na 1549 en na 1575. 
Twee planken, de een afkomstig uit werkput 
1 en de andere uit werkput 3, blijken uit 
dezelfde boom afkomstig te zijn.49 Het hout 
is afkomstig uit het zuiden van Noorwegen 
en mogelijk ook het zuiden van Zweden. 
Zuid-Noorwegen is het gebruikelijke 
herkomstgebied van grenenhout uit de 16de 
en 17de eeuw.

Achter (ten noorden van) de planken 
bevond zich klei (afb. 4.20 en zie afb. 4.1). 
Het ging om een laag van ongeveer 5 tot 20 
cm dik die bewust achter het houtwerk is 
aangebracht. Het is onzeker of de klei eerst 
is aangebracht en vervolgens de schotten 
zijn geplaatst, of dat de schotten eerst zijn 
geplaatst en de klei vervolgens achter het 
hout is gestort als opvulling. Er zal in ieder 
geval bewust voor klei zijn gekozen, omdat 
dit niet wegspoelt in water. Door de kleilaag 
achter de kadebeschoeiing werd voorkomen dat de grond van de kade geleidelijk zou afkalven 
door het water in de haven, met verzakkingen van de kade als gevolg. Overigens is wel een 
grote verzakking van de kade teruggevonden (zie onder). 
Uit de kleilaag direct achter de kadebeschoeiing in werkput 1 (S9) is een kleine hoeveelheid 
keramiek verzameld, afkomstig van een steengoedkruik en een roodbakkende grape of pot 
met slibversiering.50 De keramiek kan goed uit het einde van de 16de eeuw dateren, de periode 
dat de kadebeschoeiing is gemaakt.

De kadebeschoeiing stond niet verticaal, maar helde overal naar achteren (richting het noorden/
de kade).51 Waarschijnlijk is dit zo gebouwd en dus origineel. Bij een hoogte van ongeveer 1,5 
meter helde het houtwerk 55 tot 85 cm naar achteren. Uitgaande van een originele hoogte 
van ongeveer 4 meter, zou dit betekenen dat het geheel over een breedte van 1,4 tot 2 meter 
naar achter helde. Deze schuine positie zal nodig zijn geweest, omdat geen gebruik is gemaakt 
van trekankers. Trekankers werden toegepast om te voorkomen dat de kadebeschoeiing door 
gronddruk richting het water zou worden gedrukt. Dat men in ieder geval rond het midden van 
de 17de eeuw bekend was met het gebruik van trekankers, bewijst een houten trekanker dat is 
gevonden bij onderzoek op het Oostereiland in Hoorn.52

49 M4.16 en M21.16.
50 V8.
51 Hetzelfde was ook het geval bij de opgraving Fruittuinen.
52 Schrickx & Duijn 2010, 59.

Afb. 4.20 Bovenaanzicht op de kadebeschoeiing in 
werkput 1. Het houtwerk staat schuin en erachter is 
een band lichtgrijze klei aanwezig.
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In werkput 1, 2 en 5 is achter de houten beschoeiing een rij paalkuilen gevonden (S4, S20, 
S22, S61 t/m S64, afb. 4.21 en zie afb. 4.1). Op deze plekken hebben oorspronkelijk dus 
houten palen gestaan. Enkele palen zijn in het profiel gezien: zij waren minimaal 1 meter diep 
en gingen verticaal de grond in (dus niet schuin). Aan de uiterste oostzijde van werkput 2 is 
één paal van grenenhout gevonden die gezien de locatie bij de rij paalkuilen hoort (S21). Deze 
paal was 124 cm lang, 17 bij 14 cm en aangepunt. Het monster van de paal kon helaas niet 
worden gedateerd door middel van dendrochronologisch onderzoek.53 Ook in werkput 3 (en 
een groter deel van werkput 1) waren waarschijnlijk van dit soort paalkuilen aanwezig, maar 
zij waren in het vlak minder goed zichtbaar. De paalkuilen waren wisselend van vorm en 25 
tot 60 cm breed. De vulling bestond in de meeste gevallen uit zand, kleibrokken, schelpgruis 
en baksteenbrokken. Uit enkele sporen komen scherven keramiek uit de 17de eeuw, maar 
dit zegt waarschijnlijk niets over de ontstaansperiode van de paalkuilen.54 De palen die hier 
in hebben gestaan, zullen namelijk pas aan het einde van de 19de eeuw zijn verwijderd, 
gelijktijdig met de palen van de kadebeschoeiing. De meeste paalkuilen lagen op ongeveer 
50 cm achter de bovenzijde van de kadebeschoeiing, maar enkele kuilen zijn direct achter de 
beschoeiing gevonden (S4, S61). Het is de vraag wat de functie is geweest van een palenrij 
op deze locatie. Vermoedelijk hangen zij samen met de constructie van de kadebeschoeiing, 
aangezien de beschoeiing door de schuine positie hiervan op een hoger niveau over de locatie 
van de paalkuilen heeft gestaan. Het meest aannemelijk lijkt dat aan de landzijde van de 
kadebeschoeiing een gording (horizontale balk) aanwezig was en dat deze werd ondersteund 
door de palen in de kade. Dit moest voorkomen dat het houtwerk richting het noorden zou 
verzakken in de zachte veenlagen van de kade.
Aan de westzijde van werkput 1 is één paal van naaldhout (grove den) direct achter de 
beschoeiingsplanken gevonden. De paal was driezijdig gekantrecht en 15 bij 11 cm groot. 
Uit dendrochronologisch onderzoek blijkt dat de paal van ná 1663 dateert en het dus om 

53 M16.
54 V36, V67, V124, V125.

Afb. 4.21 Paalkuilen S61 t/m S63 achter de kadebeschoeiing in werkput 5. 
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een reparatie van de kadebeschoeiing gaat.55 Mogelijk horen meer paalsporen in de kade bij 
reparaties uit de 17de of 18de eeuw.

In werkput 2 en 5 is een verzakt deel van de kade teruggevonden (S16 en S59, geen zijaanzicht 
getekend). De kade is hier over een afstand van 12 meter verzakt, waarbij de kadebeschoeiing 
minimaal 1,5 meter naar buiten (richting het water) is gedrukt (zie afb. 4.6). De planken 
vormden hierdoor geen samenhangend schot meer, maar zij lagen als rommelig geheel bij 
elkaar. Oorzaak van de verzakking was het wegspoelen van een deel van de natuurlijke 
kleibodem achter de onderzijde van het houtwerk. Hierdoor is een groot stuk natuurlijk veen 
naar beneden gezakt. Het gat hieronder is dichtgespoeld met een mix van lichtgrijze vette 
klei, lichtgrijs zand en veenbrokken (zie tekening profiel 8 en afb. 4.22). De onderkant van 
het uitgespoelde gat bevond zich op -3,40 NAP, terwijl de bovenkant van de natuurlijke bodem 
op -2,30 NAP lag. Dit betekent dat een gat van 1,1 meter diep is ontstaan. Ten westen van 
werkput 5 was het gat mogelijk nog dieper. Aangezien de havenvulling tegen dit deel van de 
beschoeiing al uit de eerste helft van de 17de eeuw dateert, moet de verzakking al snel na 
de aanleg van de haven hebben plaatsgevonden. De verzakking moet zijn ontstaan op het 
moment dat nog geen havenvulling tegen de onderkant van het houtwerk lag.
Nadat de kadebeschoeiing naar buiten was gedrukt, zijn nieuwe palen tegen de buitenzijde van 
de planken geslagen. Op deze plek zijn namelijk paalkuilen gevonden (S25). Het is de vraag 
of de verzakking tijdens de gebruiksperiode bovenin de kadebeschoeiing zichtbaar was. Op de 
kadastrale minuut uit 1823 is op deze plek geen afwijking zichtbaar, de grens van de haven 
loopt hier gewoon rechtdoor. 

4.2.2 Kadebeschoeiing noordelijke aanbrug
De kadebeschoeiing van de noordelijke aanbrug is over een afstand van 6,5 meter blootgelegd 
(werkput 2, S17, profiel 6, afb. 4.23). Van het houtwerk waren op deze plek alleen de onderste 

55 M2.

Afb. 4.22 Profiel 8 in werkput 2.
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twee planken bewaard gebleven en zij zijn bovendien deels verstoord in de 20ste eeuw. De 
onderkant van de beschoeiing lag hier wat hoger dan bij de noordelijke kadebeschoeiing van 
de haven, namelijk op ongeveer -2,60 NAP. De beschoeiing van de noordelijke aanbrug was 
op dezelfde wijze uitgevoerd als de kadebeschoeiing van de haven, namelijk planken van 
grenenhout samengesteld tot schotten van ongeveer 4 meter breed met dunne palen van 
naaldhout daarachter. Ook deze planken waren strak bekapt, waardoor zij geen wankant 
(buitenste jaarring boom) hadden. Achter de planken was geen kleilaag aanwezig, zoals bij 
de noordelijke kadebeschoeiing wel het geval was. De planken zijn niet dendrochronologisch 
onderzocht. Waarschijnlijk dateert het teruggevonden houtwerk uit het einde van de 16de eeuw, 

Afb. 4.23 De kadebeschoeiing van de noordelijke aanbrug.

Afb. 4.24 De kadebeschoeiing van de zuidelijke aanbrug.



62

de periode dat de Oude Buyshaven is aangelegd of kort hierna. Achter de kadebeschoeiing 
bevond zich namelijk een afvallaag uit het einde van de 16de eeuw.

Palen waren bij de beschoeiing van de noordelijke aanbrug niet aanwezig. Langs het noordelijk 
deel van de kadebeschoeiing zijn enkele paalkuilen gevonden (S25), wat betekent dat hier wel 
beschoeiingspalen hebben gestaan. Langs het zuidelijk deel waren zij niet zichtbaar, doordat 
het houtwerk hier in de 20ste eeuw naar buiten is gedrukt. De aanbruggen zijn al in 1832 
weggehaald en het is aannemelijk dat ook de beschoeiingspalen op dat moment zijn verwijderd.

Afb. 4.25 Het noordelijk deel van de kadebeschoeiing met vier eiken palen.

Afb. 4.26 Detail van de eikenhouten palen. 
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4.2.3 Kadebeschoeiing zuidelijke aanbrug
De kadebeschoeiing van de zuidelijke aanbrug is over een lengte van 12 meter blootgelegd 
(werkput 4, S52 en S53, profiel 12, afb. 4.24 t/m 4.26). Het houtwerk was tot een hoogte van 
maximaal 1,4 meter bewaard gebleven. Nog maximaal drie planken van naaldhout bevonden 
zich boven elkaar en tevens zijn vier eiken palen teruggevonden. Op het eerste gezicht lijkt de 
kadebeschoeiing op precies dezelfde wijze te zijn uitgevoerd als de noordelijke beschoeiing van 
de haven: schotten van grenen planken die tegen dunne palen van naaldhout zijn genageld 
achter eiken palen. Op detailniveau wijkt het houtwerk van de zuidelijke aanbrug echter af. 
De eiken palen waren vierkanter (16x16 cm tot 23x21 cm) en minder sterk gekantrecht (geen 
scherpe hoeken, afb. 4.27) dan het geval was bij de noordelijke kadebeschoeiing. De palen 
waren bovendien vierzijdig aangepunt en 
hadden geen ronde gaten in de onderzijde. 
Zij stonden 105 tot 205 meter in de bodem 
van de haven, wat minder uniform is dan bij 
de noordelijke kadebeschoeiing. De palen 
zijn erg schuin ingeslagen en sloten niet 
aan op de planken. De schotten van planken 
stonden namelijk juist rechtop, terwijl zij 
bij de noordelijke kadebeschoeiing schuin 
waren geplaatst. Op diverse planken van 
naaldhout was bovendien de laatst gegroeide 
jaarring (wankant) aanwezig, terwijl dit bij 
de kadebeschoeiing van de noordzijde van 
de haven bij geen enkele plank het geval 
was. De schotten van planken lijken ook 
minder zorgvuldig geplaatst: twee schotten 
overlappen elkaar en de dunne paaltjes van 

Afb. 4.27 Houtmonster van een van de eikenhouten 
palen.

Afb. 4.28 Detail van de kadebeschoeiing met twee schotten van grenen planken die elkaar overlappen.
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naaldhout waren hier niet tegen de uiteinden van de planken genageld, maar ongeveer 30 
cm ervoor (afb. 4.28). De dendrochronologische dateringen van het hout bevestigen dat de 
beschoeiing in deze vorm niet dateert van de bouw van de aanbrug. De eiken palen zijn 
namelijk afkomstig uit bomen die in de herfst/winter van 1606 of eerste maanden van 1607 
zijn gekapt.56 Opvallend is dat de herkomst van het hout Wallonië of het noorden van Frankrijk 
is; in West-Friesland wordt bijna nooit eikenhout uit deze regio gevonden. De planken van 
grenenhout dateren uit 1588, 1589 of 1590.57 Zij zijn dus net zo oud als de planken van de 
noordelijke kadebeschoeiing. Het is echter zeker dat de beschoeiing van de aanbruggen later 
is gemaakt dan de noordelijke kadebeschoeiing, namelijk tussen 1593 en 1600 (zie onder). 
De oudst gevonden historische vermelding van de Roodebrug dateert uit 1607, dus zeker is 
dat de brug en aanbruggen in dat jaar al bestonden. Vermoedelijk zijn de grenen planken die 
bij de bouw van de aanbruggen zijn gebruikt tweede keus materiaal dat was overgebleven bij 
de bouw van de kadebeschoeiing van de haven. Dit zou verklaren waarom de schotten van 
planken van de aanbruggen slordiger in elkaar zijn gezet dan bij de kadebeschoeiing van de 
haven. In 1607 of 1608 zijn blijkbaar nieuwe eiken palen bij de zuidelijke aanbrug geslagen. 
Mogelijk was sprake van een verzakking en zijn daarom extra palen geslagen. Opvallend is dat 
juist deze palen zijn teruggevonden en geen palen uit andere perioden.

Dat er veel meer palen langs de kadebeschoeiing van de zuidelijke aanbrug hebben gestaan, 
bewijzen de paalkuilen die hier zijn gevonden. Zij bevonden zich langs de hele beschoeiing en 
ook tussen de aangetroffen eiken palen. De paalkuilen zijn aangetroffen in zowel vlak 1 als 
vlak 2, maar horen bij dezelfde palen.58 De sporen bevonden zich vaak niet boven elkaar, wat 
betekent dat de verdwenen palen schuin waren ingeslagen. In vlak 2 waren de paalsporen het 
meest duidelijk en konden zij op basis van hun vulling in twee groepen worden verdeeld:
• paalkuilen met een vulling bestaande uit grijze zandige klei, mortelbrokken, baksteenbrokken 

en zoetwaterschelpen (S57).59

• paalkuilen met een vulling bestaande uit grijsbruine zandige klei en veel organisch 
materiaal (S58). 

De paalkuilen van S57 waren over het algemeen groter dan de paalkuilen van S58. De kuilen 
S57 lagen gemiddeld op 40 cm uit de beschoeiing, terwijl paalkuilen S58 zich dichter bij de 
planken bevonden. Het verschil in vulling wijst erop dat de kuilen in verschillende periode zijn 
ontstaan. Een deel van de paalkuilen zal zijn ontstaan bij afbraak van de aanbrug in 1832, een 
ander deel waarschijnlijk al in de 17de of 18de eeuw. De vulling van paalkuilen S58 wijst erop dat 
zij het oudste zijn, omdat zij waarschijnlijk zijn opgevuld met havenvulling uit de 17de eeuw. Er 
lijken dus tijdens de gebruiksperiode van de haven al palen te zijn verwijderd. 

4.3 Kade noordzijde

4.3.1 Bodemopbouw
Op diverse locaties is de bodemopbouw van de kade aan de noordzijde van de Oude Buyshaven 
gedocumenteerd. De natuurlijke bodem bestond hier uit klei met daarop veen. Hierop bevonden 

56 M33, M34, M35. 
57 M37.2, M37.4, M37.7. Herkomst: zuiden van Noorwegen. Het hout dateert enkele jaren voor de 

veronderstelde aanleg van de Oude Buyshaven in 1591 of 1592, wat er mogelijk op wijst dat de 
boomstammenzijn gewaterd voorafgaand aan het zagen van de planken. 

58 Uit de paalsporen op het niveau van vlak 1 komen enkele vondsten uit de 17de en 18de eeuw. V96, 
V97, V98, V99, V102.

59 Uit een van deze paalkuilen van S57 komt een stuk Chinees porselein uit de periode rond 1700. 
V105.
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zich ophogingslagen die bij de aanleg van de haven zijn opgeworpen. Voor het ophogen is veen 
en klei gebruikt wat vrijkwam door het uitgraven van de haven. Hieronder worden de gegevens 
per werkput besproken, van west naar oost.

In werkput 1 is de bodemopbouw vastgelegd in profiel 1 (noordzijde, afb. 4.29) en profiel 
3. De bovenzijde van de natuurlijke klei (S10) bevond zich hier op -2,50 NAP. Deze vette 
lichtgrijze klei is in de prehistorie aangevoerd door de zee. De bovenste 10 cm van dit pakket 
bestond uit donkergrijze klei, deze laag is ontstaan door bodemvorming. Hierop lag een laag 
roodbruin veen (S5) van ongeveer 60 cm dik (bovenzijde -1,90 NAP). Daar boven bevond zich 
een ophogingspakket uit het einde van de 16de eeuw, dat is opgeworpen bij de aanleg van 
de haven. Dit pakket bestond uit lagen lichtgrijze vette klei, opgebracht veen of een mix van 
beide. De bovenkant van het ophogingspakket lag op ongeveer -1,00 NAP. Oorspronkelijk is 
dit ophogingspakket veel dikker geweest: het loopniveau van de kade moet rond +2,00 NAP 

Afb. 4.29 Noordzijde van profiel 1.

Afb. 4.30 Profiel 11 in werkput 3. 
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hebben gelegen. Een groot deel van de kade is afgegraven aan het einde van de 19de eeuw 
(zie paragraaf 2.2). 

In werkput 3 is het noordprofiel direct achter de kadebeschoeiing gefotografeerd en een klein 
deel is getekend (profiel 11, afb. 4.30 en 4.31). De bovenzijde van de natuurlijke klei lag hier 
op -2,85 NAP. Ook hier was sprake van een grijze kleilaag aan de bovenzijde, het resultaat 
van bodemvorming. Hieronder bevonden zich twee sporen uit de Bronstijd (S39). Zij waren 
ongeveer 30 en 40 cm diep, het gaat om (paal)kuilen of greppels. Al eerder zijn in dit deel 
van Enkhuizen sporen uit de Bronstijd aangetroffen, namelijk bij het onderzoek aan de Lange 
Tuinstraat.60 Boven de natuurlijke klei lag een dikke laag veen tot minimaal -1,90 NAP. De 
ophogingslagen hierboven zijn bij deze werkput niet gedocumenteerd. 

60 Schrickx & Ter Steege 2018, 30.

Afb. 4.31 Detail van profiel 11 met een spoor uit de Bronstijd. 

Afb. 4.32 De bodemopbouw achter de kadebeschoeiing in werkput 5. 
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In werkput 5 is slechts de bodemopbouw direct achter de kade gefotografeerd (afb. 4.32). Ook 
hier was weer sprake van natuurlijke klei met meer donkere klei aan de bovenzijde, en daarop 
veen. De grens tussen de natuurlijke klei en het veen lag hier op -2,32 NAP. 

In werkput 2 is zowel het oost- als het westprofiel gedocumenteerd (profiel 4 en 7, afb. 4.33 
en 4.34). In het westprofiel lag de bovenkant van de natuurlijke klei op ongeveer -2,30 NAP. 
Hierop bevond zich een restant van de veenlaag van nog 30 cm dik. Onderdeel van dit profiel 
is een flinke kuil, waarschijnlijk een kleiwinningskuil (zie paragraaf 4.1). De kuil lijkt pas ten 
tijde van de ophoging van de kade te zijn opgevuld, want de kuil is dichtgegooid met klei 

Afb. 4.33 Noordzijde van profiel 4.

Afb. 4.34 Noordzijde van profiel 7.
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en veen. De bodemopbouw was in het profiel intact tot ongeveer -2,00 NAP, hierboven is de 
bodem verstoord in meer recente tijd. De ophogingslagen uit het einde van de 16de eeuw waren 
daarom nauwelijks nog aanwezig. 
In het oostprofiel is de bovenzijde van het natuurlijke veen vastgesteld op circa -1,90 NAP. 
Hierboven bevonden zich ophogingslagen van veen en/of klei uit het einde van de 16de eeuw. 
De ophoging van de kade was intact tot ongeveer -1,40 NAP.

De ophogingslagen van de kade waren vrijwel schoon, op hier en daar een brok baksteen, Oud-
Hollandse dakpan en plavuis na. Ook is een kleine hoeveelheid keramiek uit de ophogingslagen 
verzameld, namelijk dertien scherven.61 De keramiek omvat twee scherven Pingsdorfaardewerk 
uit de 12de eeuw en hiernaast fragmenten uit de periode rond 1600. Drie metaalvondsten 
kunnen aan de ophoging worden gekoppeld, namelijk een kleine messing sleutel van 3,8 cm 
hoog, een speld van lood/tin-legering, een loden musketkogel en een onversierde messing 
knoop met oogje eraan (afb. 4.35).62 

4.3.2 Sporen in de kade
In de kade ten noorden van de haven zijn nauwelijks sporen gevonden die dateren uit de 
bestaansperiode van de haven. Dit is niet zo gek, want de kade is aan het einde van de 19de 
eeuw met enkele meters afgegraven. Loopniveau’s en ondiepe sporen zijn daarbij verdwenen.

In werkput 2 zijn vier palen in de kade gevonden (S21). Het gaat om drie palen van eikenhout 
en één paal van essenhout.63 De essen paal was vierzijdig gekantrecht en 22 bij 18 cm. De 
eiken palen waren twee- tot vierzijdig gekantrecht en ongeveer 28 bij 15 cm. Een van de palen 
was behoorlijk lang (330 cm), de andere drie palen waren 116, 162 en 166 cm lang. Zij waren 
allemaal vierzijdig aangepunt. De bovenzijde van de palen is aangetroffen op -1,83 tot -1,29 
NAP, maar zij zijn oorspronkelijk langer geweest. De eikenhouten palen zijn gedateerd: het 
hout is gekapt in de herfst/winter van 1588/1589, 1590/1591 en 1591/1592 en afkomstig uit 
het zuiden van Noorwegen.64 Het hout dateert dus van de aanleg van de haven. 

61 V2, V4, V18, V26, V35, V51.
62 V4, V34, V51, V112.
63 Houtsoortbepaling, M19.
64 M17, M18, M20.

Afb. 4.35 Twee metaalvondsten uit de ophogingslagen van de kade: een messing sleuteltje (V51-M01) en 
een speld van een lood/tin-legering (V4-M01). 
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De functie van de palenrij is onbekend. De palen vormden één lijn en stonden op een 
onderlinge afstand van 60 tot 100 cm. Dit zou kunnen wijzen op resten van een schutting. 
Echter, de kade is eind 19de eeuw met ongeveer 3 meter afgegraven, wat betekent dat de 
palen nog zeker 3 meter langer zijn geweest en dat dit deel onder de grond zat. Dit is veel 
te lang voor schuttingspalen. De lengte van de palen wijst erop dat het om funderingspalen 
van een bouwwerk moet gaan. Vreemd is wel dat de palen in de grond behouden zijn en 
niet zijn verwijderd bij het afgraven van de kade.  Gedacht zou kunnen worden dat de palen 
pas na het afgraven van de kade zijn ingeslagen en dat hiervoor verwijderde palen van de 
kadebeschoeiing zijn gebruikt. Echter, de teruggevonden palen van de kadebeschoeiing zagen 
er anders uit: zij waren allemaal tweezijdig aangepunt en hadden een rond gat in de punt. Dit 
wijst erop dat het niet om hergebruikte kadepalen gaat. 

In werkput 1 is een vierkante houten bak gevonden, bestaande uit verticaal ingeslagen planken 
van naaldhout (S12, afb. 4.36). De bak was 1,1 bij 1,1 meter groot en maximaal 82 cm diep 
(bovenkant op -1,12 NAP). De planken waren 1,5 tot 2,5 cm dik en 10 tot 19 cm breed. De 
onderkanten van de planken waren onregelmatig van vorm en bevonden zich op wisselende 
dieptes. De bak was tot een diepte van -1,59 NAP opgevuld met schoon geel zand en bevatte 
brokken van moderne stoeptegels. Hieronder lagen ophogingslagen van de kade. De datering 
van de bak is niet zeker, maar waarschijnlijk dateert deze uit de 20ste eeuw. De functie is 
onbekend. 

4.4 Opbouw aanbruggen

4.4.1 Noordelijke aanbrug
Achter de kadebeschoeiing van de noordelijke aanbrug is een bodemprofiel gedocumenteerd 
(zuidzijde profiel 4, afb. 4.37). Er is verdiept tot maximaal -3,20 NAP. Vanaf een diepte van 

Afb. 4.36 Houten bak S12.
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ongeveer -2,80 NAP was vermoedelijk de natuurlijke kleibodem aanwezig, hoewel dit niet 
zeker is. Op deze diepte bevond zich ook ter plaatse van de kade aan de noordzijde van de 
haven de bovenkant van de natuurlijke bodem.65 Natuurlijk veen is niet aangetroffen, wat 
betekent dat ter plaatse van de aanbrug eerst de bodem is afgegraven en daarna de aanbrug 
is gemaakt door grond te storten. 
Een klein stukje achter kadebeschoeiing S17 is op een dieper niveau een plank van naaldhout 
van 25 cm hoog en 4 cm dik gevonden (S36, profiel 4). De bovenzijde hiervan bevond zich op 
-2,90 NAP, dus ongeveer 30 cm lager dan de onderkant van beschoeiing S17. Tussen plank 
S36 en planken S17 bevond zich een paalkuil, oftewel een uitgetrokken paal. Plank S36 maakt 
waarschijnlijk onderdeel uit van een soort damwand, gemaakt bij de bouw van de aanbrug om 
de gestorte grond op zijn plek te houden.
Boven de veronderstelde natuurlijke bodem was een ophogingspakket van ongeveer 70 cm 
dik aanwezig, bestaande uit lichtgrijze klei met veenbrokken daarin. Het gaat om opgebrachte 
natuurlijke bodem. Het was niet goed zichtbaar of deze ophogingslagen doorliepen in de kade. 
De grond die vrijkwam bij het uitgraven van de haven, veen en daaronder natuurlijk afgezette 
klei, is gebruikt om de kades rond de haven op te werpen (zie paragraaf 4.3). De aanbrug is 
gedeeltelijk gemaakt van hetzelfde materiaal, waardoor een mogelijke grens moeilijk te zien 
was. Als de lagen van de kade doorliepen in de aanbrug zou dit betekenen dat de aanbrug 
gelijktijdig is gemaakt met de ophoging van de kade. Dit is echter onwaarschijnlijk, omdat ter 
plaatse van de aanbrug het natuurlijke veen is afgegraven.

Boven de ophogingslagen bestaande uit opgebrachte natuurlijke bodem bevond zich een 
ophogingslaag met veel huisafval (S31). Deze laag is waargenomen over een lengte van 4,2 
meter (noord-zuid). Aan de zuidzijde was de laag het dikst, namelijk 1 meter. Onbekend 
is of de laag zich over de volledige breedte van de aanbrug bevond of dat het afval alleen 

65 Zie bijvoorbeeld profiel 11.

Afb. 4.37 Zuidzijde van profiel 4.
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direct achter de kadebeschoeiing is gestort, omdat alleen de bodemopbouw op deze plek is 
bestudeerd. Bij de zuidelijke aanbrug lag de afvallaag alleen achter de beschoeiing en was de 
laag het dikst direct achter het houtwerk (zie onder). Dit wijst erop dat het huisafval is gestort 
na het maken van de kadebeschoeiing, om de ruimte tussen het houtwerk en de opgehoogde 
grond van de aanbrug op te vullen. 
De afvallaag bestond uit grijs zand met veel organisch materiaal, stukjes hout, mosselschelpen, 
keramiekscherven, bot en brokken bouwpuin (baksteenbrokken, stukken plavuis en brokken 
Oud-Hollandse dakpan). De keramiek dateert uit de laatste tien jaar van de 16de eeuw.66 Boven 
de afvallaag was nog een schone grijze kleilaag aanwezig, tot -1,30 NAP. Bij het verwijderen 
van de aanbruggen in 1832 is tot dit niveau afgegraven. Hier moet oorspronkelijk nog ongeveer 
3 meter ophoging bovenop hebben gelegen. Bij de zuidelijke aanbrug is tot hetzelfde niveau 
afgegraven.

4.4.2 Zuidelijke aanbrug
Bij de zuidelijke aanbrug is maar een klein stukje van de bodemopbouw gezien in een profiel 
(oostzijde profiel 13, afb. 4.38). Op -2,80 NAP bevond zich de bovenzijde van de natuurlijke 
klei. Hierop lag een pakket ophogingslagen tot een hoogte van -1,30 NAP. Onderin bestonden 
de ophogingslagen uit opgebrachte natuurlijke klei met daarin wat veenbrokken, net zoals 
bij de noordelijke aanbrug. Hierop lag, tegen de kadebeschoeiing aan, een laag huisafval van 
maximaal 55 cm dik (S42/S43). De laag was het dikste tegen de beschoeiing aan en werd richting 
het oosten steeds dunner. Op ongeveer 1,5 meter uit de beschoeiing eindigde de afvallaag in 
het profiel. In vlak 1 van werkput 4 is de afvallaag langs de volledige kadebeschoeiing gezien, 
tot maximaal 1,8 meter uit de beschoeiing. De afvallaag bestond in het profiel onderin uit 
bruin organisch materiaal met veel stukjes hout. Daarop lag een laag organisch materiaal met 
keramiek, mosselschelpen en bot. Bovenin bevond zich een laag grijze zandige klei met veel 

66 V55, V65, V70. 

Afb. 4.38 Profiel 13.
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mortelbrokken en wat brokken baksteen. Boven de afvallaag lag een laag grijze iets zandige 
klei met wat schelpgruis, baksteenbrokken, lichtgrijze kleivlekken en roestvlekken.
De vondsten uit de afvallaag dateren uit de laatste tien jaar van de 16de eeuw, maar zeker 
van 1593 of later.67 Dit wijst erop dat de beschoeiingen van de aanbruggen zijn gemaakt enige 
jaren na de aanleg van de Oude Buyshaven (verondersteld in 1591/1592). Ook bij de zuidelijke 
aanbrug was een afvallaag uit deze tijd aanwezig, terwijl in de kade ten noorden van de haven 
nergens een afvallaag is aangetroffen. Ook dit wijst er op dat de aanbruggen niet gelijktijdig 
met de kades zijn opgehoogd, maar op een later moment. Nadat het uitgraven van de haven 
was voltooid, was grond (veen en klei) voor ophoging minder makkelijk voorhanden. Op dat 
moment is huisafval gebruikt voor ophoging. 

4.4.3 Afvallaag eind 16de eeuw
Achter de kadebeschoeiing van beide aanbruggen lag een afvallaag uit het einde van de 16de 
eeuw. De samenstelling van deze lagen is hierboven al beschreven. Het afval is gestort na 
de bouw van de kadebeschoeiing en moet zeker in of na 1593 zijn gestort, want een stuk 
gedateerde keramiek is in dat jaar gemaakt. De vondsten kunnen dus in de periode 1593-1600 
worden geplaatst. De oudst gevonden historische vermelding van de Roodebrug dateert uit 
1607 (zie paragraaf 2.2). 

Keramiek
Uit de afvallaag zijn 2568 scherven keramiek verzameld, afkomstig van minimaal 484 objecten 
(afb. 4.39). De telling van het minimum aantal exemplaren (MAE) is niet erg nauwkeurig, 
omdat het materiaal erg fragmentarisch is en er veel vondstnummers zijn uitgedeeld, waarbij 
de telling per vondstnummer is gedaan. 

Het steengoed is goed voor 35 MAE en omvat vrijwel uitsluitend kannen met 
oppervlaktebehandeling. Een uitzondering is een fragment van een veldfles met tuit en bandoor 
op de schouder.68 De meeste kannen kunnen op basis van baksel, glazuur en/of decoratie in een 

67 V75, V76, V80, V82, V83, V86, V94, V95, V103, V114, V115, V116?, V126. Er is een stuk gedateerde 
keramiek aanwezig uit 1593 (V115-C06).

68 V76.

Afb. 4.39 Overzicht van de keramiek uit de afvallaag.
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bepaalde groep worden verdeeld. Vier kannen behoren tot de laatste productie uit Siegburg: 
ze hebben een wit baksel en zijn geglazuurd. In ieder geval 2 kannen hebben grote ronde 
appliques en hiernaast is een stuk van een baardmanmasker gevonden. De meeste kannen 
kunnen worden toegeschreven aan Raeren (17 MAE). Hieronder is een fragment van een 
klein onversierd oliekannetje. De andere kannen zijn wel versierd, met appliques of met een 
ingesneden versiering. Verschillende appliques zijn het vermelden waard. In de eerste plaats is 
dit een bijna compleet fries van een zogenaamde Suzannakruik, waarop het Bijbelverhaal van 
Suzanna is afgebeeld (afb. 4.40.1). Diverse complete exemplaren zijn uit museumcollecties 

Afb. 4.40 Steengoed uit de afvallaag (zie ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Fragmenten van het fries van een Suzannekruik (V55-C01 en V65-C02).
2. Fragment van een fries met een bijbelvoorstelling (V115-C05).
3. Applique van een steengoedkan (V65-C01).
4. Kan uit Raeren met appliques met wapenschild (V115-C01).
5. Een bijna complete baardmankruik (V80-C01). 
6. Applique met wapenschild van Oranje-Nassau (V82-C01).
7. Applique met wapenschild Paltsgraafschap aan de Rijn (V115-C03).
8. Kan van steengoed (V115-C04).

6

8

7
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bekend (afb. 4.41 en 4.42). De mal voor 
het fries is in 1584 gemaakt in het atelier 
van Engel Kran.69 Een ander fragment is 
afkomstig van een zelfde model kan. Ook dit 
is voorzien van een bijbelvoorstelling (afb. 
4.40.2). Zichtbaar is het verhaal van Cain 
en Abel met daar onder hun namen. Geheel 
links is nog net de naam Eva zichtbaar. Op 
een andere kan bevindt zich een groot rond 
applique met aan de buitenzijde hopbellen 
(?) en in het midden een voorstelling van 
een vrouw die een man over de knie heeft 
en hem slaat met een tak (afb. 4.40.3). 
Erbij staat SCHIPPER IAN. De vrouw die een 
man afranselt, is een bekend thema in de 
prentkunst en staat ook wel bekend als de 
‘strijd om de broek’. Een van deze prenten 
is bijvoorbeeld uitgegeven door Claes Jansz 
Visscher in 1610. Opmerkelijk is dat een rond 
medaillon met deze voorstelling weliswaar 
bekend is van Raerens steengoed70, maar 

dat bij die afbeelding spiegelbeeldig is en dat de tekst SCHIPPER IAN ontbreekt. De enige 
parallel die getraceerd is, is een scherf met identiek medaillon die is opgegraven bij Bant 
(Noordoostpolder) in 1953 en uit een scheepswrak afkomstig zal zijn.71 Ook hier is de context 
dus gerelateerd aan scheepvaart. We hebben dus met een zeldzaam applique te maken. 
De betekenis van het opschrift is raadselachtig. Wordt schipper Jan hier door zijn vrouw 
afgeranseld, vanwege dronkenschap of misschien vermeend overspel? Of heeft deze naam 
een andere betekenis? Hoe dan ook zal de afbeelding tot hilariteit bij een van de Enkhuizer 
haringvissers (misschien heette die toevallig wel Jan) hebben geleid. Was het een subtiele 
boodschap van een vissersvrouw aan haar man?72

Tot slot is er een vrij complete kan met twee ovale appliques met wapenschilden, met daarop 
een helm met helmteken (afb. 4.40.4). 
Minimaal zeven kannen komen uit Frechen/Keulen. Een vrijwel complete kan is versierd met 
een baardmanmasker, kleine bloemappliques en bustes in medaillons (afb. 4.40.5). De kan is 
slechts 13 cm hoog en kan in de derde kwart van de 16de eeuw worden gedateerd. Hetzelfde 

69 Mennicken 2013, 274-275.
70 Medaillon 349: https://www.toepfereimuseum.org/
71 Z1953/II/74. https://data.collectienederland.nl/page/aggregation/provinciaal-depot-

bodemvondsten-flevoland/951
72 Tekst over applique door Christiaan Schrickx.

Afb. 4.41 Een complete Suzannakruik. Collectie 
Victoria & Albert Museum, Londen.

Afb. 4.42 Tekening van het complete fries met het bijbelverhaal van Suzanne, in 1584 gesneden in het 
atelier van Engel Kran. Uit Mennicken 2013, 274.
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geldt voor fragmenten van een andere kan, versierd met een tekstband en medaillons met 
bustes. Twee andere kannen hebben ronde appliques met wapenschilden (afb. 4.40.6 en 7). 
Een van beide (V82-C01) is het wapen van Oranje-Nassau zoals dat tussen 1584 en 1618 werd 
gehanteerd. Het andere is het wapen van het Paltsgraafschap aan de Rijn. Een half complete 
kan is vermoedelijk eveneens gemaakt in Frechen of Keulen (afb. 4.40.8). De kan heeft een 
standvoet en is versierd met kleine ronde appliques met rozetten.

De grootste groep wordt gevormd door het roodbakkend aardewerk met minimaal 318 stuks. 
De vormen die hierbinnen het meest vertegenwoordigd zijn, zijn de bakpan (31 MAE), borden 
(36 MAE), grapen (109 MAE), koppen (33 MAE) en pispotten (32 MAE). Bij de bakpannen 
komen met name exemplaren voor met een manchetrand (r-bak-5, 15 MAE). Hiernaast 
zijn er bakpannen met een driehoekig verdikte rand (r-bak-23, 4 MAE), vierkant verdikte 
rand (r-bak-8, 5 MAE), omgeslagen afgeplatte rand (r-bak-2, 2 MAE), kraagrand (r-bak-4, 
2 MAE) en een hoog model bakpan met naar buiten geknikte rand (r-bak-47, 1 MAE). Bij 
de borden zijn alleen exemplaren met een platte vlag en lobvoeten aanwezig (r-bor-6). Bij 
minimaal twaalf exemplaren is de spiegel groen of een enkele keer geel geglazuurd. Soms 
is dit gecombineerd met een versiering met ringeloor op de vlag. Elf borden behoren tot het 
Noord-Hollands slibaardewerk en zijn rijk versierd met slib. In de meeste gevallen gaat het 
om kleine fragmenten waarop geen voorstelling herkenbaar is. Voorstellingen die wel deels 
herkenbaar zijn, zijn een leeuw, een lopend figuur en mogelijk een wapenschild met krullen 
daaromheen (afb. 4.43.1). Het meest bijzonder is een redelijk compleet bord met een lopende 
man met (tinnen) kan in zijn hand en in grote letters ANNO 158. (afb. 4.43.2). Het jaartal is 
dus niet volledig, maar het bord moet in ieder geval tussen 1580 en 1589 zijn gemaakt. Het 
behoort tot het vroege Noord-Hollands slibaardewerk.73

Van de meeste grapen kan het type niet worden bepaald, maar waar dit wel kan zijn de r-gra-29 
en -34 dominant (27 en 26 MAE). Deze typen zijn aan elkaar verwant: ze hebben beide een 
scherpe buikknik en ribbel op de schouder. Deze modellen grape zijn typisch voor de tweede 
helft van de 16de eeuw. Verder zijn drie wijde grapen gevonden (r-gra-48 en r-gra-143). 
Bij de koppen zijn alleen exemplaren met een rechte rand en standring herkenbaar (r-kop-2, 
24 MAE). Zij zijn meestal alleen inwendig geglazuurd. Twee fragmenten van een kop met 
onbekend model zijn volledig geglazuurd en voorzien van letters in slib. Waarschijnlijk stond 
er ANNO gevolgd door een jaartal op de kop.
Van de meeste pispotten kan het type niet worden bepaald. Tien stuks hadden een scherpe 
buikknik, standring en horizontale rand (r-pis-5). Zij zijn alleen inwendig geglazuurd. Enkele 
pispotten, waaronder een exemplaar met een kraagrand, waren volledig geglazuurd. Eén 
pispot is helemaal niet geglazuurd. 
Overige vormen binnen het roodbakkend aardewerk zijn een bloempot (1 MAE), deksels (7 
MAE), kannen (2 MAE), lekschalen (6 MAE), potten (8 MAE), steelkommen (3 MAE), testen (10 
MAE), vuurstolpen (14 MAE) en zalfpotten (3 MAE). Bij de potten kan worden opgemerkt dat 
drie stuks van het type r-pot-57 zijn, een model dat kenmerkend is voor Enkhuizen. Bij deze 
potten, die altijd volledig zijn geglazuurd, zitten twee oren op de rand. Vaak is hierop slijtage 
aanwezig, veroorzaakt door een touw dat aan de oren vastzat. Mogelijk zijn dit soort potten 
gebruikt als marktemmer om vis in mee te nemen. De testen zijn allemaal ongeglazuurd. 
De meeste zijn klein en rond (model r-kop-2) of vierkant (r-tes-1/3), één test is een grote 
schaal met horizontale oren. Van de vuurstolpen zijn negen exemplaren volledig rond en 

73 Van Gangelen et al. 1997, 9-14.
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ongeglazuurd. De overige fragmenten zijn afkomstig van halfronde vuurstolpen die aan de 
buitenzijde wel zijn geglazuurd. Eén vuurstolp was versierd met appliques. 

Het Werra-aardewerk is goed voor 7 MAE, in alle gevallen borden. Op een fragmentarisch 
exemplaar zijn de cijfers 93 herkenbaar, wat betekent dat het in 1593 moet zijn gemaakt (afb. 
4.43.3). De centrale voorstelling is waarschijnlijk een druiventros hangend aan een tak. Op 
een ander bord staat een zon afgebeeld. Mogelijk is dit voorwerp door de Werra-bakkerij van 
Enkhuizen gemaakt, die tussen 1602 en circa 1614 actief was.74

Het Weser-aardewerk is met 28 MAE veel talrijker en ook de voorkomende vormen zijn 
meer divers: borden, kommen, kannen, een deksel en een grape. Ze zijn versierd met de 
kenmerkende slibversiering en enkele objecten met een radstempel. 

Het Iberisch roodbakkend aardewerk is goed voor vijf MAE. Hieronder zijn drie amforen met 
bolle bodem en verdikte rand (ib-amf-2), waarvan één met en twee zonder glazuur (afb. 
4.43.4). Een klein fragment is dunwandig, ongeglazuurd en heeft ‘glimmers’ in het baksel (afb. 
4.43.5). Mogelijk is het afkomstig van een kan van Portugese Terra Sigillata.75 Tot slot is de 
bodem van een pot met standvoet gevonden (afb. 4.43.6). Het heeft een grof steenrood baksel 
en is groen geglazuurd. Een mogelijk identieke pot die wordt toegeschreven aan Spanje/
Portugal is gevonden in Amsterdam (ib-pot-5).76

Met 60 MAE is het witbakkend aardewerk ook een vrij grote groep. De bakpannen zijn met 
12 MAE goed vertegenwoordigd en dan met name de modellen met manchetrand (w-bak-5), 
hetzelfde model als de r-bak-5. Verder komen grapen (12 MAE) en koppen (10 MAE) veel 
voor. Het materiaal is fragmentarisch, waardoor een type vaak niet kan worden bepaald. 
Overige vormen zijn een kom, een pispot en drie potten. De potten hebben hetzelfde model als 
bovengenoemde roodbakkende potten met de oren op de rand (r-pot-57). Veel objecten zijn 
groen geglazuurd, maar ook een combinatie van groen-geel (buiten- en binnenzijde object) en 
groen-mangaan komt voor. Een opvallende scherf is afkomstig van mogelijk een pot of grape 
(afb. 4.43.7). Het object is inwendig groen en uitwendig geel, iets wat ongebruikelijk is (het 
is altijd andersom). Op de buitenzijde zijn in minimaal twee banen boven elkaar rode letters 
in slibtechniek aangebracht. Het gaat waarschijnlijk om een Enkhuizer product. In totaal zijn 
vijftien fragmenten van halfronde groene vuurstolpen gevonden (8 MAE). Op slechts één 
fragment zijn appliques aanwezig (afb. 4.43.8). Het gaat hier om een vroeg product van de 
Enkhuizer vuurstolpproductie. Noppen, die op de Enkhuizer vuurstolpen uit de eerste helft van 
de 17de eeuw altijd talrijk aanwezig zijn, ontbreken hier. De vuurstolp lijkt ook alleen aan de 
bovenzijde te zijn versierd met appliques. Hier bevinden zich twee ronde appliques met Adam 
en Eva naast de Boom van de kennis van goed en kwaad, met daar omheen de slang. Verder 
zijn kleine engelkopjes met vleugels, granaatappels (?) en trossen met stekelige vruchten 
(bramen?) aanwezig. 

Een afwijkende vondst die eveneens tot het witbakkend aardewerk kan worden gerekend, zijn 
fragmenten van een lage rechthoekige of vierkante bak (afb. 4.44). Van één zijde van de bak 
kan de afmeting worden bepaald, namelijk 40 cm. De bak heeft een platte bodem en rechte 
zijwanden van 12 cm hoog. Bij in ieder geval één zijde is hier voorafgaand aan het bakken een 

74 Schrickx 2019b.
75  Schrickx 2013, 73-74.
76  Gawronski (ed.) 2012, 184, nr 395.
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Afb. 4.43 Keramiek uit de afvallaag (zie ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Fragmenten van een bord van Noord-Hollands slibaardewerk, mogelijk met wapenschild (V114-C02).
2. Bord van Noord-Hollands slibaardewerk met lopende man met kan (V114-C01).
3. Fragment van een bord van Werra-aardewerk uit 1593 (V115-C06).
4. Fragment van een Iberische amfoor (V114-C08). 
5. Fragment van mogelijk een kan van Portugese Terra Sigillata (V115-C09).
6. Bodem van een pot van Iberisch roodbakkend aardewerk (V70-C01).
7. Fragment van witbakkend aardewerk met slibletters (V70-C02).
8. Fragment van een witbakkende vuurstolp met appliques (V114-C09). 
9. Deel van vermoedelijk een bord uit Duitsland of Frankrijk (V115-C02).
10. Bodem van een object van witbakkend aardewerk, vermoedelijk uit Frankrijk (V114-C07).
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8

8
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vierkant of rechthoekig gat in gemaakt, waardoor de zijwand hier nog maar 2 cm hoog is. Er 
is geen glazuur toegepast. De onderzijde is beroet en hierin zijn strepen aanwezig die niet zijn 
beroet. Dit wijst erop dat de bak op een (ijzeren) rooster heeft gestaan. Vermoedelijk hoort de 
bak bij een ambachtelijk proces, bijvoorbeeld binnen een brouwerij of mouterij.

Vier objecten van witbakkend aardewerk zijn niet in Nederland gemaakt. Hieronder is een 
mogelijk bord met standvlak, waarvan de bovenzijde groen is geglazuurd (afb. 4.43.9). De 
vorm en kleur van het glazuur wijkt af van Nederlands witbakkend aardewerk. De herkomst 
van het stuk is onzeker; het gaat waarschijnlijk om een stuk uit Duitsland of Frankrijk.
Een van de andere objecten is een klein kannetje met groenig glazuur. Het bord en de kan 
zijn vermoedelijk in Duitsland gemaakt. Van een ander object is een stuk van een standvlak 
gevonden (afb. 4.43.10). Het heeft een dun, fijn wit baksel en is inwendig groen geglazuurd. 
Vermoedelijk is dit stuk keramiek in Frankrijk gemaakt. 

Drie scherven zijn afkomstig van witbakkende borden uit Beauvais. Zij hebben de karakteristieke 
ingekraste versiering en zijn voorzien van een enkele of dubbele sliblaag op de bovenzijde. 
Bij een enkele sliblaag is de bovenzijde van het bord rood met geel ingekrast decor, bij een 
dubbele sliblaag is het oppervlak geel met groene en/of blauwe vlekken hierin. 

Met 40 scherven is de Nederlandse majolica een kleine groep (17 MAE). Enkele scherven zijn 
afkomstig van een onversierde kan met standvoet, de overige scherven behoren tot borden. 
Zij hebben een geel of roze baksel. Bij veel scherven is het glazuur in meer of mindere mate 
donker verkleurd door zuren in de bodem. De majolica is gemaakt in een periode dat er in 
Enkhuizen nog geen majolica-productie was. Het moet dus om geïmporteerd materiaal gaan.
Van twee borden kan het type worden bepaald, in beide gevallen gaat het om afgerond bord 

Afb. 4.44 Rechthoekige of vierkante bak van witbakkend aardewerk (V115-C10).
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met uitgebogen rand op standring (m-bor-5). De meeste borden hebben een meerkleurige 
beschildering. Herkenbaar zijn een dubbelkoppige adelaar (afb. 4.45.1), een grote rozet 
in groen en geel (afb. 4.45.2), een kleine rozet met gearceerde vlakken daaromheen (afb. 
4.45.3), een plantmotief (afb. 4.45.4), granaatappels (afb. 4.45.5) en een imitatie van 
Italiaanse Berrettino. Een afwijkend fragment is de spiegel van een zeer dunwandig bord 
(afb. 4.45.6). Op de spiegel is een afwijkend soort bloem geschilderd. Verder is een bord met 
schaakbordmotief in blauw aanwezig, met een kabelrand daar omheen (afb. 4.45.7). 

Met elf scherven is ook het Italiaanse tinglazuur een kleine groep (8 MAE). Acht scherven van 
borden behoren tot het zogenaamde ‘berrettino’: zij hebben een lichtblauw oppervlak met 
donkerblauwe beschildering. Dit aardewerk is met name in Ligurië gemaakt. Een half compleet 
bord is gemaakt in Montelupo (afb. 4.45.8). Borden uit deze productieplaats kenmerken 
zich door een standvlak (i-bor-9) en dikke scherf. De voorzijde is voorzien van een blauwe 
beschildering met bladeren, op de achterkant staan concentrische cirkels. Het glazuur van het 
bord is aangetast en donker verkleurd. Een andere scherf heeft een wit oppervlak met blauwe 
beschildering en behoort mogelijk tot het Ligurisch wit.

Tot slot zijn drie fragmenten van Chinees porselein aanwezig. Een van de fragmenten moet 
mogelijk als ruis (uit jongere context) worden beschouwd. Op de andere twee kleine fragmenten 
zijn plantmotieven geschilderd (afb. 4.45.9). Het gaat om zeer vroeg Chinees porselein dat 
dateert van vóór de oprichting van de VOC. 

8

9

Afb. 4.45 Majolica en importkeramiek uit de afvallaag (zie ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Fragment van een majolica bord met dubbelkoppige adelaar (V115-C07).
2. Fragment van een majolica bord met rozet (V126-C01).
3. Fragment van een majolica bord met rozet en gearceerde vlakken (V114-C04).
4. Fragment van een majolica bord met plantmotief (V65-C03).
5. Fragment van een majolica bord met granaatappels (V65-C04).
6. Fragment van een zeer dunwandig majolica bord (V114-C06).
7. Fragment van een majolica bord met schaakbordmotief (V114-C05).
8. Fragment van een bord van Italiaans tinglazuuraardewerk (V115-C11).
9. Fragmenten Chinees porselein (V115-C08).
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Glas
De glasvondsten uit de afvallaag zijn beperkt in aantal. In totaal zijn 34 fragmenten gevonden, 
waaronder 27 scherven vensterglas.77 Twee stukken zijn glazeniersafval, waaronder een 
fragment van slingerglas met een koeienoog (afb. 4.46.1). Het koeienoog ontstaat door het 

77 Drie fragmenten zijn afkomstig van bolle wijnflessen uit de periode ná 1650 en moeten als ruis 
worden beschouwd.

1

2

Afb. 4.46 Glasvondsten uit de afvallaag. Niet op schaal.
1. Fragment van slingerglas met een koeienoog (V115-G01).
2. Randfragment van een ronde glasplaat (V55-G01).

Afb. 4.47 Leervondsten uit de afvallaag. Schaal 1:4. 
1. Voorblad van een schoen met riempje en gesp (V115-L04).
2. Muil met versierd voorblad  (V114-L01).
3. Muil met versierd voorblad (L115-L03).

1 2

3
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afbreken van het pontil van de ronde glasplaat. Op het fragment zijn ingekraste lijnen zichtbaar. 
Zij zijn aangebracht door de glazenier bij het maken van ruitjes uit de glasplaat. Het tweede 
fragment is een deel van de rand van de ronde glasplaat (afb. 4.46.2). Het fragment is 11 cm 
hoog, de ronding van de glasplaat is waarneembaar.
Verder zijn enkele fragmenten van een kelderfles en een kelkglas of klein flesje aanwezig.

Leer
In de afvallaag zijn 66 fragmenten van leer gevonden, waaronder zeventien afsnijdsels. De 
andere fragmenten zijn afkomstig van schoenen. Twee schoenen konden worden gesloten met 
een riempje en gesp (Goubitz type 85, afb. 4.47.1). Eén schoen is een model zonder sluiting 
(Goubitz type 90). Vier schoenen zijn muilen, wat betekent dat zij aan de achterkant open 
waren (Goubitz type 105). Twee hiervan, waaronder een complete kinderschoen, hebben een 
versierd voorblad: er zijn sterretjes en lijntjes uitgestanst of ingesneden (afb. 4.47.2 en 3). Bij 
twee muilen is kruk in de zool verwerkt. 

Metaal (C.P. Schrickx)
Uit de afvallagen van de aanbruggen komen diverse metalen voorwerpen, waarvan hieronder 
een selectie wordt besproken.

Munten en muntgewichten
Allereerst is van belang een koperen munt te noemen, namelijk een Fries oord die is geslagen 
in 1608 (het laatste cijfer is slecht leesbaar) (afb. 4.48).78 Deze munt valt buiten de datering 
van de gevonden keramiek. De munt is waarschijnlijk op een later moment in of bij de afvallaag 
terecht gekomen. Andere munten die zijn toegeschreven aan de afvallaag, zijn dusdanig slecht 
bewaard gebleven dat zij niet meer zijn te determineren. 
Verder zijn twee muntgewichten aanwezig (afb. 4.48). Het eerste muntgewicht is bestemd 
voor het wegen van een ½ Ecu en het tweede voor een ½ Bourgondische gulden (Andries-
gulden).79 Bij het eerste exemplaar is het merk met handje en initialen LM goed te zien; een 
merk van een onbekende maker die tussen circa 1525 en 1575 actief was in Antwerpen. Op 
het andere gewichtje zien we ook een handje en letter L; mogelijk is deze van dezelfde maker.
Uit de afvallagen komt één rekenpenning van een bekend Neurenbergs type: op de ene zijde 
is een man achter een rekentafel afgebeeld en op de andere zijde staat het ABC (afb. 4.48).80

Keurloden (afb. 4.48)
Uit de afvallagen komen enkele keurloden. Een van deze is afkomstig uit de Duitse plaats 
Stendal; het gaat hier om een lakenlood (19 mm).81 Verder is een keurlood voor een haringnet 
uit Oudewater aanwezig.82 Dit type lood staat uitgebreid beschreven bij de vulling van de 
haven. Een klein keurlood (18 mm) is voorzien van een stempel met de letters PWS.83 Op de 
andere zijde is geen stempel aanwezig.

Kledingaccessoires
Uit de afvallagen komen vijf knopen en één voorwerp dat in eerste instantie is gedetermineerd 

78 103-M01.
79 114-M03, 86-M01.
80 70-M02.
81 65-M01.
82 116-M01.
83 115-M03.
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als pomander. Vier van de knopen zijn gemaakt van tin/lood en de vijfde knoop is van messing. 
Een typerend model is een bolvormig knoopje met oogje en aan de onderzijde een klein 
knopje, en een eenvoudige versiering binnen kwadranten (afb. 4.48).84 Dergelijke knoopjes 
zijn bij diverse opgravingen in Enkhuizen gevonden, zoals in een afvallaag aan de Molenweg.85 
Ze zijn typisch voor de late 16de en vroege 17de eeuw. 
Het voorwerp dat is omschreven als pomander vertoont gelijkenis met deze knopen (afb. 
4.48).86 Het is eveneens bolvormig, heeft oorspronkelijk een oogje gehad en heeft een klein 
knopje aan de onderzijde. Het formaat is echter een stuk groter en het heeft een opengewerkte 
versiering. Een pomander diende om aromatische stoffen in te doen. De naam is afgeleid 
van ‘pomme ambre’ (amber appel); amber was een veel gebruikte geurstof. De geurstoffen 
maskeerden stank en men geloofde dat welriekende geuren ook de lucht zuiverden van ziektes. 
Dat pomanders onder de
gegoede burgers populair waren, blijkt uit talloze schilderijen. Eenmaal eerder is in Enkhuizen 
een voorwerp opgegraven dat hoogstwaarschijnlijk een pomander is, namelijk aan de Burgwal.87 
Dat voorwerp is gemaakt van messing en bestaat uit twee halve bollen met in iedere helft een 
soort zeefje. Het hier gevonden voorwerp doet denken aan vier zilveren voorwerpen die zich 
in de inventaris van het zogenoemde ‘Palmhoutwrak’ bevinden.88 In eerste instantie werd daar 
ook gedacht aan pomanders, maar vanwege het ontbreken van een scharnier of schroefdraad 
is deze interpretatie verworpen. In de publicatie wordt nu verondersteld dat het om grote 
knopen gaat die aan een beurs hebben gezeten. Er zijn namelijk meerdere 17de-eeuwse 
beurzen bekend die zijn voorzien van dergelijke knopen aan de sluitkoorden. De exemplaren 
van tin/lood zijn de goedkope versie van de zilveren knopen en het zou kunnen dat ook deze 
aan een beurs waren bevestigd.

Tot de kledingaccessoires kan een zogenoemde oirband van lood worden gerekend (afb. 
4.48).89 Dit voorwerp was de versteviging van de punt van een leren messchede.
Verder is nog een riemtong van een gordelsluiting het vermelden waard; deze is voorzien van 
de kenmerkende versiering van een bloemmotief op de ene zijde en een schaakbordmotief op 
de andere zijde (afb. 4.48).90

Speelgoed
Een van de miniatuurvoorwerpen onder het speelgoed is een bijzonder stuk omdat hiervoor 
geen parallellen zijn getraceerd (afb. 4.48).91 Het voorwerp (60 bij 35 mm) bestaat uit een 

84 115-M02.
85 Duijn 2011b, 74.
86 70-M01.
87 Duijn 2016, 33-34.
88 Beentjes 2019.
89 114-M02.
90 115-M01.
91 114-M01.

Afb. 4.48 (Vorige pagina) Metalen voorwerpen uit de afvallagen van de aanbruggen. Schaal 1:1.
1 Oord, Friesland, 1608 (103-M01)
2-3 Muntgewichten, Antwerpen, 1525-1575 (114-M03, 86-M01)
4 Rekenpenning, Neurenberg (Duitsland), 1550-1600 (70-M02)
5 Lakenlood, Stendal (Duitsland) (65-M01)
6 Keurlood voor haringnet, Oudewater (116-M01) 11 Riemtong van gordelsluiting (115-M01)
7 Keurlood, onbekend (115-M03)   12 Miniatuur voorwerp (speelgoed) (114-M01)
8 Knoop (115-M02)    13 Miniatuur voorwerp (82-M02)
9 Knoop / pomander (70-M01)   14 Mesheft, gegraveerd (82-M01)
10 Oirband (114-M02)    15 Bundel koperdraad (115-M04)
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rooster van negen cirkels met getordeerde versiering en een steel met ophangoog. Vanwege het 
rooster lijkt het om een treeft te gaan, maar treeften in deze vorm zijn onbekend. Vooralsnog 
blijft de interpretatie dus onduidelijk.

Divers
Overige vondsten zijn een achtkantig mesheft met florale versiering (afb. 4.48)92, een bundeltje 
koperdraad (afb. 4.48)93, een steel van een tinnen lepel, vier musketkogels en een vingerhoed.
Een rond voorwerp met een zittende hond binnen een omlijsting; mogelijk is het onderdeel 
gewest van een groter voorwerp (afb. 4.48).94 Het zou kunnen dat het om een draagspeld 
gaat en dat het dus een profaan insigne is. De hond zou dan voor de huwelijkse trouw kunnen 
staan. De datering in de late 16de eeuw past hier echter niet bij. Een andere mogelijkheid is 
dat het om het midden van een miniatuur tinnen schotel gaat. Een vergelijkbaar voorwerp is 
echter niet getraceerd.

Overige
De bouwkeramiek uit de afvallaag bestaat uit negen fragmenten van daktegels. Zij hebben 
een breedte tussen 14,5 en 15 cm. Hiernaast zijn twee brokken van geglazuurde plavuizen 
verzameld. Een van de plavuizen is 13 bij 13 cm en 2,8 cm dik. De andere plavuis was 2,5 cm 
dik. 
Van hout is een onderdeel van de eikenhouten klep van een scheepspomp (afb. 4.49.1). 
Hiernaast is een rolletje bast gevonden (afb. 4.49.2). 
Overige vondsten zijn 21 kleppen van oesters, diverse dierenbotten, een stukje leisteen, een 
stuk vuursteen, een brokje steenkool en zes dunne fragmenten mica. 

4.5 Havenvulling

In alle werkputten is de vulling van de haven onderzocht. Bij werkput 1 tot en met 5 ging het 
om havenvulling direct langs de kadebeschoeiing, tot ongeveer 5 meter uit de rand van de 
haven. De haven was hier het minst diep: de bovenkant van de natuurlijke bodem lag tegen de 
beschoeiing aan op circa -2,60 NAP. Werkput 7 lag juist in het midden van de haven, direct ten 
westen van de locatie van de Roode Brug die in 1816 is ingestort en verwijderd. De bodem van 

92 82-M01.
93 115-M04.
94 82-M02.

1
2

Afb. 4.49 Houtvondsten uit de afvallaag. Niet op schaal.
1. Eikenhouten klep van scheepspomp (V114-H01).
2. Rolletje bast (V115).
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de Oude Buyshaven is hier vastgesteld op -4,12 NAP. In werkput 1, 2 en 4 is een bodemprofiel 
door de vullingslagen gedocumenteerd (profiel 1, 7 en 13, afb. 4.50, 4.51 en zie afb. 4.38).
De vullingslagen zijn ontstaan door klei dat is afgezet door de Zuiderzee en afval dat vanaf 
de kade of schepen in de haven is gegooid. Uit de vullingslagen van de haven komen veel 
vondsten. Zij zijn zoveel mogelijk per laag verzameld. Dit was niet altijd makkelijk, omdat de 
vullingslagen langs de rand van de haven schuin omlaag liepen en zij bij het verdiepen recht 
werden aangesneden.

Afb. 4.50 Zuidzijde profiel 1.

Afb. 4.51 Zuidzijde profiel 7.
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4.5.1 Havenvulling 17de en 18de eeuw
In alle werkputten was sprake van een gelaagdheid in de havenvulling. De samenstelling 
van de lagen verschilde en op basis van de keramiek die uit de lagen is verzameld, kunnen 
veel vullingslagen bij benadering worden gedateerd. De bovenkant van de havenvulling lag 
op -1,40 tot -1,60 NAP. De meeste vullingslagen dateerden uit de 17de eeuw. De bovenste 
vullingslaag/lagen dateerde in de meeste werkputten uit de 18de eeuw. Het lijkt er sterk op 
dat de bovenkant van de 18de-eeuwse havenvulling het loopniveau was tot de jaren 50 van de 
20ste eeuw, toen Technische School ‘De Cuyp’ is gebouwd. Dit is opmerkelijk, want het betekent 
dat bij het opheffen van de haven rond 1885 de haven niet is opgevuld, maar alleen de kades 
zijn afgegraven. De haven is dus niet gedempt, maar geleidelijk verland door de natuurlijke 
aanvoer van zand en klei uit de Zuiderzee. Wat hier ook op wijst, is het feit dat de aanbruggen 
in 1832 zijn afgegraven tot -1,30 NAP en niet dieper. Op deze diepte had men blijkbaar de 
toenmalige bodem van de haven al bereikt. 

In alle werkputten waren onderin één of meer vullingslagen aanwezig die op basis van de 
keramiekvondsten in de eerste helft van de 17de eeuw kunnen worden geplaatst. Deze lagen 
bestonden algemeen gezien uit vette grijze klei met (veel) stukjes hout daarin en bevatten 
relatief weinig vondsten. In werkput 2 en 4, gesitueerd bij de aanbruggen, was het pakket 
vullingslagen uit deze periode het dikst: in deze hoeken van de haven is al snel veel sediment 
afgezet. In enkele werkputten bevonden zich ook vullingslagen uit de tweede helft van de 17de 
eeuw. De vullingslagen uit de 18de eeuw kenmerkten zich door een zandige samenstelling en 
de aanwezigheid van schelpen. 

In werkput 1 bestond de oudste vullingslaag uit vette grijze klei met houtstukjes en verder 
riet, kleine hoeveelheden bouwpuin, keramiek en bot (S11).95 In deze laag bevonden zich 
bovendien veel brokken kalksteen. Deze laag was ongeveer 70 cm dik. Hierop lag een laag van 
ongeveer 90 cm dik uit de tweede helft van de 17de eeuw, bestaande uit grijze zandige klei met 
veel organisch materiaal, grof puin (brokken rode en gele baksteen, stukken Oud-Hollandse 
dakpan, plavuizen) en keramiek (S7).96 Deze laag bevatte hier dus vrij veel puin en huisafval, 
en juist geen houtstukjes. De 18de-eeuwse 
lagen bestonden uit grijze zandige klei met 
schelpen, brokken puin en keramiek (S6) en 
een laag van lichtgrijs zand met schelpen 
(S8).97 Uit laag S6 is een monster genomen 
van de schelpen uit de laag (afb. 4.52).98 Het 
gaat om strandgapers, een zoutwaterschelp 
die in de Zuiderzee leefde.

In werkput 2 dateerden zeker drie lagen uit 
de eerste helft van de 17de eeuw, samen 
waren zij ongeveer 1,3 meter dik: een laag 
van vette grijze klei met wat organische 
brokjes en zonder vondsten, daarop een 

95  V17.
96  V7, V10, V13, V16, V22.
97  V11, V14.
98  M1. 

Afb. 4.52 Strandgapers uit laag S6. 
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laag vette grijze klei met stukjes hout (S29) en daarop een laag vette grijze klei met veel 
stukjes hout, wat veenbrokken en wat keramiek (S26).99 Hierboven lag nog een laag van vette 
grijze klei met houtstukjes en wat puin (S24). Aan deze laag is een vondstnummer gekoppeld 
met materiaal uit de eerste helft van de 17de eeuw en een vondstnummer met materiaal uit 
de periode 1625-1725.100 De datering van de laag is daarom niet helemaal duidelijk, maar 
de laag is wel waarschijnlijk uit de 17de eeuw. Bij de aanleg van deze werkput zijn verder 
vondsten verzameld uit een zandige laag die niet in het gedocumenteerde profiel aanwezig 
is, waarvan de vondsten uit de periode 1650-1700 dateren.101 De bovenste vullingslaag in 
werkput 2 was grijze zandige klei met schelpgruis, vlekken lichtgrijs zand, brokken puin (rode 
en gele baksteen, Oud-Hollandse dakpan), keramiek en glas.102 De keramiek uit deze laag 
dateert uit de periode 1725-1775.

In werkput 3 is tijdens het verdiepen een laag onderscheiden, bestaande uit vette grijze klei 
en veel houtstukjes en ook stukken natuursteen en koraal (S30). De keramiek uit deze laag 
dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw.103 Uit de hoger gelegen havenvulling komt ook 
vondstmateriaal uit de tweede helft van de 17de eeuw, maar 18de-eeuwse vondsten ontbreken 
hier. 

In werkput 4 lag een dik pakket havenvulling uit de 17de eeuw, bestaande uit verschillende 
lagen. De onderste laag geheel aan de noordzijde, tegen de beschoeiing van de aanbrug aan, 
bestond volledig uit plantaardig materiaal. Het gaat waarschijnlijk om kleine stukjes veen, die 
in het water van de haven dreven (direct na het uitgraven van de haven) en in de zuidoosthoek 
van de haven zijn afgezet.104 De hier boven gelegen lagen bestonden uit klei en bevatten veel 
tot zeer veel houtstukjes en verder hier en daar wat puinbrokken, mortelbrokken, keramiek, 
keien en riet.105 Het pakket was in totaal ongeveer 1,5 meter dik, de vondsten dateren uit 
de periode 1600-1650. De bovenkant van het pakket lag op circa -1,90 NAP. Hierop lag een 
baan van keien (natuursteen) en ook wat brokken baksteen (S47). De baan bevond zich op 
2 tot 2,5 meter afstand van de kadebeschoeiing van de zuidelijke aanbrug en lag ongeveer 
parallel hieraan. In profiel 13 is de baan ongeveer 50 bij 50 cm in doorsnede. De baan lijkt 
te zijn aangebracht om de verlandde zuidoosthoek van de haven te versterken en als het 
ware een nieuwe kadeversterking aan te brengen. Dit wijst erop dat de verlandde hoek in de 
haven beloopbaar was. Dit zal alleen het geval zijn geweest bij laag water. De datering van 
de keienversterking is onzeker, maar een datering in de tweede helft van de 17de eeuw of in 
de 18de eeuw ligt voor de hand. Tussen de kadebeschoeiing van de aanbrug en de keienbaan 
bevonden zich in het gedocumenteerde bodemprofiel enkele kleilagen van in totaal circa 30 cm 
dik. Zij zullen zijn gestort tijdens of na het aanbrengen van de keienbaan.
Op een later moment, vermoedelijk in de 18de eeuw, heeft men opnieuw een nieuwe 
kadeversterking aangebracht in deze hoek, nog verder de haven in. Hiervan is palenrij S41 
teruggevonden, bestaande uit ronde, vrij dunne palen van naaldhout.106 De bovenkant van de 
palen is gezien rond -1,90 NAP, maar zij zijn oorspronkelijk langer geweest. Tegen de palen 

99  V39, V47, V48, V53. Ook V25 is afkomstig uit deze lagen. 
100  V37 en V46. 
101  V24. 
102  V45. 
103  V58, V62, V73.
104 M39.
105 Uit deze lagen komt in ieder geval V90 en V93. In het vlak is S46 onderscheiden, een laag van grijze 

klei met houtstukjes, klei en puin. In het profiel bleek het om meerdere lagen te gaan met ongeveer 
dezelfde samenstelling. 

106 Diameter circa 10 cm, lengte tussen 42 en 124 cm. 
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hebben vermoedelijk planken gezeten, maar hier is niets van teruggevonden. Deze palenrij 
begon geheel aan de noordzijde van werkput 4 en creëerde een nieuwe afgeronde hoek in de 
haven, op ongeveer 10 meter van de oorspronkelijke hoek die aan het einde van de 16de eeuw 
is gemaakt. Overigens is deze oorspronkelijke hoek ingetekend op de kadastrale kaart uit 
1823 en niet een van de latere kadeversterkingen. Tussen de keienbaan en palenrij S41 lagen 
op de 17de-eeuwse havenvulling enkele lagen bestaande uit klei met organisch materiaal, iets 
zandige klei en zand met schelpen en kleivlekken. Bij de aanleg is hieruit keramiek uit de 18de 
eeuw verzameld.107 

In werkput 5 en 6 is geheel onderin een havenvulling aangesneden die bestond uit bruingrijze 
organische klei met donkergrijze kleivlekken, houtstukjes en riet. De vondsten dateren uit de 
eerste helft van de 17de eeuw.108 Uit organische kleilagen op een hoger niveau is keramiek uit 
de periode 1625-1675 verzameld.109 Uit de bovenste vullingslagen, eveneens van klei, komt 
materiaal uit de periode 1650-1750.110

In werkput 7 bevond zich op de natuurlijke kleibodem (bovenkant op -4,12 NAP) een laag 
van 1,15 meter dik, bestaande uit bruingrijze vette klei met stukjes hout, bruine organische 
brokjes en wat brokken bouwpuin. De vondsten hieruit dateren uit de periode 1600-1675.111 
Hierop lag een dikke laag van vette grijze klei met schelpen onderin de laag. De laag bevatte 

107 V89 uit S45.
108 V118, V129. 
109 V108.
110 V107, V128. 
111 V134.

Afb. 4.53 Fragmenten van hoepels van wilgenhout. M7.
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een kleine hoeveelheid keramiek uit de 17de en 18de eeuw.112 De bovenzijde van deze vette 
kleilaag lag op -1,41 NAP. 

4.5.2 Houtafval van kuipers
De vullingslagen uit de (eerste helft van de) 17de eeuw kenmerkten zich door de aanwezigheid 
van veel stukjes hout. Belangrijk is dat een deel van deze houtstukjes fragmenten van hoepels 
betrof: gespleten takken (halfrond) die gebruikt werden om tonnen bijeen te houden. Dit 
betekent dat we te maken hebben met afval van kuipers. Uit het belastingkohier uit 1630 blijkt 
dat in dat jaar vijf kuiperijen langs de Oude Buyshaven waren gevestigd (zie paragraaf 2.2). 
Het is aannemelijk dat zij tonnen voor het inpakken van de haring produceerden, die werden 
meegenomen door de haringbuizen die in de haven voor anker lagen. De kuipers maakten 
vermoedelijk ook tonnen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor de twee bierbrouwerijen 
die ook aan de haven waren gevestigd. 

Van de houtstukjes zijn in werkput 1, 2, 3 en 4 in totaal zes monsters genomen.113 Uit deze 
monsters zijn de stukjes hout gehaald, waarna zij zijn gewassen, (gedeeltelijk) gefotografeerd 
en beschreven. De houtstukjes bestaan uit vier groepen:
- fragmenten van hoepels: gehalveerde takken met een breedte tussen 1,4 en 2,8 cm, 
visueel allemaal van dezelfde houtsoort (afb. 4.53). Op een klein deel van de fragmenten was 

112 V133.
113 M7, M8, M13, M30, M31, M38.

Afb. 4.54 Stukjes naaldhout. M8 en M38.

Afb. 4.55 Stukjes eikenhout. M8 en M13.
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schors aanwezig. De meeste fragmenten zijn aan beide zijden afgebroken, maar een paar 
fragmenten hadden een schuin afgesneden kop. Tevens enkele fragmenten van ronde takken 
van waarschijnlijk dezelfde houtsoort. Van vier fragmenten is de houtsoort bepaald: het bleek 
in alle gevallen om wilg (Salix sp.) te gaan.114

- dunne fragmenten naaldhout: platte stukken naaldhout met onregelmatige randen, van 
grotere stukken hout afgekapt (afb. 4.54). De grootte wisselde tussen enkele centimeters en 
grotere stukken van maximaal 19 cm lang. Van vier fragmenten is de houtsoort bepaald: het 
bleek in alle gevallen om grove den (Pinus sylvestris L.) te gaan.115 
- brokjes eikenhout: kleine en wat grotere brokjes eikenhout, maximaal 12 cm lang (afb. 
4.55). Zowel dunne stukken (maar niet zo dun als het naaldhout) als brokken. Een deel van de 
brokken betreft spinthout; dit deel van de stam was ongeschikt voor het maken van duigen. 
- hele kleine stukjes hout: houtschaafsel en hele kleine stukjes eikenhout, naaldhout en stukjes 
van hoepels (afb. 4.56). Ook veel stukjes riet.

De kuipers lijken dus zowel tonnen van eikenhout als grenenhout (hout van de grove den) 
te hebben gemaakt, met daar omheen hoepels van wilgenhout. Voor de (late) 19de en 20ste 
eeuw is bekend dat haringtonnen met name werden gemaakt van vurenhout (hout van de 
fijnspar) uit Finland.116 Naaldhout was blijkbaar gangbaar voor haringtonnen. Op basis van het 
gevonden houtafval kan worden gesteld dat in de 17de eeuw haringtonnen werden gemaakt 
van grove den. Mogelijk zijn ook haringtonnen van eikenhout gemaakt, omdat ook afval van 
deze houtsoort is gevonden. Echter, dit kan ook afval zijn van tonnen voor andere doeleinden, 
bijvoorbeeld voor de opslag van bier van de langs de haven gelegen brouwerijen. Biertonnen 

114 Bijlage dendrochronologie, M7, M8, M13, M30.
115 Bijlage dendrochronologie, M7, M8, M13, M30.
116 Waelput 2004, 30. In een artikel uit 1958 wordt gesproken over de toepassing van een goede 

kwaliteit naaldhout tot 1930 die ‘Zweedse spruce’ wordt genoemd. Artikel in Leidsch Dagblad 26-4-
1958.

Afb. 4.56 Kleine stukjes hout. M38. 
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werden namelijk van eikenhout gemaakt. Het maken van de haringtonnen was vermoedelijk 
deels seizoensarbeid.117

De fragmenten naaldhout en eikenhout kunnen worden beschouwd als restafval van het 
vormen van de duigen met een bijl, haalmes en/of dissel. De duigen werden ook geschaafd en 
daarbij zal het houtschaafsel zijn ontstaan. Het vervaardigen van tonnen is afgebeeld op het 
raam van de Enkhuizer kuipers uit 1655 in de kerk van De Rijp (afb. 4.57). Zelfs het houtafval 
is op dit raam te zien, namelijk bij de kuiper met kuipersbijl in het middelste raam. Op het 
raam zijn ook veel bundels van hoepels zichtbaar. Het vervaardigen van tonnen is verder 
uitgebreid beschreven in literatuur.118 In ieder geval een deel van het houtafval van de kuipers 
is in de Oude Buyshaven gegooid.

4.6 Sporen van na opheffing haven

In werkput 4 zijn funderingen van een gebouw uit de periode 
rond 1900 gevonden. Het gaat om een langwerpig gebouw 
dat hoorde bij de lijnbaan die hier vanaf 1892 was gevestigd 
en/of de Werkverschaffing die het complex in 1901 kocht. Het 
gaat waarschijnlijk om een werkloods, de precieze functie is 
niet bekend. Op een kaart uit 1902 is het gebouw als contour 
getekend, maar niet zwart ingevuld zoals andere gebouwen 
(zie afb. 2.26). Mogelijk wijst dit erop dat het gebouw in 
1902 in aanbouw was. Op een kaart uit 1940 is het gebouw 
nog aanwezig. Het zal in de jaren 50 zijn afgebroken. Bij 
de bouw van het pand is de beschoeiing van de zuidelijke 
aanbrug gedeeltelijk verstoord.
Een deel van de noordelijke muur van het gebouw is 
gevonden, evenals een muur haaks erop, waarschijnlijk een 
binnenmuur (S38, afb. 4.58 en 4.59). Het muurwerk en de houten fundering eronder was zeer 

117 Waelput 2004, 31.
118 Waelput 2004; Artikel in Leidsch Dagblad 26-4-1958.

Afb. 4.57 Deel van een gebrandschilderd raam uit 1655 in de kerk 
van De Rijp, geschonken door de kuipers van Enkhuizen. Rechts een 
detail van een kuiper met kuipersbijl en houtafval.
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solide uitgevoerd, het ging om een zogenaamde Amsterdamse paalfundering. De bovenkant 
van de muur was steens dik en uitgevoerd in gele bakstenen (19x9x4,5 cm, hoogste punt op 
-0,94 NAP). Waarschijnlijk was dit het bovengrondse muurwerk. Naar onder toe was sprake 
van drie versnijdingen, waardoor de onderkant van de muur ongeveer 60 cm breed was 
(onderkant op -2,50 NAP). In totaal was dus nog maximaal 1,56 meter van de muur in de 
bodem bewaard. Aan de binnenzijde (zuidzijde) van het muurwerk waren om de 3/3,5 meter 
steunberen aanwezig om de muur meer stabiliteit te geven. Het metselwerk stond op een 

Afb. 4.58 Fundering S38 in werkput 4.

Afb. 4.59 Detail van fundering S38, met houten planken, kespen en palen onder de bakstenen muur.
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plank van naaldhout van 6 cm dik (het langshout). Bij het slopen van de muur is gezien dat 
hierop een balk in de lengterichting van de muur lag, het zogenaamde schuifhout. Deze balk 
moest voorkomen dat het muurwerk van de houten fundering af zou schuiven. Haaks onder 
het langshout lagen korte balken van naaldhout van ongeveer 15 cm breed en 10 cm dik (de 
kespen), met daaronder palen van naaldhout. Haaks in de muur bevond zich een balk die de 
noordelijke en zuidelijke fundering met elkaar zal hebben verbonden, als een trekanker. De 
balk was waarschijnlijk met een houtverbinding verbonden aan de schuifhouten. 

In profiel 13 is een dun pakket met verhardingslagen gezien die na demping van de haven 
en afgraving van de kades en aanbruggen is ontstaan. Het pakket was ongeveer 10 cm dik 
en bestond uit meerdere lagen, namelijk een laag met veel mortel, diverse lagen van schoon 
zand en twee lagen van zwart (kolen?)gruis. Het pakket verhardingslagen bevindt zich binnen 
bovengenoemd langwerpig gebouw dat waarschijnlijk in 1892 is gebouwd en hangt hier 
ongetwijfeld mee samen. Het lijkt erop dat men op onverharde grond liep en hier steeds een 
nieuw laagje op heeft gestort. 

Op de oude foto van de Kuipersdijk uit de periode 1912-1917 is zichtbaar dat in deze tijd het 
terrein van de Oude Buyshaven lager lag dan de Kuipersdijk (zie afb. 2.25). Het loopniveau 
van deze straat lag in deze tijd waarschijnlijk rond 0 NAP, zoals nu nog steeds het geval is. Het 
terrein van de afgegraven kades en opgevulde haven lag in deze tijd op -1,00 tot -1,50 NAP. 
Het lijkt erop dat het terrein pas in de jaren 50 van de 20ste eeuw flink is opgehoogd door zand 
en klei te storten. Het maaiveld lag hierna tussen 0 en -0,40 NAP, dus ongeveer het niveau 
van de Kuipersdijk. Het ophogingspakket was erg rommelig van samenstelling en bovendien 
verstoord door bouwactiviteiten uit de 20ste eeuw en de sloop uit 2020.
Ter plaatse van de verdwenen Oude Buyshaven zijn nog steeds hoogteverschillen aanwezig, 
doordat niet overal evenveel is opgehoogd. Ter plaatse van de onbebouwde strook grond ten 
zuiden van de Zeevaartschool en op de hoek van de Kuipersdijk en Korte Tuinstraat ligt het 
maaiveld bijvoorbeeld op -0,60 tot -0,90 NAP.
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5. Vondsten uit de havenvulling

Voorafgaand aan de opgraving werd verwacht dat in de havenvulling heel veel vondsten uit de 
17de eeuw aanwezig zouden zijn. Tijdens het onderzoek is ook veel vondstmateriaal verzameld, 
maar het was toch veel minder dan op voorhand werd verondersteld. Veel vullingslagen bleken 
weinig vondsten te bevatten, simpelweg doordat men in het verleden weinig afval in de haven 
heeft gegooid. Hierdoor was het niet nodig om een selectie van de vondsten mee te nemen, 
maar konden alle vondsten worden verzameld. Een uitzondering zijn de stukken natuursteen: 
hiervan was heel veel aanwezig in de havenvulling, een selectie is meegenomen voor verdere 
analyse. Uitgangspunt hierbij was de variatie in soorten natuursteen en de hanteerbaarheid 
van de stukken. 

Het grootste deel van de vondsten die tijdens de opgraving is verzameld, is afkomstig uit 
de havenvulling (afb. 5.1). Bij het verdiepen door de havenvulling is zoveel mogelijk per 
laag verzameld. De havenvulling is steeds apart gehouden van andere grond, waarna het is 
uitgespreid over het terrein en nogmaals kon worden doorzocht. Hiernaast zijn vondsten als 
algemene stortvondst verzameld. Verreweg het meeste materiaal uit deze vondstnummers 
zal ook afkomstig zijn uit de havenvulling. Alle vondsten uit de havenvulling en van de stort 
worden daarom als één vondstcomplex beschouwd, namelijk de havenvulling. 
De meeste vullingslagen in de haven dateerden uit de eerste helft van de 17de eeuw. Zij 
bevatten echter vrij weinig vondsten, waardoor de hoeveelheid materiaal uit deze tijd relatief 
beperkt is. De jongere vullingslagen, uit de tweede helft van de 17de en rond 1700, waren veel 
minder dik, maar bevatten relatief meer vondsten. Op basis van de keramiek, waaronder de 
tabakspijpen (zie onder), kan het zwaartepunt van het vondstmateriaal worden geplaatst in 
de periode 1625-1675 en in de periode rond 1700. Het aandeel van de 18de-eeuwse keramiek 
is heel laag. 

Afb. 5.1 Het verzamelen van vondsten uit de havenvulling tijdens de opgraving. 
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5.1 Keramiek (D.M. Duijn)

In totaal zijn 7322 fragmenten keramiek uit de havenvulling verzameld (tabakspijpen niet 
meegerekend), afkomstig van minimaal 2590 exemplaren. Maar liefst 24 keramieksoorten zijn 
vertegenwoordigd, waaronder veel geïmporteerde keramiek (afb. 5.2). 
De keramiek is erg fragmentarisch: (deels) complete objecten konden nauwelijks worden 
samengesteld uit de scherven. Dit hangt er deels mee samen dat scherven van hetzelfde 
object over meerdere vondstnummers zijn verzameld, doordat zij verspreid in de havenvulling 
lagen. Voor keramiek zonder bijzondere kenmerken is het dan ondoenlijk om scherven bij 
elkaar te zoeken. Echter, bij de keramiek met goed herkenbare kenmerken, bijvoorbeeld 
Italiaanse faience, zijn ook steeds maar één of enkele scherven van een object verzameld. Dit 
kan betekenen dat niet alle scherven van een object in de haven terecht zijn gekomen, of dat 
de scherven simpelweg erg verspreid in de havenvulling lagen, waardoor delen hiervan zich 
buiten de opgegraven werkputten bevinden. 
Opvallend is dat wel een 
serie kannen (redelijk) 
compleet is teruggevonden. 
Het gaat met name om 
kannen van steengoed, 
maar ook een paar van 
roodbakkend aardewerk. 
De kannen zijn vaak wel 
in scherven verzameld, 
doordat zij zijn gebroken 
door gronddruk of doordat 
zij tijdens het graven 
zijn geraakt door de bak 
van de graafmachine. De 
complete kannen moeten 
intact in de havenvulling 
terecht zijn gekomen. Het 
meest waarschijnlijk lijkt 
dat zij afkomstig zijn van 
de schepen die in de haven 
lagen. Hieronder wordt hier 
verder op in gegaan. 

De tellingen van de minimum 
aantal exemplaren (MAE) 
zijn niet heel nauwkeurig. 
Hier zijn meerdere redenen voor. In de eerste plaats gaat het om fragmentarisch materiaal 
en dan is een telling van MAE altijd minder nauwkeurig. Hiernaast zijn scherven van één 
object soms over meerdere vondstnummers verspreid verzameld, waardoor stukken dubbel 
zijn geteld. Ten derde zijn bij sommige keramieksoorten individuen veel beter herkenbaar dan 
bij andere keramieksoorten. Hierdoor zal bij bijvoorbeeld rood- en witbakkend aardewerk het 
aantal MAE te laag zijn. 

Afb. 5.2 Overzicht van alle keramiek uit de havenvulling, in aantal 
scherven en Minimum Aantal Exemplaren.
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Hoewel de keramiek allemaal afkomstig is uit de havenvulling kan het niet als een goed 
vondstcomplex worden beschouwd, want het materiaal is over een lange periode in de haven 
terecht gekomen. Dit betekent dat aan de hand van de keramiekvondsten geen goed beeld kan 
worden geschetst van de materiële cultuur in een korte periode. Hierboven is al uiteengezet 
dat de keramiek met name uit de periode 1625-1675 dateert en uit de periode rond 1700. 
Ondanks het feit dat het niet om een vondstcomplex met een korte looptijd gaat, laat de 
keramiek interessante aspecten zien die samenhangen met de havencontext en het deel van 
de stad waar de Oude Buyshaven lag.
Een deel van de keramiek is afkomstig uit vullingslagen die dateren uit de eerste helft van de 
17de eeuw. Van dit materiaal is een apart cluster gemaakt, zodat de verhoudingen binnen deze 
keramiek uit een wat meer specifieke periode inzichtelijk kunnen worden gemaakt (afb. 5.3). 
Zestien soorten keramiek zijn aanwezig, plus enkele fragmenten waarvan de keramieksoort 
niet kan worden bepaald (herkomst onbekend). Met name het hoge aandeel van het steengoed 
valt op.

De keramiek is voor 
het overgrote deel vrij 
globaal gedetermineerd: 
typenummers van rood- en 
witbakkend aardewerk zijn 
slechts in beperkte mate 
aangegeven. Aangezien het 
niet om een vondstcomplex 
met een korte looptijd 
gaat, is analyse van dit 
lokaal gemaakte aardewerk 
minder relevant. Meer 
aandacht is besteed aan de 
geïmporteerde keramiek, 
omdat zich hierin veel 
bijzondere stukken 
bevinden en dit materiaal 
ook opvallende kenmerken 
laat zien.

5.1.1 Nederlands loodglazuuraardewerk
Roodbakkend aardewerk
Het roodbakkend aardewerk is met 4522 scherven en 1215 MAE veruit de grootste groep binnen 
de keramiek. Zoals gebruikelijk zijn de bakpannen (148 MAE), borden (171 MAE) en grapen 
(327 MAE) het meest talrijk. Bij de bakpannen zijn twee typen duidelijk dominant, namelijk de 
pan met kraagrand (r-bak-4) in de eerste helft van de 17de eeuw en de pan met hoge kraagrand 
(r-bak-6) in de tweede helft van de 17de en begin van de 18de eeuw. Bij de borden kunnen 
drie hoofdgroepen worden onderscheiden. De eerste groep betreft borden met een platte vlag 
op standlobben (r-bor-6). Dit type bord dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw en is 
onder meer in Enkhuizen gemaakt. Een deel van deze borden behoort tot het Noord-Hollands 
slibaardewerk, namelijk 14 MAE. De meeste andere borden van dit type hebben een groen 
of geel geglazuurde spiegel en slibversiering op de vlag. Een tweede groep wordt gevormd 

Afb. 5.3 Overzicht van de keramiek uit de vullingslagen uit de eerste 
helft van de 17de eeuw. 
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door een serie borden met slibversiering 
uit het Nederrijns gebied (25 MAE). Zij 
dateren globaal uit de periode 1675-1750. 
De derde groep bestaat uit borden waarvan 
de bovenzijde door middel van kleislib is 
voorzien van een gemarmerd effect (17 
MAE). Zij zijn in de late 17de of 18de eeuw 
gemaakt in Friesland. Bij de grapen kon in 
veel gevallen het type niet worden bepaald, 
doordat het materiaal sterk gefragmenteerd 
is; bij grapen kan alleen het type worden 
vastgesteld als zowel de rand als de buik 
aanwezig is. Slechts een enkele grape is 
compleet (afb. 5.4.1). 
Een andere vorm die opvallend goed 
vertegenwoordigd is, is de lekschaal met 
87 MAE. Lekschalen zijn platte schalen, 
meestal op poten, met veel gaten daarin. 
Zij werden gebruikt bij de bereiding van vis 
(afb. 5.5).

Andere vrij omvangrijke vormgroepen zijn de koppen (60 MAE), pispotten (56 MAE), kommen 
(48 MAE), potten (36 MAE) en testen (36 MAE). Bij de kommen is een diep model op standring 
met platte vlag (r-kom-58) uit de eerste helft van de 17de eeuw dominant met 38 MAE. 
Deze kommen zijn inwendig vaak groen of geel geglazuurd. Bij de potten is een deel van de 
fragmenten (9 MAE) afkomstig van een kenmerkend hoog model met twee oren op de rand 
(r-pot-57, afb. 5.6). Dit model pot is typisch voor Enkhuizen. Veel andere potten zijn aspotten 
en ongeglazuurd (16 MAE). De potten hebben vaak een korte opstaande rand, een standring 
en twee grote horizontale oren (afb. 5.4.2). 
Andere vormen die slechts weinig voorkomen zijn een beker, bloempotten (2 MAE), deksels 
(13 MAE), kannen (14 MAE), kachelpan (1 MAE), komfoor (2 MAE), kuikensteen (1 MAE), 
olielamp (10 MAE), spaarpot (1 MAE), steelkommen (14 MAE), vetvanger (1 MAE), vuurstolpen 
(15 MAE), zalfpotten (5 MAE, afb. 5.4.3) en zoutschaal (1 MAE).

Het roodbakkend aardewerk is fragmentarisch, net als het grootste deel van de keramiek, maar 
juist een paar kannen zijn grotendeels intact. Zij zijn als heel voorwerp in de haven terecht 
gekomen. Het gaat om een eenvoudige kan op standring (afb. 5.4.4) en een kleine kan met 
slibversiering (afb. 5.4.5). Laatstgenoemde kan wordt doorgaans aangeduid als oliekannetje 
en toegeschreven aan de aardewerkproductie van Gouda. Het is een vrij dikwandig product, 
wat waarschijnlijk verklaart waarom het grotendeels intact in de havenvulling is gevonden. 

Afb. 5.4 (Vorige pagina) Roodbakkend aardewerk uit de havenvulling. Niet op schaal.
1. Grape (50-C10).
2. Fragmenten van een aspot (V58-C01).
3. Zalfpot (V66-C01).
4. Kan (V62-C03).
5. Oliekannetje (V109-C03).
6. Fragment van een vuurstolp met appliques (V25-C08).
7. Miniatuur vuurstolp (V81-C01).
8. Fragmenten van mogelijk een voerbak voor kippen (V25-C09).

Afb. 5.5 Een roodbakkende lekschaal op een 
schilderij van Pieter de Putter uit de periode 1630-
1659. Collectie Rijksmuseum Amsterdam. 
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Vier andere kannen zijn zogenaamde 
kastanjepofkannen (afb. 5.7). Scherven 
hiervan zijn goed herkenbaar, doordat de 
binnenkant niet is geglazuurd, maar de 
buitenzijde wel. In de schouder van de 
kannen zitten gaten.

Bij de vuurstolpen zijn minimaal vijf 
exemplaren volledig rond. Soms zijn zij 
uitwendig geglazuurd, soms ook volledig 
ongeglazuurd. Negen fragmenten hebben 
toebehoord aan halfronde vuurstolpen met 
aan de buitenzijde groen glazuur. Onder het 
glazuur is een witte laag kleislib aangebracht, 
zodat het groene glazuur mooi helder is. Op 
een deel van de fragmenten zijn appliques 
aanwezig, waaronder een stuk met noppen, 
een dubbelkoppige adelaar met kroon 
daarboven en bloemenvaas (afb. 5.4.6). 
Dit is kenmerkend voor de vuurstolpen die 
in Enkhuizen zijn gemaakt. Leuk is verder 
een groot deel van een miniatuur vuurstolp 
van 8,5 cm hoog dat waarschijnlijk 
kinderspeelgoed is geweest (afb. 5.4.7). Het 
is voorzien van een bruin glazuur en versierd 
met een band met ruitjes en noppen.

Opvallend zijn fragmenten van een 
roodbakkend object met grote gaten in de 
wand, een hoge hals en een hengsel met 
duimindrukken (afb. 5.4.8). Toevallig is in 
2019 een identiek object gevonden bij de 
opgraving aan het Nieuwe Noord in Hoorn, 
zodat we weten hoe het complete object 
eruit heeft gezien (afb. 5.8). Het staat op 
een ziel en heeft rondom ronde gaten in 
de wand. Vermoedelijk gaat het om een 
voerbak voor kippen.

Een opvallende vondst zijn twee fragmenten van een zeer dikwandige ronde bak van 
roodbakkend aardewerk (afb. 5.9). De bak heeft een platte bodem en steile wand van 16 cm 
hoog. De wanddikte bedraagt 1,5 tot 2,5 cm, de diameter van de rand is ongeveer 34 cm. 
Op een wandfragment bevindt zich een greep. Ongetwijfeld heeft de bak twee van dit soort 
grepen gehad, zodat hij gemakkelijk opgepakt kon worden. De bak is erg grof afgewerkt, ook 
aan de binnenkant, waardoor het een onregelmatig oppervlak heeft. Glazuur is niet aanwezig. 
Er zijn geen aanwijzingen dat het om een buitenlands product gaat. De bak is gevonden in een 
vullingslaag uit de eerste helft van de 17de eeuw. Aan de binnenzijde is geen aanslag herkenbaar, 

Afb. 5.6 Een roodbakkende pot met oren op de 
rand, gevonden bij de opgraving aan de Paktuinen in 
Enkhuizen in 2013.

Afb. 5.7 Een kastanjepofkan, gevonden bij de 
opgraving aan de Paktuinen in Enkhuizen in 2013.
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maar opvallend is dat de onderkant is 
beroet. Dit wijst erop dat de bak boven 
een vuur of oven heeft gestaan. Meest 
aannemelijk is dat de bak is gebruikt in een 
ambachtelijk proces, bijvoorbeeld binnen 
een brouwerij. In de haven zijn ook vijf 
roosterstenen die afkomstig zijn van de oven 
van een brouwerij (zie bouwkeramiek). In 
1630 waren twee brouwerijen aan de Oude 
Buyshaven gevestigd. 

Witbakkend aardewerk
Het witbakkend aardewerk is goed 
voor 714 fragmenten en 261 MAE. 
Witbakkend aardewerk omvat vaak 
veel dunwandige objecten, die bij breuk 
in veel kleine fragmenten uit elkaar 
vallen. Het is in dat geval vaak lastig om 
vormen te herkennen, waardoor van 
veel scherven de vorm onbekend is. Dit 
geldt met name voor koppen en grapen, 
waardoor zij in een vormenoverzicht al 
snel ondervertegenwoordigd zijn. Meer 
dikwandige vormen, zoals bakpannen, 
lekschalen en vuurstolpen, zijn wel goed 
herkenbaar en lijken daardoor de meest 
dominante vormen. Ook bijvoorbeeld 
pispotten zijn door de kenmerkende platte 
randen makkelijk herkenbaar. 
Bij het witbakkend aardewerk uit de 
havenvulling zijn de meest gedetermineerde 
vormen de bakpan (18 MAE), grapen (28 MAE), koppen (28 MAE), lekschalen (14 MAE), 
pispotten (21 MAE) en vuurstolpen (17 MAE). Kleine vormgroepen zijn de borden (3 MAE), 
deksels (3 MAE), kannen (1 MAE), kandelaren (1 MAE), kommen (3 MAE), olielampen (7 
MAE), ondersteek (1 MAE), potten (9 MAE), spaarpot (1 MAE) en zalfpotten (4 MAE). Bij de 
kannen gaat het om één bijna compleet gevonden miniatuur kannetje van 8 cm hoog (afb. 
5.10.1). Bij de potten kan worden opgemerkt dat het allemaal gaat om potten met oren op de 
rand (w-pot-21), hetzelfde model als ook veelvuldig in roodbakkend aardewerk is gevonden 
(r-pot-57, zie boven). Dit model pot is typisch voor Enkhuizen. 

Alle fragmenten van vuurstolpen zijn afkomstig van groen geglazuurde halfronde vuurstolpen. 
Opvallend is dat maar zeven fragmenten met appliques zijn gevonden, waaronder een 
exemplaar met mogelijke saterkop (afb. 5.10.2) en een deel van een grote klimmende leeuw 
(afb. 5.10.3). Dit soort rijk versierde vuurstolpen dateren uit de late 16de en eerste helft van 
de 17de eeuw en worden veel gevonden in de bodem van Enkhuizen. Op het totaal aantal 
keramiekscherven uit de havenvulling is het aandeel van de versierde vuurstolpen van rood- als 
witbakkend aardewerk echter zeer klein. Het is de vraag hoe dit moet worden geïnterpreteerd. 

Afb. 5.8 Een complete ‘voerbak’, gevonden bij de 
opgraving aan het Nieuwe Noord in Hoorn in 2019.

Afb. 5.9 Fragmenten van een zeer dikwandige 
ronde bak van roodbakkend aardewerk met grepen 
(V37-C06). 
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Een mogelijkheid is dat de versierde vuurstolpen te kostbaar waren voor de omwonenden van 
de Oude Buyshaven. Een andere optie is dat de rijk gedecoreerde stukken niet in de smaak 
vielen van de bewoners van de wijk.  

Slechts één fragment van pijpaarde is gevonden, namelijk de onderkant van een beeldje van 
een vrouw met een deftige jurk aan (afb. 5.10.4). 

5.1.2 Nederlandse majolica en faience
Majolica
De Nederlandse majolica is goed voor 287 scherven of 159 MAE. Een handjevol fragmenten 
is afkomstig van kommen, de rest heeft toebehoord aan borden. Ongeveer de helft, 86 
MAE, dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw. Veel majolica uit deze periode is donker 
verkleurd in de bodem. De aanwezige decors zijn divers en omvatten onder meer imitaties van 

1

2

3

4

Afb. 5.10 Witbakkend aardewerk uit de havenvulling. Niet op schaal.
1. Miniatuur kannetje (V46-C14).
2. Fragment van een vuurstolp met applique met mogelijke saterkop (V13-C03).
3. Fragment van een vuurstolp met applique met klimmende leeuw (V93-C04).
4. Onderkant van een beeldje van pijpaarde (V16-C01).
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Afb. 5.11 Nederlandse majolica en faience uit de havenvulling (zie ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Fragmenten van een bord in imitatie van Italiaanse berrettino (V25-C01). 
2. Bodem van een kom met tulp (V118-C03).
3. Fragment van een bord met lichtrood baksel (V46-C07)
4. Fragment van een bord met lichtrood baksel (V46-C08).
5. Fragment van een bord met lichtrood baksel (V46-C09).
6. Fragmenten van een bord met lichtrood baksel (V136-C02).
7. Fragment van een bord met bakfouten (V58-C03).
8. Fragment van een kom met bakfouten (V140-C01).
9. Fragment van een bord met bakfouten (V81-C05).
10. Fragmenten van een bord van biscuit (V78-C01).
11. Bord met wapen van Amsterdam (V54-C01).
12. Fragment van een bord met bijbelscene (V85-C03).
13. Fragmenten van een plooischotel in Italiaanse ‘A Raffaellesca’-stijl (V10-C01 en V81-C08).
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kraakporselein, bloemen en imitaties van Italiaanse faience. Deze laatste groep wordt onder 
meer gevormd door decoraties in de stijl ‘compendiario’ en ‘Ligurisch wit’. Eén bord heeft een 
blauwe beschildering in de stijl ‘A Raffaellesca’. Ook zijn imitaties van Italiaanse ‘berrettino’ 
gevonden: lichtblauwe borden met een donkerblauwe schildering. Op de Nederlandse varianten 
in majolica is de schildering altijd meerkleurig aangebracht. Uit de havenvulling komen borden 
met een dergelijke decoratie: we zien bloemen, tulpen en een vogel (afb. 5.11.1). Op de bodem 
van een kom is ook een meerkleurige tulp geschilderd, maar dan op een witte ondergrond (afb. 
5.11.2). 

In de eerste helft van de 17de eeuw werd onder meer in Hoorn en Enkhuizen majolica vervaardigd. 
Over de majolicabakkerij van Hoorn zijn historische gegevens verzameld, waardoor bekend is 
dat de bakkerij tussen 1615 en circa 1650 actief was. Dankzij archeologische vondsten van 
onder meer productieafval bestaat inzicht in het vormenspectrum en de schilderingen die hier 
zijn gemaakt. Een spiegel van een van de borden uit de havenvulling kan op basis van de 
voorstelling met grote waarschijnlijkheid aan de productie uit Hoorn worden toegeschreven 
(zie kadertekst). Voor de andere vondsten is de plaats van vervaardiging niet met zekerheid 
vast te stellen. Wat betreft de Enkhuizer majolicaproductie zijn op dit moment nog nauwelijks 
gegevens voorhanden, waardoor niet duidelijk is wat voor producten hier zijn gemaakt. Uit de 
havenvulling komen fragmenten van zeven borden met een opvallend lichtrood baksel (afb. 
5.11.3 t/m 5.11.6). Wellicht gaat dit om producten uit Enkhuizen of Hoorn; voor de producten 
uit Hoorn is vastgesteld dat in ieder geval een deel een lichtrood baksel heeft. Opvallend zijn 
ook fragmenten met bakfouten, die tijdens het bakken in de oven zijn ontstaan (afb. 5.11.7 t/m 
5.11.9). Het gaat om fouten in het glazuur en een stuk van een aangebakken baksteen. Van 
dit soort tweede keus producten wordt verondersteld dat zij alleen in de directe omgeving van 
de majolicabakkerij werden afgezet, wat doet vermoeden dat zij zijn gemaakt in Enkhuizen. 
Een andere vondst die tot productieafval kan worden gerekend, is een bord van biscuit (afb. 
5.11.10). Het bord is slechts één keer gebakken, het glazuur en de schildering ontbreekt. Het 
gaat om een afgerond bord met uitgebogen rand op een standring (m-bor-5). 

Een kuiper op een bord (C.P. Schrickx)

Onder de scherven van majolica valt de bolle spiegel van een bord op vanwege de 
voorstelling: links staat een vrouw en rechts een kuiper met hamer, hoepeldrijver en 
ton (afb. 5.12). De afbeelding van de kuiper is zeer toepasselijk in een wijk waar veel 
kuipers woonden en het bord zal ongetwijfeld van een van hen afkomstig zijn.
Het tafereel op het bord oogt merkwaardig: de vrouw en kuiper staan naast elkaar, maar 
hebben niets met elkaar te maken. De figuren vormen niet één scene, maar zijn als 
losse plaatjes naast elkaar aangebracht. Het doet sterk denken aan een bord dat zich in 
de collectie van het Frans Hals Museum in Haarlem bevindt (afb. 5.13).119 Op dit bord, 
waarvan de vindplaats onbekend is, staan een boerin met juk, een hoedenverkoper en 
een appelverkoopster naast elkaar afgebeeld. Ook hier hebben de figuren niets met 
elkaar te maken, maar zijn als ‘plakplaatjes’ aangebracht. De weergave van de vrouw 
op het bord uit Enkhuizen lijkt sterk op die van de appelverkoopster, maar dan zonder 
ton met appels. Er is nog een bord bekend met daarop een staande vrouw, die duidelijk 

119 Frans Hals Museum, inv.nr. oa 91-49.
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identiek is aan de vrouw op het bord uit de 
haven in Enkhuizen. Dat bord is opgegraven 
aan de Bangert in Blokker, even buiten 
Hoorn (afb. 5.14). 
Borden met uitbeeldingen van beroepen 
komen slechts incidenteel voor. Deze 
voorstellingen zijn juist wel zeer typerend 
voor wandtegels en dat verklaart ook 
waarom ze op borden naast elkaar als 
‘plakplaatjes’ ogen. Ze zijn typerend voor 
Hoorn en vooralsnog gaan we ervan uit 
dat deze tegels in Hoorn zijn vervaardigd. 
In Hoorn was tussen 1615 en circa 1650 
een plateelbakkerij gevestigd die een 
omvangrijke productie heeft gekend. Naar 
aanleiding van de vondst van productieafval 
is in 2016 een eerste aanzet tot het 
achterhalen van het assortiment van deze 
producent gepubliceerd.120 Borden met bolle 
spiegel – ook wel pannenkoekenschotels 
genoemd – behoorden zeker tot het 
vormenspectrum. In de publicatie staan 
tegels afgebeeld die in 1998 in een kelder op 
de hoek van de Pakhuisstraat en het Jeudje 
zijn aangetroffen, waaronder een tegel met 

120 Schrickx 2016d.

Afb. 5.12 Spiegel van een majolica-bord met 
kuiper en staande vrouw (V50-C01).

Afb. 5.13 Majolicabord met drie figuren. 
Collectie Frans Hals Museum.

Afb. 5.14 Fragment van een bord, opgegraven 
aan de Bangert in Blokker.
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een kuiper (afb. 5.15). Deze tegels hebben 
sterk opgekrompen glazuur, een typisch 
kenmerk van productieafval. In dit geval zijn 
de mislukte tegels toch gebruikt en indirect 
mogen we ze als bewijs voor Hoornse 
productie beschouwen. Het is moeilijk 
voorstelbaar dat dergelijke mislukte tegels 
naar elders zijn verhandeld. Een laatste 
argument voor Hoornse productie vormen 
de tegels met uitbeeldingen van beroepen 
van diverse vindplaatsen in Hoorn, zoals de Karperkuil (afb. 5.16) en de Drieboomlaan 
(afb. 5.17). Hoogstwaarschijnlijk hebben we dus met een in Hoorn gemaakt bord te 
maken, dat vanwege de afbeelding met kuiper in Enkhuizen is beland.

Afb. 5.15 Wandtegel met opgekrompen glazuur, 
gevonden in een kelder aan het Jeudje in Hoorn. 

Afb. 5.16 Drie wandtegels met beroepen, 
gevonden bij de opgraving Karperkuil in 
Hoorn. 

Afb. 5.17 Een wandtegel met staande vrouw, 
gevonden aan de Drieboomlaan in Hoorn.
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De overige majolica kan in de periode 1650-1750 worden geplaatst. Deze majolica is wat 
dikwandiger uitgevoerd en de schilderingen zijn vaak vrij grof. De stukken zullen met name 
in Friesland zijn geproduceerd. In tegenstelling tot de majolica uit de eerste helft van de 17de 
eeuw is deze jongere majolica niet zwart verkleurd. Dit zal samenhangen met de kwaliteit van 
het glazuur. Sommige borden zijn niet beschilderd. Dit soort witte objecten was in de tweede 
helft van de 17de eeuw in de mode. Twee borden hebben een meerkleurige beschildering 
met mangaan (paars), blauw en geel, waaronder een hond in een landschap. De overige 
stukken zijn voorzien van een blauwe beschildering en tonen onder meer landschappen 
en wapenschilden. Op de spiegel van een bord met bolle spiegel (pannenkoekenschotel) is 
het wapen van Amsterdam geschilderd, met erboven een helm met helmteken en links en 
rechts bladeren (afb. 5.11.11). De rest van het bord is wit gelaten. Een ander bord toont een 
bijbelscene (afb. 5.11.12). 

Faience
De Nederlandse faience is met 346 scherven en 175 MAE een redelijk omvangrijke groep. De 
meeste fragmenten zijn afkomstig van borden (139 MAE), hiernaast zijn kommen (8 MAE), 
plooischotels (10 MAE), koppen (3 MAE), een lekschaal, een zalfpot en een kan aanwezig. Het 
materiaal dateert uit een lange periode en de decors zijn daarom divers. Veel voorkomend zijn 
onbeschilderde stukken (volledig wit) en imitaties van Chinees porselein. Noemenswaardig zijn 
verder twee fragmenten van plooischotels met een meerkleurige beschildering in Italiaanse 
‘A Raffaellesca’-stijl (afb. 5.11.13). Het gaat om fragment van de vlag met grotesken en een 
stuk van de spiegel met een liggende putto. Vermoedelijk zijn de fragmenten afkomstig van 
dezelfde plooischotel. De schotel kan worden toegeschreven aan het atelier van Verstraeten 
in Haarlem. 

5.1.3 Steengoed
Met 808 fragmenten is het steengoed een 
opvallend grote groep binnen de keramiek. 
Het minimum aantal exemplaren bedraagt 
366 stuks. Hieronder zijn 35 knikkers, 
wisselend van kleine knikkers tot grote 
exemplaren met een diameter van ongeveer 
4 cm (afb. 5.18). Van de grotere knikkers 
wordt gedacht dat zij mogelijk zijn gebruikt 
ter afsluiting van steengoedkannen. 
Verreweg de grootste vormgroep wordt 
zoals gebruikelijk gevormd door de kannen, 
namelijk 294 MAE. Van 22 MAE is de vorm 
onzeker, maar meest aannemelijk is dat het 
ook om kannen gaat. De overige vormen zijn 
slechts beperkt vertegenwoordigd, namelijk 
pispotten (10 MAE), flessen (1 MAE), potten 
(2 MAE), snelle (1 MAE) en veldfles (1 MAE).
Hierboven is al vermeld dat opvallend veel kannen van steengoed (redelijk) compleet zijn 
teruggevonden. Zij zijn waarschijnlijk vanaf schepen in de haven gevallen of gegooid. Het is 
de vraag wat de functie was van de kannen aan boord van de schepen. Hiervoor zijn meerdere 
verklaringen te geven. In de eerste plaats kan het om verpakkingsmateriaal gaan voor 

Afb. 5.18 Knikker uit de havenvulling (V15-C02).
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handelsgoed, bijvoorbeeld wijn of sterke drank. Echter, de haven werd met name gebruikt door 
haringbuizen en niet door handelsschepen. Vermoedelijk deden de haringbuizen echter wel 
Engelse havens aan en het is mogelijk dat zij daar op kleine schaal producten verkochten (zie 
paragraaf 5.8). Een andere mogelijkheid is dat de kannen werden gebruikt om vloeistoffen, 
bijvoorbeeld sterke drank, mee te nemen op de haringbuizen voor consumptie tijdens het 
lange verblijf op zee. Uit overlevering is bekend dat vissers aan boord van de schepen zelf 
kruidenbitters maakten in kruiken van steengoed door kruiden en specerijen toe te voegen aan 
brandewijn.121 Tot slot is het mogelijk dat de kannen tijdens het werk door de vissers werden 
gebruikt om uit te drinken. De kannen waren minder kwetsbaar dan glas en door het oor 
gemakkelijk om vast te houden. In het Bodekull/Dalarö wrak voor de kust van Zweden is een 
soort rek aangetroffen met daarin een serie baardmankruiken (afb. 5.19). Mogelijk zijn deze 
kruiken door de bemanning gebruikt. 

De kannen kunnen in verschillende groepen worden ingedeeld op basis van hun model en 
decoratie. Deze kenmerken hangen samen met de productieplaats en datering. 

Raeren
Een kleine groep kannen, namelijk 12 MAE, bestaat uit onversierde kannen uit de 16de eeuw. 
De kannen zijn waarschijnlijk gemaakt in Raeren. Ze zijn eigenlijk te oud voor de context, 
aangezien de haven pas aan het einde van de 16de eeuw is gegraven. Dit geeft aan dat de 
levensduur van steengoedkannen erg lang kon zijn. Onder de kannen zijn diverse exemplaren 
met kraagrand en/of toegeknepen standring (afb. 5.20.1) en twee kleine kannetjes met hoge 
hals en standvlak (s2-kan-14, afb. 5.20.2 en 5.20.3). 
De fragmenten van 59 versierde kannen kunnen ook worden toegeschreven aan Raeren en 

121 Een voorbeeld dat nog steeds bestaat is ‘Schelvispekel’, dat naar verluidt al vanaf de 17de eeuw 
wordt gemaakt door vissers uit Vlaardingen. 

Afb. 5.19 Rek met baardmankruiken in het Bodekull/Dalarö wrak voor de kust van Zweden. Bron: www.
digitaltmuseum.se.
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dateren uit de late 16de of vroege 17de eeuw. Een klein deel van deze kannen heeft ronde of 
ovale appliques. Een voorbeeld is een fragment met ovaal applique met wapenschild en jaartal 
1599 (afb. 5.20.4). De meest kannen zijn rijk versierd met gesneden vlakken, cannelures en 
ribbels (bijvoorbeeld s2-kan-37). Een deel hiervan is bedekt met ijzerengobe en hierdoor bruin 
van kleur (12 MAE). Een specifieke groep hierbinnen zijn de boerendanskruiken, met op de 
buik een fries met dansende figuren (s2-kan-62). Hiervan is slechts één fragment gevonden. 
Een kan met hetzelfde model als de boerendanskruiken toont een fries met de onthoofding van 
Johannes (afb. 5.20.5). De andere rijk versierde kannen zijn grijs van kleur en voorzien van 
kobaltblauwe accenten (35 MAE). Dit soort grijze kannen met blauwe accenten is ook gemaakt 
in het Westerwald, zodat de herkomst van deze kannen niet zeker is. 

Frechen
Ongeveer de helft van de kannen (144 MAE) is gemaakt in Frechen (afb. 5.21). Kannen uit deze 
productieplaats waren met name in de eerste helft van de 17de eeuw erg populair. Kenmerkend 
is de vlekkerige ijzerengobe aan de buitenzijde van de kannen. Dit wordt ook wel ‘pantermotief’ 
genoemd. Van veel kannen zijn slechts één of enkele fragmenten teruggevonden, waardoor 

Afb. 5.20 Steengoed uit Raeren uit de havenvulling. Niet op schaal.
1. Bovenzijde van een onversierde kan (V17-C07).
2. Klein kannetje (V52-C01).
3. Klein kannetje (V117-C01).
4. Fragment van een kan met ovaal applique uit 1599 (V81-C02).
5. Fragment van een kruik met fries (V37-C05).
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het model van de kan niet altijd kan worden bepaald. In verreweg de meeste gevallen lijkt het 
echter te gaan om een bolle kan met schouder overgaand in een hoge hals, een geribbelde 
kraagrand en een standvlak (s2-kan-32, s2-kan-21, s2-kan-47, s2-kan-73). De kannen zijn, 
voor zover kan worden gezien, bijna allemaal versierd met een baardmanmasker (afb. 5.21.1 
t/m 5.21.6) en één of drie ovale of ronde appliques op de buik. In de loop van de 17de eeuw 

34

Afb. 5.21 Steengoed uit Frechen uit de havenvulling (zeven pagina’s). Niet op schaal.
1. Fragment van een kan met baardmanmasker (V85-C02).
2. Fragment van een kan met baardmanmasker (V40-C01).
3. Fragment van een kan met baardmanmasker (V50-C08).
4. Fragment van een kan met baardmanmasker (V62-C04).
5. Fragment van een kan met baardmanmasker (V93-C02).
6. Kan met baardmanmasker van 28 cm hoog (V107-C02).
7. Fragmenten van een kan met baardmanmasker en applique met rozet/bloem (V7-C02).
8. Fragmenten van een kan met applique met rozet/bloem (V12-C01).
9. Kan met baardmanmasker en applique met rozet/bloem van 24 cm hoog (V62-C01).
10. Kan met baardmanmasker en applique met rozet/bloem van 21,5 cm hoog (V62-C02).
11. Kan met baardmanmasker en applique met rozet/bloem (V118-C01).
12. Kan met baardmanmasker en applique met rozet/bloem (V118-C02).
13. Kan met baardmanmasker en applique met wapenschild (V13-C01).
14. Kan met baardmanmasker en applique met wapenschild (V31-C01).
15. Fragment van een kan met applique met wapenschild (V31-C02).
16. Fragment van een kan met baardmanmasker en applique met wapenschild (V37-C02).
17. Fragment van een kan met baardmanmasker en applique met wapenschild (V58-C04).
18. Fragment van een kan met applique met wapenschild (V59-C01).
19. Kan met baardmanmasker en applique met wapenschild van 19,5 cm hoog (V85-C01).
20. Fragment van een kan met applique met wapenschild (V62-C05).
21. Fragment van een kan met applique met wapenschild (V62-C06).
23. Fragment van een kan met applique met wapenschild (V129-C01).
24. Fragment van een kan met applique met wapenschild (V131-C03).
25. Fragment van een kan met applique met wapenschild (V137-C02).
26. Fragment van een kan met applique met wapenschild van Amsterdam (V137-C03).
27. Fragment van een kan met applique met wapenschild (V137-C04).
28. Fragment van een kan met applique met figuur met opvallende kleding (V62-C08).
29. Fragment van een kan met applique met nar (V137-C01).
30. Fragment van een kan met applique met bustes (V93-C01).
31. Fragment van een kan met applique met hoofd omringd door vlammen (V62-C07).
32. Fragment van een onversierde kan (V37-C03).
33. Kan met kleine appliques (V53-C01).
34. Kan met baardmanmasker, acanthusbladeren, tekstband en kleine appliques en bijbehorende stop van 
kurk (V47-C01 en V47-H01).
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werden de baardmanmaskers en appliques steeds meer gestileerd. De meeste appliques 
zijn versierd met een bloem/rozet (14 kannen, afb. 5.21.8 t/m 5.21.12) of een wapenschild 
(28 kannen, afb. 5.21.13 t/m 5.21.27). De meeste wapenschilden zijn niet herkenbaar en 
vermoedelijk ook geen echte wapens; ze zijn puur als decoratie bedoeld. Het enige herkenbare 
wapen is het stadswapen van Amsterdam (zie afb. 5.21.26). Hiernaast zijn zes appliques 
met afwijkende voorstelling aanwezig, waaronder een applique met een staand figuur met 
opvallende kleding (afb. 5.21.28), een voorstelling met een nar met drinkglas en jaartal 1613 
(afb. 5.21.29), bustes van een man en vrouw (afb. 5.21.30) en een hoofd omringd door 
vlammen (afb. 5.21.31). 
Drie kannen hadden een getordeerd oor, waarbij twee of drie kleidraden om elkaar zijn gedraaid. 
Bij zeven kannen waren blauwe accenten aangebracht met kobalt. Slechts drie kannen waren 
zeker onversierd, waaronder een half compleet exemplaar (afb. 5.21.32). 

Een klein deel van de kannen uit Frechen heeft een ander model. Dit is in de eerste plaats een 
grotendeels complete kan met een bolle buik, standvoet en ribbel op de overgang van buik 
naar hals (afb. 5.21.33). Vermoedelijk had de kan een cilindrische hals met manchetrand (s2-
kan-3). Dit model dateert in principe uit de 16de eeuw, maar het is niet zeker of dit ook geldt 
voor de gevonden kan. Deze kan heeft namelijk een afwijkende versiering: drie kleine ovale 
appliques met daarin vermoedelijk een gekroonde leeuwenkop. Het is zeker dat de kan geen 
baardmanmasker heeft gehad. 

Drie kannen hebben een versiering die kenmerkend is voor de derde kwart van de 16de eeuw, 
namelijk acanthusbladeren en kleine ronde appliques. Ook deze kannen zijn dus te oud voor 
de context waarin ze zijn gevonden. Een van deze drie kannen is half compleet en 23 cm hoog 
(afb. 5.21.34). Rond de buik is een tekstband aanwezig. Leuk is dat de kan is gevonden met 
een houten stop in de opening (V47-H01). Deze stop was van kruk en had in het midden een 
verticaal gat, met daar doorheen een touwtje. De kan is waarschijnlijk compleet in de haven 
gevallen. Het moet op dat moment al tientallen jaren oud zijn geweest. 

Westerwald
De producten uit Westerwald kenmerken zich door een grijs oppervlak en de toepassing van 
kobaltblauw. Hierboven zijn al rijk versierde kannen vermeld die ofwel in Raeren, ofwel in 
Westerwald zijn gemaakt. Zij dateren uit de vroege 17de eeuw. Uit de periode 1600-1675 
dateren kannen met standvlak en ribbel op de hals (s2-kan-33, 29 MAE). Deze kannen zijn op 
de schouder voorzien van ingestempelde motieven, blauwe accenten en vaak ook appliques 
op de buik. Een uitzonderlijk stuk binnen deze groep is een zeer grote kan waarvan de hals 
en het oor ontbreken (afb. 5.22.1 en 5.23). De diameter van de buik bedraagt 30 cm, de 
kan moet ongeveer 32 cm hoog zijn geweest. Op de schouder bevinden zich twee banden 
met ingestempelde ruiten en bloemmotieven. Op de buik zijn drie grote ronde appliques 
aanwezig met ‘wilde rozen’. De middelste applique wordt aan weerszijden geflankeerd door 
twee klimmende gekroonde leeuwen. Drie soortgelijke kannen zijn ook enigszins compleet 
teruggevonden, waaronder een klein exemplaar met twee klimmende leeuwen en een rond 
applique met rozet (afb. 5.22.2). Deze kan is slechts 12,5 cm hoog. Een andere kan heeft 
verschillende soorten ronde appliques op de buik, namelijk met een rozet en plantmotieven 
(afb. 5.22.3). Van een derde kan is de bovenzijde teruggevonden (afb. 5.22.4). Het heeft 
opmerkelijke appliques met een verwilderde kop van een persoon erop. De andere kannen zijn 
meer fragmentarisch. Enkele bijzondere appliques zijn afgezonderd, waaronder een exemplaar 
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Afb. 5.22 Steengoed uit Westerwald uit de havenvulling (ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Zeer grote kan met appliques en ingestempelde motieven (V61-C01).
2. Kleine kan met ronde applique en klimmende leeuwen (V58-C05).
3. Kan met ronde appliques (V108-C03).
4. Bovenzijde van een kan met appliques met verwilderde kop (V27-C02).
5. Fragment met applique met wapen van Amsterdam (V46-C11).
6. Fragment met applique met edelman en tekst (V121-C01).
7. Fragment van een kan met applique van Jan Allers (V15-C01).
8. Kan met blauw oppervlak en kleine appliques (V27-C01).
9. Kan met appliques en ingekraste details (V46-C10).
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met wapen van Amsterdam en tekst CIVITAS AMSTER, geflankeerd door de letter PR (afb. 
5.22.5). Op deze kan hebben ook klimmende leeuwen gestaan. Een andere ovale applique 
toont een man in deftige kleding met bloem in zijn hand en rondom de tekst: ICH BRINS DER 
HERS LEBSTEN VM I FRVNTLICHEN KVS 1632 (afb. 5.22.6).122 Bijzonder is verder een fragment 
van een kan met rond applique met daarin een eenhoorn met wapenschild met jachthoorn (het 
wapen van Hoorn), en bovenin de naam IAN ALLERS (afb. 5.22.7). Kannen met dit applique 
zijn bekend van objecten van verschillende productiecentra. Jan Allers was handelaar in 
keramiek in Nijmegen in de periode rond 1600 en vooralsnog is onbekend waarom hij het 
stadswapen van Hoorn als embleem gebruikte. In Alkmaar is een kan uit Westerwald met 

122 Keller & Steinbring 2006, 144. 

Afb. 5.23 De zeer grote kan uit het Westerwald (V61-C01) met vrijwilliger Bert Balk.
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identieke appliques gevonden (afb. 5.24).
Uit de periode 1650-1725 dateren 
fragmenten van minimaal 13 kannen. Een 
paar hebben een blauw oppervlak met 
kleine appliques daarop, bijvoorbeeld kleine 
rozetjes (afb. 5.22.8). Twee kannen hebben 
naast het blauwe oppervlak ook paarse 
accenten. Twee andere kannen hebben 
geen blauwe accenten, maar wel appliques 
en ingekraste details (afb. 5.22.9). 

Naast de kannen zijn de fragmenten 
van minimaal negen pispotten uit 
Westerwald gevonden. De pispotten 
hebben het kenmerkende model voor deze 
productieplaats, namelijk een standvlak en 

Afb. 5.24 Kan met appliques van Jan Allers, gevonden 
in Alkmaar. 
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Afb. 5.25 Divers steengoed uit de havenvulling. Niet op schaal.
1. Fragment van een kan uit Siegburg (V25-C05).
2. Fragment van een kan, waarschijnlijk uit Duingen (V37-C04).
3. Fragmenten van een veldfles (V93-C05).
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naar buiten geknikte rand met dekselgeul (s2-pis-2). 
Dit soort pispotten is vanaf circa 1625 gemaakt. 

Zij zijn meestal voorzien van dezelfde soort appliques als de kannen, namelijk klimmende 
leeuwen en ronde of ovale appliques. Verder zijn meestal accenten in blauw aanwezig. Op 
de gevonden fragmenten zijn enkele klimmende leeuwen en een rijksadelaar met kroon en 
rijksappel aanwezig. 
Uit het Westerwald komen verder twee potten, namelijk een model ‘Keulse pot’ en een zout/
zeeppotje (s2-pot-9). Beide hebben appliques en blauwe accenten.

Siegburg
De fragmenten van minimaal negentien kannen zijn afkomstig uit Siegburg. Kenmerkend voor 
de producten uit deze plaats is het witte baksel. Het jongste steengoed uit Siegburg dat naar 
Enkhuizen is vervoerd, dateert uit de late 16de eeuw. 
Drie kannen die zijn teruggevonden zijn ongeglazuurd, de rest is wel geglazuurd. Bij alle drie 
ongeglazuurde kannen is een ingesneden versiering zichtbaar. Op vijf andere fragmenten is 
een (deel van een) applique aanwezig. Herkenbaar zijn een rond applique met staande vrouw, 
een applique met jaartal 1577 en een rechthoekig applique met Adam en Eva bij de boom en 
ernaast een leeuwenkop (afb. 5.25.1). Twee kannen hebben accenten in blauw, waaronder 
laatstgenoemde kan. 
Eén fragment is afkomstig van een schnelle: een hoge cilindrische drinkbeker. Hierop is een 
staand figuur herkenbaar.

Overige herkomstgebieden
Een fragment van een onversierd kannetje heeft een afwijkende vorm en baksel (afb. 5.25.2). 
Het object is erg dunwandig, heeft een lichtbruine kleur, diepe draairingen op het oppervlak en 
een standvoet. Het kan worden toegeschreven aan Duingen. Steengoed uit deze productieplaats 
wordt slechts zelden in Enkhuizen gevonden. 
Van een veldfles zijn enkele fragmenten gevonden (afb. 5.25.3). Het object heeft een standvlak, 

Afb. 5.26 Veldfles van Normanisch 
steengoed. Collectie Museum Boijmans van 
Beuningen.

Afb. 5.27 Veldfles uit Duingen. Uit Van Gangelen & Van der 
Meulen 2020.
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horizontale lintoren en een cilindrische hals met ronde rand. Het is erg dunwandig en bruin van 
kleur. Opvallend zijn de kleine paarse vlekjes aan de binnen- en buitenzijde. De productieplaats 
van deze veldfles is niet zeker. Mogelijk gaat het om een product uit Langerwehe.123 Het 
zou ook kunnen gaan om Normandisch steengoed; een complete veldfles met deze herkomst 
is gevonden in De Streek en bevindt zich in Museum Boijmans van Beuningen (afb. 5.26). 
Veldflessen uit Duingen hebben ook een soortgelijke vorm en dit is daarom ook een potentieel 
herkomstgebied (afb. 5.27). 

5.1.4 Ander aardewerk uit Duitsland en Denemarken
Slechts 21 scherven van Werra-aardewerk zijn gevonden, afkomstig van minimaal zestien 
objecten. Werra-aardewerk komt van oorsprong uit het stroomgebied van de rivier de Werra, 
in Noord-Duitsland. Tussen 1602 en circa 1614 is dit type roodbakkende aardewerk eveneens 
geproduceerd door een pottenbakkerij in Enkhuizen.124 Het onderscheid tussen de Duitse en 
Enkhuizer productie is niet altijd goed te maken, tenzij een jaartal aanwezig op het stuk 
aardewerk dat buiten de productietijd van de pottenbakkerij van Enkhuizen valt. Kenmerkend 
voor de borden en kommen is de figuratieve voorstelling op de spiegel, vaak met ingekraste 
details. Op de vlag zijn meestal concentrische cirkels en een ornamentband aangebracht. De 
export van Werra-aardewerk naar Nederland vond vooral plaats van 1580 tot 1630.125 De 
gevonden scherven zijn met name afkomstig van borden, maar ook van enkele kommen. 
Hieronder is een fragment van een bord met jaartal 1593, dat dus zeker in Noord-Duitsland 
moet zijn gemaakt. Herkenbare voorstellingen zijn een staand manfiguur met een hert (afb. 
5.28.1), een mogelijke distel (afb. 5.28.2) en een staande heilige met een tak in zijn hand 
(afb. 5.28.3). Van de laatste twee genoemde stukken wordt vermoed dat zij in Enkhuizen zijn 
gemaakt. Het lage aandeel van het Werra-aardewerk hangt onder meer samen met het feit 
dat het grootste deel van de aangetroffen keramiek uit de periode na 1625 dateert. Hiernaast 
is het aandeel van dit type aardewerk altijd laag bij opgravingen. 
Eveneens uit Noord-Duitsland komt witbakkend Weser-aardewerk, gemaakt in het 
stroomgebied van de rivier de Weser. De objecten zijn meestal voorzien van een versiering in 
kleislib, meestal zigzaglijnen en/of stippen in groen, geel of roodbruin. De voorstelling is vaak 
geometrisch. Hiernaast zijn bolle vormen, bijvoorbeeld kannen en potten, soms (ook) versierd 
met een radstempel. Weser-aardewerk werd vooral naar Nederland geëxporteerd tussen 1580 
en 1630.126 In totaal zijn 49 fragmenten van dit type aardewerk verzameld, afkomstig van 
minimaal 41 objecten. Het aandeel van deze groep is dus vrij klein, net als bij het Werra-
aardewerk. Ook hier hangt dit weer vooral samen met de datering. Met name borden zijn 
gevonden, maar ook kommen, kannen, een grape met holle steel, potten en een kop. Drie 
objecten, waarschijnlijk allemaal potten, zijn versierd met zowel een radstempel als slib, de 
overige stukken hebben alleen een slibversiering. Een kop valt op, omdat het een nieuw type 
is binnen het Deventer-systeem (afb. 5.28.4). Het heeft een smalle standvoet, bolle buik en 
lintoor. Een bijna compleet kannetje is van het gebruikelijke model voor Weser-aardewerk (we-
kan-1, afb. 5.28.5). Het heeft sliblijnen in rood en groen op de buik. Een andere kan wijkt af 
van het standaard Weser-aardewerk: het is donkerbruin geglazuurd, zonder slibversiering (afb. 
5.28.6). Een derde kan heeft een geel oppervlak met daarop een afwijkende slibversiering in 
rood (afb. 5.28.7). 

123 Een soortgelijke veldfles gevonden bij havezathe Werkeren bij Zwolle is als zodanig gedetermineerd.
124 Clevis/Van Gangelen 2009; Bruijn 1992; Schrickx 2019b.
125 Hurst et al. 1986, 244.
126 Hurst et al. 1986, 251.
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Afb. 5.28 Aardewerk uit Duitsland en Denemarken uit de havenvulling (ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Fragment van een bord van Werra-aardewerk (V101-C01).
2. Fragment van een bord van Werra-aardewerk (V17-C02).
3. Fragment van een bord van Werra-aardewerk (V37-C07).
4. Kop van Weser-aardewerk (V134-C01).
5. Kannetje van Weser-aardewerk (V40-C03).
6. Kannetje van Weser-aardewerk (V118-C06).
7. Kannetje van Weser-aardewerk (V108-C04).
8. Fragment van een bord uit Ochtrup (V85-C05).
9. Fragment van een bord uit Husum (Denemarken) (V90-C04).
10. Fragment van een bord uit Husum (Denemarken) (V108-C05).
11. Fragmenten van een jydepot uit Denemarken (V81-C07).
12. Fragmenten van een jydepot uit Denemarken (V63-C02).



129

Fragmenten van twee roodbakkende borden hebben een slibversiering die lijkt op die van 
Weser-aardewerk, maar toch afwijkend is (afb. 5.28.8). Hiernaast valt de standring onder de 
borden op, die bij Weser-aardewerk niet voorkomt. Dit soort borden wordt toegeschreven aan 
Ochtrup (West-Duitsland) en valt onder de noemer Duitsland-west aardewerk. 

Slechts één fragment witbakkend aardewerk kan worden gerekend tot het Hafner-aardewerk. 
Het gaat om een fragment van een schepbeker en is voorzien van een geel oppervlak met 
bruine spikkels daarin. Stukken Hafner-aardewerk worden af en toe gevonden in de bodem 
van Enkhuizen, maar meestal gaat het om materiaal uit de 16de eeuw.

Fragmenten van twee roodbakkende borden kunnen op basis van de vorm en slibversiering 
worden toegeschreven aan Husum in Noord-Duitsland (afb. 5.28.9 en 5.28.10). Een van de 
borden komt uit een vullingslaag uit de eerste helft van de 17de eeuw. Van het ene bord is 
alleen een deel van de vlag met concentrische cirkels gevonden. Het andere bord is voorzien 
van een ster op de spiegel en harten op de vlag. In dit bord zijn bovendien twee primair 
aangebrachte gaten onder de rand aanwezig. 

Acht fragmenten zijn afkomstig van minimaal jydepotten. Jydepotten zijn handgevormde 
ongeglazuurde grapen uit Denemarken (afb. 5.28.11 en 5.28.12). De grapen hebben een 
zwart, korrelig baksel en zijn vaak goed te herkennen aan het (deels) gepolijste oppervlak. 
Fragmenten van jydepotten komen af en toe bij opgravingen in Enkhuizen tevoorschijn. Het 
gaat altijd om hele kleine aantallen.

5.1.5 Geïmporteerd tinglazuuraardewerk
Zoals gebruikelijk is veel geïmporteerd tinglazuuraardewerk gevonden, afkomstig uit Italië, 
Frankrijk, Portugal en Spanje. Dit materiaal is meegenomen door handelsschepen en wordt 
in de bodem van Enkhuizen in relatief grote hoeveelheden gevonden. Desondanks is bij het 
materiaal uit de havenvulling het aandeel van deze keramieksoorten beperkt: op de totale 
hoeveelheid keramiekvondsten is slechts weinig geïmporteerd tinglazuuraardewerk gevonden. 
Dit valt met name op voor de keramiek uit Italië en Portugal. Door de lange looptijd van de 
keramiek is het lastig om dit inzichtelijk te maken in aantallen of percentages, het gaat eerder 
om indrukken op basis van ervaring. Hiernaast valt bij het Italiaanse tinglazuuraardewerk op 
dat vrijwel uitsluitend eenvoudige en in bulk vervaardigde stukken zijn gevonden, horende bij 
de decorgroepen ‘berrettino’ en ‘compendiario’ uit Ligurië. Meer bijzondere stukken vaatwerk 
zijn nauwelijks aanwezig. 

Italiaans tinglazuuraardewerk
Het Italiaanse tinglazuuraardewerk is goed voor 210 scherven en 128 MAE. In totaal zijn zes 
decorgroepen herkenbaar. De decorgroepen zijn beschreven door Nina Jaspers.127

Een grote groep wordt gevormd door de ‘Berrettino’, ook wel Ligurisch blauw genoemd: 
keramiek met een lichtblauwe ondergrond en donkerblauwe beschildering daarop. Kenmerkend 
zijn de blauwe overlappende bogen op de achterzijde van de objecten. Dit materiaal is in bulk 
geproduceerd in Ligurië in de periode rond 1600. Tot deze groep behoren 68 scherven en 36 
MAE. Twee kommen zijn aanwezig, de overige fragmenten zijn afkomstig van borden (afb. 

127 Jaspers 2007.
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Afb. 5.29 Italiaans tinglazuuraardewerk uit de havenvulling (ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Bord in stijl Berrettino (V17-C01).
2. Bord in stijl Ligurisch wit (V25-C04).
3. Bord in stijl Ligurisch wit (V108-C07).
4. Bord in stijl Berrettino lapis lazuli (V138-C02).
5. Bord in stijl Compendiario (V48-C02).
6. Bodem van een plooischotel in stijl Compendiario (V56-C01).
7. Kom in stijl Compendiario (V50-C03).
8. Bodem van een plooischotel in stijl Compendiario (V63-C03).
9. Kom in stijl Compendiario (V50-C02).
10. Bord in stijl Compendiario (V138-C01).
11. Fragment van een kom of kan (V109-C02).
12. Fragment van een bord in stijl Compendiario (V107-C01).
13. Fragment van een bord in stijl Compendiario (V108-C08).
14. Fragment van een kom in stijl Compendiario (V46-C04).
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5.29.1). Op een enkel fragment zijn mogelijk witte hoogsels aanwezig.128

Verwant aan het Berrettino is het ‘wit fond met monochroom decor’, vaak aangeduid als 
Ligurisch wit. Het kenmerkt zich door een blauwe beschildering op witte ondergrond. Ook 
dit is gemaakt in Ligurië en heeft de typische overlappende bogen op de achterkant. Uit 
de havenvulling komen dertien scherven, afkomstig van tien MAE. Het gaat uitsluitend om 
borden. Eén van de borden heeft een secundair doorboorde standring, wat betekent dat het 
aan de muur heeft gehangen als versiering. Twee andere borden zijn half compleet gevonden 
en beide zijn beschilderd met bladranken. Het ene bord heeft een naar buiten geknikte vlag 
(i-bor-1, afb. 5.29.2), het andere heeft een uitgebogen rand (i-bor-3, afb. 5.29.3). Dit laatste 
bord is afwijkend, omdat de bogen op de achterkant ontbreken en het bovendien een roze 
baksel heeft. Mogelijk is dit bord niet in Ligurië gemaakt.
Tot deze decorgroep behoort ook een bijzondere scherf van een bord dat in de regio Venetië 
is gemaakt (afb. 5.29.4). Het wordt ook wel ‘berrettino lapis lazuli’ genoemd en heeft een 
donkerblauw (lapis lazuli) glazuur aan beide zijden, waarop aan de voorkant witte sterren zijn 
geschilderd. Het glazuur is erg dun brokkelt af. In het verleden is slechts één keer eerder een 
fragment van dit type aardewerk in Enkhuizen gevonden.129

De grootste groep wordt gevormd door de ‘Compendiario’, dat zich kenmerkt door een 
grotendeels wit object met een beschildering in de kleuren geel, blauw en oranje. Vaak zijn 
objecten voorzien van een zogenaamde aigretterand. Er zijn 62 scherven gevonden die tot 
deze decorgroep behoren, afkomstig van 39 MAE. Het gaat met name om borden, maar ook 
kommen (6 MAE), plooischotels (14 MAE) en een enkele lekschaal zijn aanwezig. Het grootste 
deel van de compendiario is zoals gebruikelijk vlot geschilderd en kan worden toegeschreven 
aan Ligurië (afb. 5.29.5 en 5.29.6). Hieronder is een fragment van een kommetje met IHS-
monogram (afb. 5.29.7). Hiernaast zijn fragmenten aanwezig van stukken met een afwijkende 
beschildering, die (waarschijnlijk) in andere gebieden van Italië zijn gemaakt. Twee stukken 
zijn bijvoorbeeld dermate goed geschilderd, dat zij vermoedelijk aan Faenza kunnen worden 
toegeschreven. Het gaat om de bodem van een plooischotel met een lopende putto (afb. 
5.29.8) en fragmenten van een kommetje met een putto en aigretterand (afb. 5.29.9). Bij 
dit laatste object is de standring secundair doorboord. Een zeer bijzonder object is toevallig 
ook een van de (bijna) complete stukken keramiek die bij de opgraving is gevonden: een 
kommetje met afbeelding van cupido. In de kadertekst wordt nader op deze vondst ingegaan. 
Ook redelijk compleet is een bord met wapenschild op de spiegel met daar omheen krullen 
(afb. 5.29.10). De rest van het bord is wit gelaten. Het wapenschild toont twee leeuwen en 
twee adelaars. Vermedelijk gaat het om een fantasie-wapen en niet om een echt familiewapen. 
De standring is niet doorboord, maar wel enigszins versleten. Dit soort Italiaanse borden met 
wapenschild wordt zelden in Nederland gevonden. Uit de bodem van Enkhuizen en Edam zijn 
borden met wapenschild (en aigretterand) bekend, maar het gaat hier om productie uit het 
koninkrijk Napels.130 Het bord uit de havenvulling wijkt hiervan af. In Amsterdam is een bord 
gevonden met een wapenschild met helmteken en krullen daar omheen, de rest van het bord 
is wit.131 De herkomst van dit stuk is Italië of Frankrijk. Ook dit bord wijkt wat betreft decor af 
van het bord uit de havenvulling. 
Afwijkend is verder een scherf van vermoedelijk een kan of kom waarop een stukje van een 

128 V9. 
129 Schrickx & Duijn 2016, 216. 
130 Jaspers & Troiano 2019.
131 Gawronski (eds.) 2012, 263, cat.nr. 901.
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aigretterand zichtbaar is (afb. 5.29.11). Zes objecten hebben een roze baksel en tevens valt op 
dat het glazuur gecraquelleerd is en soms loslaat van de ondergrond. Ook is de beschildering 
soms afwijkend van de compendiario uit Ligurië. Deze stukken zijn waarschijnlijk gemaakt in 
het koninkrijk Napels (Castelli d’Abruzzo, Napels, Salerno). Hieronder is een fragment van de 
spiegel van een bord van een man met bloem in zijn hand (afb. 5.29.12) en een ander bord 
met eveneens een mansfiguur (afb. 5.29.13). Een fragment van een kommetje heeft eveneens 
een roze baksel en toont een deel van het hoofd van een mannelijke heilige met tonsuur en 
aureool (afb. 5.29.14). Mogelijk gaat het om St. Franciscus. Het wijkt echter af van het Zuid-
Italiaanse materiaal, doordat het glazuur opvallend dun is en craquelle ontbreekt. Ook de 
kleuren van de beschildering wijken af. De herkomst van dit kommetje is daarom onbekend. 
Leuk is dat de standring doorboord is; het stuk heeft dus aan de muur gehangen.

Kom met geblinddoekte cupido (C.P. Schrickx)

Het meest fraaie en bijzondere voorwerp onder het Italiaanse aardewerk uit de 
haven is een vrijwel complete kleine kom (diameter 10,5 cm) op een uitgeschraapte 
standvoet en met één bladvormig vormoor (i-kop-7) (afb. 5.30). Dit model kom wordt 
ook wel een brandewijnkom genoemd, maar in dit geval gaat het waarschijnlijk om 
een siervoorwerp. De standring vertoont namelijk een secundaire doorboring, oftewel 
een doorboring die niet door de pottenbakker in Italië is aangebracht maar in Holland 
(Enkhuizen) in de standring is gemaakt. De kleine kom kon vervolgens aan een touwtje 
of haak worden opgehangen. Dat lijkt opmerkelijk voor zo’n kleine kom, maar we zien 
secundaire doorboringen vaak bij kleine kommen of borden. De kom zal samen met 
andere voorwerpen aan de wand zijn gehangen, net zoals het gebruikelijk was series 
borden op een rand te zetten. De ene functie sluit de andere functie overigens niet uit: 
het kommetje kan eenvoudig van de wand zijn gehaald om te gebruiken.
De kom, die tot het tinglazuuraardewerk (faience) wordt gerekend, is beschilderd in de 
kleuren blauw, geel en oker in een stijl die in Italië compendiario wordt genoemd. Deze 
benaming is afgeleid van het Latijnse woord compendium (samenvatting) en duidt op de 
vlotte penstreek. Het voorwerp is gemaakt in Deruta, een plaats aan de Tiber in Umbrië, 
vlakbij Perugia. Deruta was een belangrijk productiecentrum van tinglazuuraardewerk. 
Uit museale collecties zijn veel voorwerpen uit dit centrum bekend, maar archeologisch 
komen we ze weinig tegen. In een eerste overzichtswerk van Italiaans aardewerk uit 
Nederlandse bodem uit 2007 staat slechts één kom uit Deruta afgebeeld.132 In 2010 is 
een kom uit Deruta van de opgraving Dokkershaven in Vlissingen gepubliceerd.133 In de 
publicatie wordt vastgesteld dat naast de kom uit Vlissingen nog vijf andere kommen van 
dat type (i-kop-7) uit Deruta bekend zijn, namelijk drie uit Amsterdam, één uit Harlingen 
en één uit Grootebroek.134 Viermaal is St Franciscus afgebeeld, éénmaal Christus aan het 
kruis (het kommetje uit Grootebroek) en éénmaal een vrouwelijke heilige met palmtak 
(het kommetje uit Vlissingen). Het betreft dus in alle gevallen christelijke en specifiek 
katholieke afbeeldingen. De voorwerpen dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw. 
De lijst met vondsten kan inmiddels worden uitgebreid met een kom die is opgegraven 

132 Jaspers 2007, 207 (cat.nr. 105).
133 Claeys, Jaspers & Ostkamp 2010, 253, 523 (cat.nr. 32).
134 De kom uit Grootebroek bevindt zich in een particuliere collectie.
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aan de Raamstraat in Enkhuizen.135 Ook dit voorwerp heeft een katholieke afbeelding: 
een staande heilige met staf.
De kom uit de Buyshaven is niet alleen bijzonder vanwege de herkomst uit Deruta, maar 
ook vanwege de beschildering: een staande cupido met de handen op de rug gebonden 
en met blinddoek voor de ogen. Dit thema is zeldzaam op Italiaans aardewerk, maar er 
zijn voorwerpen met die afbeelding te traceren. In de literatuur wordt de gebonden en 
geblinddoekte cupido geduid als symbool voor blinde liefde.136 Er bestaat ook gravures 
met deze afbeeldingen, die ongetwijfeld als inspiratiebron voor de aardewerkschilders 
hebben gediend. Een voorbeeld is een gravure die zich in de collectie van het British 
Museum bevindt en uit 1465-1480 dateert en de titel The Chastisement of Cupid 
(kastijding van cupido) heeft gekregen (afb. 5.31).137 We zien hierop een geblinddoekte 
cupido vastgebonden aan een boomstronk, die wordt aangevallen door vier vrouwen. 
Ter verduidelijking van de betekenis is in de gravure de tekst AMOR VUOL FE (=fede) 

135 Duijn 2016, 84 en 134 (cat.nr. 29).
136 Wilson, T. & E.P. Sani, 2007: Italian Renaissance maiolica in the collections of the Fondazione Cassa 

di Risparmio di Perugia II; Wilson, T. & E.P. Sani, 2007: Le maioliche rinascimentali nelle collezioni 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

137 The British Museum, Museum number 1852,0424.1.

Afb. 5.30 Kom van Italiaanse faience met voorstelling van Cupido, gemaakt in Deruta (V46-C03).
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opgenomen, oftewel ‘liefde vereist 
geloof’. Deze uitdrukking is de verkorte 
versie van ‘Amor vuol fede, e fede vuol 
fermezza’ (liefde vereist geloof, en 
geloof vereist standvastigheid). Dit is 
een terugkerend en bekend motto in de 
Italiaanse literatuur en kunst. Een ander 
voorbeeld van gravure is te vinden in een 
Italiaans werk van Fulgosus uit 1496 (afb. 
5.32).138 Ook hier is de geblinddoekte 
cupido vastgebonden aan een boom. 
De rampzalige gevolgen van cupido 
zijn gepersonifieerd: armoede (inopia), 
jaloezie (zelotupia), hoon (derrisio) 
en rouw (luctus). Blinde liefde leidt tot 
een vroege dood (inmatura); de duivel 
(mors aeterna) voert een door liefde 
getroffen persoon weg. De boom vormt 
het tegengif: huwelijk (matrimonium), 
gebed (oratio), goede werken (negotia) 
en onthouding (abstinencia). De 
betekenis gaat dus verder dan alleen 
‘liefde maakt blind’. De boodschap is heel 
christelijk: alleen geloof en christelijke 
deugden wijzen de juiste weg.

Veertien scherven (12 MAE) zijn afkomstig uit Montelupo, in het midden van Italië. De keramiek 
uit deze plaats kenmerkt zich door specifieke vormen en decors. Drie fragmenten zijn afkomstig 
van plooischotels (crespina) en hebben een meerkleurig decor. Hiernaast zijn minimaal drie 
grote kommen op voet (i-kom-3) aanwezig, eveneens met polychroom decor (afb. 5.33.1). 
Twee fragmenten zijn afkomstig van kleine kommetjes met standvlak (afb. 5.33.2 en 5.33.3). 
Een fragment van een bandoor is deels groen van kleur (afb. 5.33.4). Waarschijnlijk is het 
afkomstig van een kan. In bijvoorbeeld het Palmhoutwrak zijn dit soort kannen uit Montelupo 
gevonden.139

138 https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/viewer/2923.
139 Vos et al. 2019, 399-400.

Afb. 5.31 The Chastisement of Cupid uit 1465-
1480. Collectie British Museum.

Afb. 5.32 Gravure met Cupido van Fulgosus 
uit 1496. Collectie Bibliotheque Mazarine.
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Drie objecten behoren tot de decorgroep 
Calligrafico Naturalistico, die zich kenmerkt 
door een fijne blauwe beschildering. Twee 
kleine fragmenten zijn onderdeel geweest 
van een kommetje (i-kom-4, afb. 5.33.5). 
Enkele scherven zijn afkomstig van een 
grote schotel met zeer uitbundige versiering 
(afb. 5.33.6). De schotel was ongeveer 40 
cm in diameter en heeft een platte spiegel, 
maar wel een geplooide overgang van 
spiegel naar vlag. Onzeker is of het object 
op een voet heeft gestaan. Bijzonder is dat 
niet alleen blauw is toegepast, maar ook 
oranje, geel en groen. Op de vlag staat 
een putto met een schild (?) en pijl in zijn 
hand. Op de achterkant zijn concentrische 
lijnen en golflijnen aanwezig. Een schotel 
met dezelfde vorm is gevonden bij een 
opgraving in Medemblik (afb. 5.34).140 
Bij deze schotel is duidelijk dat het geen 
voet of standring heeft gehad, maar op 
een standvlak stond. Ook deze schotel is 
versierd in Calligrafico Naturalistico, met 
honden, hazen en een leeuw. Hier is echter 
geen meerkleurige beschildering toegepast 
en ook een beschildering op de achterkant ontbreekt. Ook in Enkhuizen zijn fragmenten van 
grote schotels van deze decorgroep gevonden. Een bijzonder stuk met naakte vrouw (Venus?) 
en twee putto’s is onderdeel van de collectie van het Zuiderzeemuseum (afb. 5.35). Dit is een 
kom op voet met geplooide wand. In dezelfde collectie is ook een bodem van een schotel met 
hazen, hond en leeuw aanwezig (afb. 5.36). Een vrijwel identieke bodem is gevonden bij de 
opgraving aan de Vijzelstraat in Enkhuizen in 2010.141

140 Opgraving Bagijnhof, Schrickx 2016a, 160-162.
141 Schrickx 2012.

Afb. 5.33 Italiaans tinglazuuraardewerk uit de havenvulling (vorige twee pagina’s). Niet op schaal.
1. Kom op voet uit Montelupo (V121-C02).
2. Fragment van een kommetje uit Montelupo (V46-C05).
3. Fragment van een kommetje uit Montelupo (V7-C01).
4. Bandoor van een kan uit Montelupo (V92-C02).
5. Fragment van een kom in stijl Calligrafico Naturalistico (V25-C06).
6. Fragmenten van een grote schotel in stijl Calligrafico Naturalistico (V46-C02).
7. Fragment van een plooischotel in stijl A Raffaellesca (V108-C12).
8. Fragment van een plooischotel in stijl A Raffaellesca (V136-C03).
9. Bodem van een plooischotel in stijl A Raffaellesca (V59-C04).
10. Fragment van een bord in stijl A Raffaellesca (V27-C05).
11. Fragmenten van een bord in stijl A Raffaellesca (V6-C01).
12. Een onbeschilderd bord, mogelijk van Italiaanse faience (V108-C16).
13. Een dikwandig bord, mogelijk van Italiaanse faience (V62-C09).

Afb. 5.34 Grote schotel van Italiaanse faience in stijl 
Calligrafico Naturalistico, gevonden in Medemblik.
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Zes objecten kunnen tot de decorgroep 
A Raffaellesca worden gerekend. Deze 
stukken kenmerken zich door een drukke 
meerkleurige beschildering met onder meer 
grotesken. Drie objecten zijn plooischotels 
en hebben concentrische gele cirkels op de 
achterkant (afb. 5.33.7 t/m 5.33.9). Een 
andere scherf is afkomstig van een bord 
(afb. 5.33.10). Op de achterzijde zijn met 
vlotte hand grote gestileerde bladeren (in 
blauw en geel) aangebracht. Scherven van 

Afb. 5.35 Grote kom van Italiaanse faience in stijl Calligrafico Naturalistico, gevonden in Enkhuizen. 

Afb. 5.36 Bodem van een kom van Italiaanse 
faience in stijl Calligrafico Naturalistico, gevonden 
in Enkhuizen. 
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vergelijkbare producten zijn een aantal malen in Enkhuizen opgegraven. De productieplaats 
is vooralsnog onzeker, maar gedacht wordt aan Ligurië. Twee fragmenten van een bord tonen 
delen van een rijk versierde spiegel met meerkleurige beschildering (afb. 5.33.11). Er heeft 
waarschijnlijk een verhalende voorstelling met figuren op gestaan.

Van twee stukken is niet helemaal zeker dat het om Italiaanse faience gaat. Een bord met 
platte vlag en standring is onbeschilderd (afb. 5.33.12). Het glazuur is erg dun en brokkelt af. 
Opvallend is dat in de standring een doorboring zit, wat betekent dat het bord aan de muur 
heeft gehangen, ondanks het ontbreken van een beschildering. Het is waarschijnlijk gemaakt 
in Italië of Frankrijk. Bij de opgraving Paktuinen is een soortgelijk bord gevonden.142

Een dikwandig bord heeft grijs baksel, standring en crème-kleurig glazuur (afb. 5.33.13). In 
het midden van de spiegel zijn de letters C.D.C (of O). geschilderd. Het gaat vermoedelijk om 
een product uit Italië. 

Portugees tinglazuuraardewerk
De Portugese faience bestaat uit 32 scherven, afkomstig van 24 MAE. Waarschijnlijk dateren 
alle objecten uit de eerste helft van de 17de eeuw. Het gaat in de meeste gevallen, 17 MAE, 
om fragmenten van borden. Hiernaast is een plooischotel aanwezig en fragmenten van vijf 
gesloten vormen, namelijk kannen en mogelijk een pot. Drie borden hebben een vrij primitieve 
beschildering, met op de achterkant dikke verticale strepen (afb. 5.37.1 t/m 5.37.3). Dit 
soort borden wordt in de eerste kwart van de 17de eeuw gedateerd. De meeste borden, zijn 
beschilderd met een voorstelling die (gedeeltelijk) is geïnspireerd op Chinees kraakporselein 
(afb. 5.37.4 t/m 5.37.11). Vaak gaat het om kleine fragmenten, waardoor de voorstelling op 
de spiegel niet duidelijk is. Herkenbaar zijn een stuk van een vogel op een rots, bloemen, 
en een wapenschild met klimmende leeuw met (vrijheids?)hoed. In dit laatste geval is de 
voorstelling op de spiegel niet afkomstig van kraakporselein, maar een Europese voorstelling. 
Op de achterzijde van de vlag van de borden bevindt zich, voor zover kan worden gezien, een 
schildering die is overgenomen van kraakporselein (cirkels met een bloemetje daarin). Een van 
de borden heeft een gekartelde bovenrand en een geplooide vlag (V25-C02). De achterkant 
van dit bord is voorzien van verticale strepen. Ook de plooischotel en een kan zijn voorzien 
van een decor dat is overgenomen van kraakporselein (afb. 5.37.12 en 5.37.13). Een fragment 
van een andere kan (?) is bijzonder, omdat op de blauwe beschildering gele stippen zijn 
aangebracht (afb. 5.37.14). Deze accenten in geel komen zelden voor bij Portugese faience. 
Een andere dunwandige scherf van vermoedelijk een kan lijkt te zijn voorzien van letters 
(afb. 5.37.15). De schildering op een grotere gesloten vorm, mogelijk een pot, kan niet goed 
worden thuis gebracht (afb. 5.37.16). 

Frans tinglazuuraardewerk 
Negentien fragmenten (9 MAE) zijn afkomstig van plooischotels uit Rouen of Nevers, in het 
noorden van Frankrijk. De plooischotels hebben een karakteristieke vorm (fr-plo-1), die in 
Italië niet is gemaakt. In Nederland is de vorm wel geïmiteerd, maar het Franse materiaal is 
goed herkenbaar aan het dikke glanzende glazuur. Een deel van de plooischotels is versierd in 
Italiaanse compendiario-stijl, een ander deel is onbeschilderd. De plooischotels dateren uit de 
eerste helft van de 17de eeuw.

142 Schrickx & Duijn 2016, 577. 
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Spaans tinglazuuraardewerk
Uit de havenvulling komt maar één scherf 
van tinglazuuraardewerk uit Spanje, 
namelijk een randfragment van een bord 
van goudlustermajolica (afb. 5.38). Het 
goudkleurige tinglazuur is bijna volledig 
verdwenen en alleen nog zichtbaar met 
een schuine lichtinval. Op het bord zijn 
ook eenvoudige blauwe sterren aanwezig. 
Het gaat om een laat product uit de 
tinglazuuraardewerktraditie van Spanje.  

5.1.6 Overig geïmporteerd aardewerk
Het geïmporteerde loodglazuuraardewerk 
omvat een diverse groep aardewerk, 
afkomstig uit onder meer Frankrijk, 
Spanje en Portugal. Het gaat zowel om 
verfijnde keramiek voor op tafel als 
verpakkingsaardewerk. Opvallend is het 
relatief grote aantal fragmenten dat tot 
deze groep behoort en tevens de diversiteit 
van het materiaal. Het meest in het oog 
springend zijn enkele zeer grote potten. Dit 
soort groot formaat voorraadpotten wordt 
slechts zelden in de bodem van Enkhuizen 
gevonden. Bij de opgraving De Baan 1 zijn fragmenten van drie grote amforen van het Iberisch 
Schiereiland gevonden.143 Een van de amforen heeft een buikdiameter van ongeveer 60 cm, 
twee lintoren en een geribbeld bandje onder de rand (afb. 5.39). Op de schouder van een 
tweede amfoor, die bijna even groot moet zijn geweest, zijn golflijnen ingekrast (afb. 5.40). 
Een andere grote pot is al in 1914 gevonden bij sloopwerkzaamheden vlakbij de Zuiderkerk 
(afb. 5.41 en 5.42). Het stuk is destijds als Romeins gedetermineerd en later door de bekende 

143 Rapport Hollandia en Duijn 2012, 249.

Afb. 5.37 Portugees tinglazuuraardewerk uit de havenvulling (twee pagina’s). Niet op schaal.
1. Fragment van een bord (V137-C05).
2. Fragment van een bord (V85-C04).
3. Fragment van een bord (V131-C02).
4. Fragment van een bord (V48-C03).
5. Fragment van een bord (V101-C02).
6. Fragment van een bord (V138-C04).
7. Fragment van een bord (V139-C02).
8. Fragment van een bord (V24-C02).
9. Fragment van een bord (V50-C04).
10. Fragment van een bord (V25-C02).
11. Fragment van een bord (V108-C09).
12. Fragment van een plooischotel (V27-C04).
13. Fragment van een kan (V92-C01).
14. Fragment van een kan (V46-C06).
15. Fragment van vermoedelijk een kan (V24-C01).
16. Fragment van mogelijk een pot (V81-C04).

Afb. 5.38 Fragment van een bord van goudluster-
majolica uit Spanje (V139-C01).
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archeoloog Van Giffen als Karolingisch.144 Het gaat echter om een pot of amfoor van het Iberisch 
Schiereiland, die waarschijnlijk uit de 17de eeuw dateert. Het heeft een standvlak en ingekraste 
golflijnen op de schouder. Aanwijzingen voor oren ontbreken. De rand is in 1914 verloren 
gegaan en later nieuw toegevoegd. De diameter bedraagt 60 cm, de amfoor is 71 cm hoog. 

Roodbakkend slibaardewerk uit Toscane
Tot deze groep behoren zeven fragmenten van roodbakkend aardewerk met aan minimaal één 
zijde een sliblaag, waardoor een gemarmerd effect is ontstaan (afb. 5.43). Dit type aardewerk 
is gemaakt in Toscane in Italië. De fragmenten zijn afkomstig van twee kommen, die zowel 
aan de binnen- als buitenzijde zin gemarmerd, en twee borden, waarbij alleen de bovenzijde 
is gemarmerd.

Witbakkend tafelgoed uit Frankrijk
Vijf borden zijn gemaakt in Beauvais, ten noorden van Parijs (afb. 5.44). De keramiek kenmerkt 
zich door een hard, fijn wit baksel, met op de bovenzijde een enkele of dubbele sliblaag en 

144 Catalogus Waagmuseum.

Afb. 5.39 Deel van een zeer grote amfoor, gevonden 
bij de opgraving De Baan 1 in Enkhuizen (V52).

Afb. 5.40 Deel van een grote amfoor, gevonden 
bij de opgraving De Baan 1 in Enkhuizen (V126).

Afb. 5.41 Grote amfoor, onderdeel van de Stad-
huiscollectie Enkhuizen.

Afb. 5.42 Krantenbericht van 27 juni 1914 in de 
Enkhuizer Courant over de vondst van de grote 
amfoor.
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ingekraste versiering. Bij een enkele sliblaag is het oppervlak rood en de ingekraste delen, bij 
een dubbele sliblaag is het oppervlak vaak geel, groen en blauw en de ingekraste delen rood. 
Bij twee borden is een voorstelling op de spiegel herkenbaar, namelijk een bloem en een vis. 
De keramiek kan in de eerste helft van de 17de eeuw worden geplaatst. Keramiek uit Beauvais 
wordt regelmatig in de West-Friese havensteden gevonden, maar altijd in kleine hoeveelheden.

Twee scherven kunnen worden toegeschreven aan de keramiekproductie in Saintonge, gelegen 
in de buurt van de westkust van Frankrijk. Het eerste stuk is een fragment van een schotel 
met rijke versiering in reliëf en de diverse kleuren glazuur (afb. 5.45). In de kunsthistorie 
wordt wel gesproken over Palissy-type-aardewerk. Bernard Palissy (ca. 1510-1590) was vanaf 
midden 16de eeuw actief als pottenbakker in Saintes (regio Nouvelle-Aquitanië, Frankrijk) en 
ontwikkelde een geheel eigen stijl. Hij paste meerdere kleuren toe, zoals geel en blauw, naast 
de gebruikelijke groene en bruine (mangaan) kleuren. Maar hij is bovenal bekend door zijn 
voorwerpen (schalen, borden e.d.) die met mallen en boetseerwerk werden gemaakt en geen 
gebruiksfunctie meer hadden, maar ware kunstwerken zijn. Hij beeldde bijbelse en mythologische 
scènes uit en modelleerde slangen, kikkers, vissen, fruit en andere dieren of voorwerpen. In 
Frankrijk spreekt men van rustiques figurines. In musea over de hele wereld zijn kunstwerken 
die aan hem worden toegeschreven te zien. Zijn stijl werd door andere pottenbakkers in de 
regio Saintonge nagevolgd. Vaak wordt gesproken van ‘entourage de Bernard Palissy’, net 
zoals soms bij de toeschrijving van schilderijen wordt gedaan. Bij opgravingen in Enkhuizen 

Afb. 5.43 Fragmenten van roodbakkend slibaardewerk uit Toscane (V131-C01, V118-C05, V138-C03, 
V119-C02).
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Afb. 5.44 Fragmenten van witbakkende borden uit Beauvais (V50-C07, V90-C01, V108-C06, V119-C03, 
V37-C01).

Afb. 5.45 Fragment van een schotel van Palissy-type-aardewerk uit Saintogne (V108-C01).
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en omgeving komen zo af en toe scherven 
van Saintonge-aardewerk naar boven, maar 
percentueel is het een zeer kleine groep.145 
Het aangetroffen fragment bestaat uit een 
ovale voet met een deel van de voorstelling 
in het midden van de schotel. Zichtbaar is 
een manfiguur met een getrokken zwaard 
boven zijn hoofd, wat betekent dat op de 
schotel het Bijbelverhaal van Abraham en 
Isaak was afgebeeld: Abraham krijgt de 
opdracht van God om zijn zoon Isaak te 
offeren, maar op het laatste moment wordt 
het zwaard tegen gehouden door een engel. 
Diverse schotels met deze voorstelling 
van Palissy-aardewerk zijn bekend uit 
museumcollecties (afb. 5.46). Gezien de 
ovale vorm van de voet is de gevonden 
schotel waarschijnlijk ook ovaal geweest.
Een klein fragment witbakkend aardewerk 
kan op basis van de toegepaste kleuren 
glazuur, namelijk blauw en geel, ook aan 
de regio Saintonge worden toegeschreven 
(afb. 5.47). Het is onderdeel geweest van 
bijvoorbeeld een vaas of kan. 

Twee fragmenten zijn afkomstig van 
een klein potje met scherpe buikknik en 

145 Tekst overgenomen uit Schrickx 2022. 

Afb. 5.46 Complete schotel met voorstelling van 
Abraham en Isaak. Collectie Boston Museum of 
Fine Arts.

Afb. 5.47 Fragment van witbakkend aardewerk, 
vermoedelijk uit Saintogne (V129-C02).

Afb. 5.48 Fragmenten van een roompotje uit 
Saintogne (V58-C02).

Afb. 5.49 Compleet roompotje. Uit Hugoniot 2002, 
184.
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standvlak. Het heeft een bandoor op de buik 
en een verticale kleiband met radstempel 
op de schouder (afb. 5.48). Opvallend is 
dat vlak boven de bodem een gaatje in de 
wand zit, die voorafgaand aan het bakken 
is aangebracht. Inwendig is het voorwerp 
groen geglazuurd. Het gaat om delen van 
een taps toelopend roompotje (crémier), 
gemaakt in Saintonge (La Chapelle-des-
Pots, afb. 5.49).146 Het potje is gevonden 
in een vullingslaag die dateert uit de eerste 
helft van de 17de eeuw.147

Dit soort witbakkend Frans aardewerk met 
opgelegde kleiband wordt slechts incidenteel 
in de bodem van Enkhuizen gevonden. Een 
bijna compleet voorbeeld uit de 16de eeuw 
is gevonden bij de opgraving Driebanen-
Westerkerk in 1984 (afb. 5.50). 

Grote voorraadpotten uit Biot (Frankrijk)
Een van de meest opvallende stukken 
keramiek uit de havenvulling is een grote 
dikwandige pot (afb. 5.51). Slechts een 
deel van de pot is teruggevonden. Aan de 
binnenzijde en op de schouder en rand is het object geglazuurd in een groen/gele kleur. De pot 
heeft een standvlak gehad, de rand ontbreekt helaas volledig. De hoogte van de pot kan bij 
benadering worden gereconstrueerd, namelijk 95 tot 105 cm. Op het breedste deel bedroeg 
de diameter van de pot circa 70-75 cm, de diameter van de bodem was ongeveer 30 cm. Het 
baksel is crème tot roze van kleur en fijn van samenstelling, maar bevat wel witte en rode 
korreltjes. De wanddikte bedraagt maar liefst 1,3 tot 1,5 cm. Van hetzelfde type aardewerk 
zijn vier wandfragmenten van een tweede pot gevonden (afb. 5.52). Deze pot moet kleiner 
zijn geweest, want de wanddikte bedraagt 0,7 tot 0,9 cm. Ook deze pot was inwendig voorzien 
van een groen/geel glazuur. 
De potten zijn gemaakt in Biot, een plaats in het zuidoosten van Frankrijk in de omgeving van 
Nice. De stad kent een lange traditie van productie van grote potten van aardewerk: vanaf 
het midden van de 16de eeuw tot het heden zijn hier honderdduizenden potten gemaakt. 
In de archieven zijn de namen van 510 pottenbakkers teruggevonden. De potten werden 
gebruikt voor de export van onder meer olijfolie, meel en bonen. Door de laag glazuur aan de 
binnenzijde waren de potten waterdicht. Aan de buitenzijde bracht de pottenbakker zijn zegel 
aan onder de rand door middel van een stempel. De potten werden met inhoud verscheept 
vanuit Antibes, Genua (Italië) en met name Marseille. Het hoogtepunt van de productie ligt in 
de 17de en 18de eeuw.148 Op de scherven uit de havenvulling zijn helaas geen stempels van de 
pottenbakkers aanwezig.

146 Hugoniot 2002, 184.
147 S30, V58 en V62.
148 https://musee-de-biot.fr/the-jars.

Afb. 5.50 Witbakkende pot met kleistrips, gevonden 
bij de opgraving Driebanen-Westerkerk in Enkhuizen 
in 1984. 
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Potten uit Biot zijn verder niet bekend als bodemvondst 
in Nederland, maar er zijn wel exemplaren gevonden 
in scheepswrakken. Het meest bekend is de pot die is 
gevonden in het beroemde Palmhoutwrak, dat in de buurt 
van Texel is vergaan (BZN17, afb. 5.53). Deze pot is 74 
cm hoog en heeft een diameter van 56 cm. De voet heeft 

Afb. 5.51 Stukken van een grote dikwandige pot uit Biot 
(V108-C02). Van een van de fragmenten is de buiten- en 
binnenzijde gefotografeerd. Inzet: detail van het glazuur.

Afb. 5.52 Fragmenten van een tweede pot uit Biot (V31-C05 en V48-C01 en V27-C03 en V46-C13).
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een diameter van 30,5 cm. Inwendig en op 
de schouder is groen/geel glazuur aanwezig 
en onder de rand bevinden zich twee 
stempels van de pottenbakker. In hetzelfde 
wrak zijn twee fragmenten van een tweede 
pot gevonden, die vermoedelijk ook in Biot 
is gemaakt.149 Hiernaast zijn tientallen 
fragmenten van een pot gevonden in BZN2, 
ook bekend als het Pools Kanonnenwrak (afb. 
5.54).150 Ook deze pot heeft een standvlak, 
dikke omgeslagen rand en inwendig en op 
de schouder groen/geel glazuur.
De grote potten werden op schepen 
waarschijnlijk gebruikt als watervaten.151 
De potten kregen op deze manier een 
tweede leven, nadat hun oorspronkelijke 
functie als verpakkingsvat van bijvoorbeeld 
olijfolie was voltooid. De potten die in de 
Oude Buyshaven zijn gevonden, zullen dan 
ook afkomstig zijn van een schip dat in de 
haven lag. 

Verpakkingsaardewerk van het Iberisch 
Schiereiland
Een goed herkenbare groep importkeramiek 
wordt gevormd door amforen van het Iberisch 
Schiereiland. De amforen hebben een ronde 
bodem, zijn vrij dikwandig en hebben een 
smalle opening aan de bovenzijde, die is 
afgezet met een dikke rand (ib-amf-2 en 
-4). Het baksel is vrij grof, waardoor het 
oppervlak korrelig aanvoelt, en vaak roze 
van kleur (op de breuk soms deels grijs). Aan 
de buitenzijde is altijd een crème-kleurige 
sliblaag aangebracht. Deze amforen worden 
toegeschreven aan Sevilla, in het zuiden van Spanje.152 Het gaat om verpakkingsmateriaal, 
waarin bijvoorbeeld olijfolie naar Nederland is vervoerd. In scheepswrakken zijn dit soort 
amforen teruggevonden met een vlechtwerk van riet rond de buik, om ze te beschermen 
tegen stoten (afb. 5.55). Sommige kruiken waren nog afgesloten met een houten stop. 153 
Verondersteld wordt dat de amforen na hun eerste reis werden hergebruikt voor de opslag van 
een ander product.154 In scheepswrak BZN 10, beter bekend als het ‘piskruikenwrak’, is een 

149 Vos et al. 2019, 210-212, 394-396.
150 Beeldbank RCE, BZN2-271.
151 Vos et al. 2019, 211. 
152 Hurst et al. 1986, 66.
153 Vos 2012, 63, 251-252.
154 Vos 2012, 63, 261.

Afb. 5.53 Pot uit Biot, afkomstig uit het Palmhoutwrak. 
Uit Vos et al. 2019, 210-212, 394-396.

Afb. 5.54 Een deel van de fragmenten van een 
pot uit Biot, gevonden in het Pools Kanonnenwrak. 
Beeldbank Maritieme Archeologie RCE.
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Afb. 5.55 Amfoor met vlechtwerk daar om heen, gevonden in het Piskuikenwrak. Beeldbank Maritieme 
Archeologie RCE.

Afb. 5.57 Intacte amfoor, gevonden in een waterput 
bij de opgraving Paktuinen in Enkhuizen in 2013. 

Afb. 5.56 Twee complete amforen uit de 
Stadhuiscollectie van Enkhuizen.
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Afb. 5.58 Fragmenten van amforen van het Iberisch Schiereiland (V17-C03, V40-C02, V46-C12, V50-C06, 
V62-C10, V108-C14, V118-C04, V138-C05). Niet op schaal.
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groot aantal amforen gevonden die bentoniet en urine bevatten voor de textielindustrie.155 Van 
dit type amforen worden regelmatig scherven gevonden in de bodem van Enkhuizen en soms 
ook complete exemplaren (afb. 5.56 en 5.57). Op basis van de vondstcontexten kan worden 
gesteld dat de amforen vooral in de late 16de en eerste helft van de 17de eeuw in Enkhuizen in 
omloop zijn geweest.
In de havenvulling zijn 22 delen van dit soort amforen gevonden (15 MAE), wisselend van een 
enkele scherf tot een half compleet object (afb. 5.58). Slechts twee objecten zijn inwendig 
voorzien van groen glazuur, de rest is volledig ongeglazuurd.

155 Vos 2012, 63, 245-264.

8

9

10

11

Afb. 5.59 Verpakkingsaardewerk van het Iberisch Schiereiland uit de havenvulling (ook vorige pagina). 
Niet op schaal.
1. Randfragment van een amfoor met afwijkend baksel (V17-C04).
2. Schouderfragment van een amfoor (V31-C03).
3. Bandoor van een amfoor (V17-C05).
4. Bodem van een kan of kruik (V37-C08).
5. Bodem van een amfoor (V90-C03).
6. Fragmenten met mica (V108-C13).
7. Fragmenten met mica (V12-C02).
8. Schouderfragment met mica (V37-C09).
9. Fragment met mica (V119-C01).
10. Fragment met mica (V50-C09).
11. Fragment met mica (V37-C10).
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Andere fragmenten zijn (waarschijnlijk) 
ook afkomstig van amforen of kruiken, 
maar zij hebben een ander baksel dan 
bovengenoemde amforen uit Sevilla. Dit 
wijst erop dat zij op een andere plek zijn 
gemaakt, maar vermoedelijk gaat het wel 
om producten van het Iberisch Schiereiland. 
Een voorbeeld is de bovenkant van een 
amfoor met een dikke rand, maar met een 
grotere opening dan gebruikelijk is bij de 
amforen uit Sevilla (afb. 5.59.1). Het baksel 
is roze en fijn, met een witte sliblaag daarop. 
Glazuur ontbreekt. Een fragment van een 
schouder heeft een fijn rood baksel, witte 
kleislib op de buitenzijde en groen glazuur 
aan de binnenkant (afb. 5.59.2). Een fors 
bandoor heeft een grof baksel met witte 
en rode korrels erin (afb. 5.59.3). Meest 
aannemelijk lijkt dat het afkomstig is van 
een grote kruik met twee oren. Op het oor 
zijn vlekken loodglazuur aanwezig.
De bodem van een kleine roodbakkende kan 
of kruik heeft een standvlak en duidelijke 
draairingen op de buik (afb. 5.59.4). De aanzet van een oor is zichtbaar. Uitwendig is een 
laag witte kleislib aangebracht en hier zit tevens een plek loodglazuur. Inwendig is het object 
ongeglazuurd, maar hier zit wel zwarte aanslag, waarschijnlijk teer. Het stuk lijkt dus een 
tweede leven als teerbakje te hebben gehad. Mogelijk was de bovenkant van het object toen al 
afgebroken, want de teer zit ook op de breuk. Het object is vermoedelijk afkomstig uit Spanje. 
In een Spaans wrak dat voor de kust van Florida ligt, zijn soortgelijke kannen aangetroffen.156

Een stuk van de ronde bodem van een amfoor heeft een zacht crème-kleurig baksel met kleine 
steentjes daarin (afb. 5.59.5). Het is niet geglazuurd, maar aan de binnenzijde zit wel een 
grijze aanslag, mogelijk veroorzaakt door een product dat in deze amfoor heeft gezeten.  
Van twee objecten met een vuurrood baksel en inwendig glazuur zijn alleen wandfragmenten 
gevonden (afb. 5.59.6 en 5.59.7). De baksels zijn fijn en bevatten mica, herkenbaar door de 
‘glimmers’. Dit maakt het waarschijnlijk dat het om producten uit Portugal gaat. Vermoedelijk 
zijn de wandfragmenten afkomstig van amforen met dezelfde vorm als bovengenoemde 
amforen uit Sevilla. In de vulling van de Nieuwe Haven, gelegen naast het plangebied, is een 
complete amfoor van dit type aardewerk gevonden (afb. 5.60). 
Een groot schouderfragment van een middelgrote amfoor, pot of kruik heeft eveneens een 
vuurrood baksel met mica daarin (afb. 5.59.8). Dit wijst vermoedelijk op een herkomst in 
Portugal. Het object is in- en uitwendig geglazuurd. Aan de buitenzijde is eerst een witte sliblaag 
aangebracht, waardoor het glazuur geel en groen (door de toevoeging van koperoxide) is. Het 
glazuur is aan de buitenzijde flink beschadigd, waarschijnlijk is dat al tijdens de gebruiksperiode 
van het object gebeurd. Opvallend zijn verder twee ondiepe groeven op de schouder. 

156 Stemm et al. 2014, 59-60.

Afb. 5.60 Complete amfoor, gevonden in de 
havenvulling van de Nieuwe Haven bij de opgraving 
Fruittuinen.
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Fragmenten van drie roodbakkende objecten hebben eveneens mica in het baksel (afb. 5.59.9 
t/m 5.59.11). Ook dit materiaal komt dus waarschijnlijk uit Portugal. Over de vorm valt weinig 
te zeggen. De scherven zijn vrij dunwandig, dus de objecten zullen niet heel groot zijn geweest. 
Wellicht gaat het om olijfoliekruiken, aangezien zij in Portugal veelvuldig zijn gemaakt. Alle 
scherven zijn volledig ongeglazuurd. Bij een van de wandscherven is aan de binnenzijde een 
dikke laag kalk (?) aanwezig. Dit hangt waarschijnlijk samen met een secundaire functie van 
het object.

Keramiek met onbekende herkomst
Van diverse fragmenten kan op basis van 
het baksel, de vorm en/of het glazuur 
met zekerheid worden gezegd dat het om 
geïmporteerde keramiek gaat. De herkomst 
is echter niet duidelijk. Dit komt in de eerste 
plaats doordat het om gefragmenteerd 
materiaal gaat en vaak slechts één of 
enkele scherven van een object zijn 
gevonden. De vorm is dan niet bekend, 
waardoor het erg moeilijk is om een parallel 
te vinden in de literatuur. Hiernaast is er 
simpelweg weinig literatuur over eenvoudig 
aardewerk uit het buitenland: de aandacht 
gaat in publicaties vooral uit naar het 
versierde tinglazuuraardewerk, waarvan 
veel overleveringsstukken bewaard zijn 
gebleven. Het meer functionele aardewerk, 
bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal voor 
olie, is meestal nauwelijks overgeleverd, 
waardoor hier ook minder over bekend is. 
Tot slot is het mogelijke herkomstgebied erg 
groot, het omvat in feite een groot deel van 
de wereld.
Opgemerkt moet worden dat een deel van 
de scherven wellicht afkomstig is uit Groot-
Brittannië. Materiaal uit dit gebied wordt eigenlijk nooit gevonden in de bodem van West-
Friesland, maar de Oude Buyshaven heeft een specifieke link met dit gebied: de haringbuizen 
die in de haven lagen, visten voor de kust van Engeland en Schotland. Uit de havenvulling 
komen diverse vondsten uit Groot-Brittannië, namelijk een penning, enkele tabakspijpen en 
een grote hoeveelheid natuursteen (zie verderop in dit rapport). Bij de opgraving Fruittuinen, 
gelegen naast het plangebied, is een stuk van een bord van Engels aardewerk met versiering 
in sgraffito-techniek gevonden (afb. 5.61). Dit stuk aardewerk is toegeschreven aan North 
Devon, in het zuidwesten van Engeland.157 Bij de opgraving aan de Oude Buyshaven zijn 
geen scherven herkend als zijnde Engels, maar als herkomstgebied van onbekende stukken 
keramiek is dit zeker een voor de hand liggende mogelijkheid. 

157 Vriendelijke mededeling Chris Jarrett en David Dawson.

Afb. 5.61 Fragment van een bord met decoratie in 
sgraffito-techniek uit Engeland, gevonden in de 
havenvulling van de Nieuwe Haven bij de opgraving 
Fruittuinen (V184).
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Opvallend zijn de fragmenten van een grote pot (?) met volledig groen glazuur (afb. 5.62). 
De pot had een platte bodem met diameter van ongeveer 30 cm. De pot heeft een hard 
rood baksel met witte korreltjes daarin. Op de buik heeft minimaal één kleiband gezeten 
met toegeknepen rand. De fragmenten zijn gevonden in een vullingslaag uit de eerste helft 
van de 17de eeuw. De herkomst van de pot is onzeker. Het kan goed om een product van het 
Iberisch Schiereiland gaan, maar een andere herkomst is niet uitgesloten. In Tamegroute 
in Marokko werden bijvoorbeeld vanaf de 17de eeuw grote groen geglazuurde potten met 
opgelegde kleistrips gemaakt (zie kadertekst). 

Afb. 5.62 Fragmenten van een grote pot met groen glazuur (buiten- en binnenzijde), mogelijk afkomstig 
uit Marokko (V17-C08 en V85-C06). 
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Tamegroute aardewerk (C.P. Schrickx)

Een belangrijke productieplaats van keramiek in Marokko is Tamegroute (Tamgrout), 
een plaats in de zuidelijke hoek van de Draa Vallei tegen de Sahara aan. In de 17de 
eeuw steeg het belang van Tamegroute door toedoen van de geleerde en theoloog Sidi 
Mohammed bin Nasir (1603-1674), die verbonden was aan de school en het heiligdom 
van Zawiya. Hij was de grondlegger van een nieuwe religieuze beweging, die poogden 
van de kleine plaats Tamegroute een stad te maken door kooplieden en ambachtslui 
uit Fez aan te trekken.158 Zij zouden het typische groene glazuur van het aardewerk 
hebben geïntroduceerd. Dit aardewerk wordt tot op de dag vandaag op traditionele wijze 
gemaakt en over de hele wereld verkocht (afb. 5.63). Een typisch product zijn grote 
potten (70 tot 95 cm hoog) met een steile wand, twee kleine oren en meestal twee 
ingekerfde ribben. Uiteraard zijn ook deze volledig groen geglazuurd.

De handelsrelaties tussen de Republiek en Marokko (het Sjarifijnse rijk) vingen aan in 
1610, toen een verdrag tussen beide landen werd gesloten.159 Al enkele jaren eerder – 
in 1605 – stuurde de Staten-Generaal een gezant naar Marokko om te onderhandelen 
en dit wordt als begin van de relatie tussen beide landen beschouwd. De Nederlandse 
schepen hadden al lange tijd last van Marokkaanse kapers en daar moest het verdrag 
een einde aan maken. Marokko had belang bij de levering van wapens door de Republiek. 
Beide landen hadden een strategisch belang: ze hadden Spanje als gemeenschappelijke 
vijand. 

158 https://www.astustudio.co.uk/journal/2018/9/4/tamegroute-glazed-ceramics
159 https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/02/expositie-marokko-door-nederlandse-ogen; 

https://republic.huygens.knaw.nl/index.php/2021/03/30/de-lage-landen-en-de-marokkaanse-
banden-een-favoriete-resolutie-van-anne-mei-kraan/

Afb. 5.63 Potten gemaakt in Tamegroute, Marokko.
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Een merkwaardig object is een soort holle knop van vrij grove roodbakkende klei met wat 
glimmers daarin (afb. 5.64.1). Het is volledig intact teruggevonden, 4,1 cm hoog en 4,5 cm in 
diameter. Halverwege is het object ingesnoerd, glazuur ontbreekt. De functie van deze vondst 
is een raadsel. 

Een wandfragment van fijn witbakkend aardewerk valt op door het oranje/gele glazuur aan 
de buitenzijde (afb. 5.64.2). De binnenkant is juist ongeglazuurd. De aanzet van een oor is 
zichtbaar. Mogelijk gaat het om een stuk van een kan. 
Op een wandscherf van een fijn roze baksel zit aan de buitenzijde deels bruin glazuur (afb. 
5.65.3). Inwendig is geen glazuur aanwezig.

Een stukje van een kraagrand heeft een fijn roodbakkend baksel met een paar glimmers (afb. 
5.65.4). Het is ongeglazuurd, vermoedelijk is het afkomstig van een kan. Mogelijk behoort het 
tot het Terra Sigillata-aardewerk uit Portugal. 
Een stuk van een bodem met standvlak heeft een zacht wit baksel (afb. 5.64.5). Uitwendig is 
het object, vermoedelijk een kan, deels voorzien van geel glazuur. Inwendig ontbreekt glazuur.

Een randfragment van een vrij groot object heeft een hard rood baksel met grijze en witte 
korreltjes daarin (afb. 5.64.6). De rand is zwaar uitgevoerd, met een platte bovenkant en groef 
aan de buitenzijde. De binnenkant is voorzien van groenig glazuur. Het gaat hier waarschijnlijk 
om een pot die is gebruikt als verpakkingsmateriaal voor bijvoorbeeld olie.

Een fragment van een kleine kom is van witbakkend aardewerk en heeft aan de binnenzijde een 
lichtbruin glazuur (afb. 5.64.7). Het model en glazuur wijken af van Nederlands witbakkend 
aardewerk. De kleur van het glazuur doet denken aan Weser-aardewerk, maar het kommetje 
zou ook bijvoorbeeld uit Frankrijk afkomstig kunnen zijn.

De bodem van een kan of pot heeft een standvlak en crème-kleurig fijn baksel (afb. 5.64.8). 
Inwendig is het ongeglazuurd, uitwendig zijn enkele sporen van bruin glazuur aanwezig. 
Vermoedelijk was de buitenzijde van het object grotendeels geglazuurd, namelijk vanaf enkele 
centimeters boven de onderkant. 

Een wandfragment heeft een fijn roze baksel met heel veel kleine glimmers daarin (afb. 5.64.9). 
De binnenkant is voorzien van een laag witte kleislib en loodglazuur, waardoor dit lichtgeel van 
kleur is. De buitenzijde is ongeglazuurd. Over een vorm valt niets te zeggen.

Een fragment van de schouder van een pot of andere bolle vorm is behoorlijk dikwandig, 
namelijk 0,6 cm (afb. 5.64.10). Het baksel is vrij grof en crème tot lichtrood van kleur. Aan 
de buitenzijde zijn ribbels aanwezig op de schouder, de binnenzijde is voorzien van een oranje 
glazuur met zwarte vlekken daarin.

Een stuk van de bodem van een cilindrische vorm heeft een zeer hard rood baksel met witte en 
grijze korreltjes daarin (afb. 5.64.11). De bodem is plat, aan de binnenzijde zit een donkergroen 
glazuur. Uit Amsterdam zijn cilindrische potten bekend ie aan het Iberisch Schiereiland worden 
toegeschreven.160

160 Gawronski (ed.) 2012, 186, nr 407 en 408.
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Afb. 5.64 Importkeramiek met onbekende herkomst uit de havenvulling (ook vorige pagina). Niet op 
schaal.
1. Holle knop met onbekende functie (V37-C11).
2. Wandfragment met glazuur aan de buitenzijde (V62-C12).
3. Wandfragment met deels bruin glazuur (V63-C04).
4. Randfragment, mogelijk Terra Sigillata-aardewerk uit Portugal (V23-C01).
5. Bodem met standvlak (V81-C06).
6. Randfragment (V13-C02).
7. Fragment van een kleine kom van witbakkend aardewerk (V25-C07).
8. Bodem van een kan of pot (V111-C01).
9. Wandfragment (V17-C06).
10. Fragment van mogelijk een pot (V93-C03).
11. Bodem van cilindrische vorm (V62-C13).
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5.1.7 Aziatisch porselein
Het porselein uit Azië is goed voor 144 scherven en 106 MAE. Bijna twee derde van dit materiaal 
is kraakporselein en dateert uit de late 16de en eerste helft van de 17de eeuw (66 MAE). Het 
gaat met name om borden (44 MAE), maar ook kommen (7 MAE) en koppen (12 MAE). Bij één 
bord is de standring secundair doorboord, wat betekent dat hij aan de muur heeft gehangen. 
De meeste borden hebben de gebruikelijke decoratie voor kraakporselein, met een voorstelling 
op de spiegel en indeling met panelen op de vlag. De meeste fragmenten zijn te klein om iets 
over de voorstelling op de spiegel te zeggen. Op enkele wat grotere scherven zien we twee 
leeuwen (afb. 5.65.1) en vermoedelijk een landschap met herten (afb. 5.65.2). Het laatste 
bord is een voorbeeld van een eenvoudig kraakbord. Dit soort borden is onder meer gevonden 
in het wrak van de Witte Leeuw (gezonken 1613).161 
Twee borden behoren tot het vroege kraakporselein uit de late 16de eeuw. Dit zijn in de eerste 
plaats fragmenten van een bord met op de spiegel herten in een landschap (afb. 5.65.3). 
Daaromheen bevindt zich een witte band, de vlag is gedecoreerd met waterplanten en eenden. 

161 Van der Pijl-Ketel (ed.) 1982, 81-82.

10

11

Afb. 5.65 Aziatische keramiek uit de havenvulling (ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Spiegel van een bord met twee leeuwen (V11-C01).
2. Spiegel van een bord met vermoedelijk een landschap met herten (V59-C02).
3. Fragmenten van een bord met een landschap met herten (V108-C15).
4. Randfragment met decor met waterplanten en eenden (V15-C03).
5. Fragment van een kom met half uitgesneden patroon op de wand (V59-C03). 
6. Fragment van een kraaikop, mogelijk uit Japan (V108-C10).
7. Klein fragment van een kopje met bovenglazuurbeschildering (V50-C05).
8. Fragment van een bord (V90-C02).
9. Fragment van een grote kom (V32-C01).
10. Fragment van een kom met plantmotieven en geplooide wand (V108-C11).
11. Fragment van een wit kopje met ingekraste Chinese karakters (V46-C01).
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Door Rinaldi worden dit soort borden in de laatste kwart van de 16de eeuw geplaatst.162 Bij 
een randfragment met hetzelfde decor op de vlag is de schildering opvallend licht van kleur 
(afb. 5.65.4). De fragmenten van kommen omvatten diverse exemplaren met een typisch 
kraakdecor. Hieronder is een grote kom met aan de binnenzijde onder de rand een band met 
landschap. Een van de kommen heeft een ongeglazuurde rand, wat betekent dat hier een 
deksel bij heeft gehoord. Een andere kom is volledig wit. Het meest bijzonder is een kom 
met half uitgesneden patroon op de wand (afb. 5.65.5). Hierboven is een blauwe rand met 
meanders aanwezig. Porselein met half uitgesneden versiering is zeldzaam en wordt in de 
eerste helft van de 17de eeuw geplaatst.163 
De koppen omvatten met name fragmenten van zogenaamde kraaikoppen: koppen met op de 
bodem een vogel op een rots. Een fragment van zo’n kop valt op door de grove en erg donkere 
schildering (afb. 5.65.6). Het zou om een product uit Japan kunnen gaan.
Het meest bijzonder is een klein randfragmentje van een kop met aan de binnenzijde onder 
de rand een sierband die kenmerkend is voor porselein uit de late 16de eeuw (afb. 5.65.7). 
De buitenzijde lijkt op het eerste gezicht onbeschilderd, maar hier zijn de resten van een 
bovenglazuur schildering in rood en groen herkenbaar. Dit soort vroeg porselein met een 
bovenglazuurschildering is zeer zeldzaam.164

Zeven stuks porselein kunnen tot het Overgangsporselein worden gerekend, dat dateert uit 
de periode rond 1650. Het gaat om borden, kommen en koppen. Kenmerkend zijn onder de 
decors met landschappen, vaak met Chinese figuren daar in. Een ander fragment van een 
bord toont een vogel op een blauwe achtergrond met witte vlekken daarin (afb. 5.65.8). 
Waarschijnlijk worden hier bomen mee bedoeld. Rond de spiegel is een witte band aanwezig. 
Op de achterzijde is geen schildering zichtbaar. Het bord dateert waarschijnlijk uit de tweede 
kwart van de 17de eeuw. In het Wanli-wrak, dat rond 1640 is gezonken, zijn dit soort borden 
gevonden.165

Twee koppen hebben een veelhoekige vorm. Ook een fragment van een grote kom dateert uit 
deze periode (afb. 5.65.9). Aan de buitenkant is een sierband aanwezig onder de rand en een 
groot plantmotief. Aan de binnenkant is een band met landschap aanwezig. Dit soort kommen 
is gevonden in het Wanliwrak.166 Een fragment van een andere kop heeft een geplooide wand 
en een versiering met plantmotieven (afb. 5.65.10). 

Het overige porselein, 36 MAE, dateert uit de late 17de of 18de eeuw. Het meeste kan tot het 
Kangxi-porselein worden gerekend. Met name kopjes en schotels van theeserviezen zijn goed 
vertegenwoordigd. Bij twee stuks objecten is een schildering in bovenglazuur aanwezig. Leuk 
is de bodem van een onbeschilderde fles met standring, waarschijnlijk gemaakt in Japan. 
Een bijzondere vondst is een fragment van een onbeschilderde kop met daarin ingekraste 
Chinese karakters (afb. 5.65.11). Het wordt gerekend tot de ‘blanc de chine’ en is gemaakt 
in Dehua. Het kopje is waarschijnlijk in de tweede helft van de 17de of eerste kwart van 
de 18de eeuw gemaakt. Nog niet eerder is een dergelijk stuk wit porselein met ingekraste 
karakters gevonden in de bodem van West-Friesland en ook elders uit Nederland zijn geen 
bodemvondsten bekend. In museumcollecties zijn wel soortgelijke stukken bekend, het gaat 
dan om overleveringsstukken.

162 Rinaldi 1989, 78.
163 Vinhais & Welsh (eds.) 2008, 242-247.
164 Schrickx 2019a, 206.
165 Sjostrand & Lok Lok 2007, 232.
166 Sjostrand & Lok Lok 2007, 110.



165

Opvallend is dat geen enkel stuk Swatow-goed is gevonden. Dit grove porselein was bestemd 
voor de Aziatische markt, maar wordt regelmatig gevonden in de bodem van Enkhuizen. Tussen 
het omvangrijke materiaal uit de havenvulling zit echter geen enkele scherf. Van potten van 
Aziatisch steengoed (martavanen) is slechts één wandfragment gevonden. 

5.1.8 Tabakspijpen 
De tabakspijpen uit de havenvulling zijn gedetermineerd en geanalyseerd door Jan van 
Oostveen. Zijn rapport met bevindingen is te vinden in de bijlage. Hieronder volgt een beknopte 
samenvatting van zijn rapport.
Uit de havenvulling komen de fragmenten van minimaal 171 tabakspijpen. Wanneer zij op 
basis van hun datering worden uitgezet in een staafdiagram, zijn twee duidelijke pieken in 
de jaren 1625-1675 en rond 1700 zichtbaar (afb. 5.66). Ook bij de overige keramiek zijn 
de zwaartepunten in tijd herkenbaar. Er zijn relatief veel eenvoudige tabakspijpen aanwezig, 
wat kenmerkend is voor havenvullingen. Deze tabakspijpen hadden een beperkte steellengte, 
waardoor hiermee kon worden gerookt tijdens het werk. Functionele tabakspijpen dus, die niet 
de mode van pijpen met steeds langere stelen volgden.
Het grootste deel van de tabakspijpen kan door het ontbreken van een hielmerk niet aan een 
productieplaats worden toegeschreven, namelijk 111 stuks. Deze pijpen dateren met name uit 
de tweede helft van de 17de eeuw en vroege 18de eeuw. Zes tabakspijpen zijn op basis van het 
hielmerk zeker in Enkhuizen gemaakt en twee tabakspijpen in Hoorn. Hiernaast kunnen 23 
pijpen worden toegeschreven aan algemene West-Friese productie. De tabakspijpen uit West-
Friesland kunnen ruwweg in de periode 1625-1675 worden geplaatst. Hiernaast zijn negen 
tabakspijpen uit Amsterdam afkomstig. Zij dateren uit de tweede kwart van de 17de eeuw. De 
productie van tabakspijpen is op zeker moment verdwenen uit de West-Friese steden, waarna 
men pijpen importeerden uit met name Gouda. De tabakspijpen uit de havenvulling die zeker 
uit deze stad afkomstig zijn, zeventien exemplaren, dateren uit de late 17de en 18de eeuw. 
Opvallend is dat tevens drie tabakspijpen uit Groot-Brittannië zijn aangetroffen, waaronder 
een exemplaar met een hielmerk met een lelie in een ruit. Deze drie pijpen dateren uit de 
periode 1640-1700. 

Afb. 5.66 Overzicht van de dateringen van de tabakspijpen. Afbeelding: Jan van Oostveen.
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5.2 Bouwkeramiek (D.M. Duijn)

Uit de havenvulling komen 118 stukken bouwkeramiek. Deze materiaalgroep is selectief 
verzameld: stukken van bakstenen, dakpannen en plavuizen zonder bijzondere kenmerken 
zijn in principe niet meegenomen. 

De verzamelde dakbedekking bestaat onder meer uit vijf fragmenten van daktegels en elf 
fragmenten van Oud-Hollandse dakpannen met glazuur aan de bovenzijde. Fragmenten van 
dit soort geglazuurde dakpannen worden zo nu en dan gevonden bij opgravingen in Enkhuizen, 
bijvoorbeeld aan de Lange Tuinstraat.167 Opvallend is verder een fragment van een Oud-
Hollandse pan waarin bij de vervaardiging een gat is uitgespaard, die ook nog eens extra is 
versterkt met een kleiband (afb. 5.67). Mogelijk was de pan bedoeld om bij een schoorsteen 
aan te brengen.
Op een brok van een Oud-Hollandse dakpan zit een dikke laag glazuur (afb. 5.67). Het gaat 
om een baksteun, afkomstig uit de oven van een pottenbakkerij. Verder is geen enkele 
baksteun gevonden bij het onderzoek. Dit is opvallend, want baksteunen worden regelmatig 
gevonden tussen stadsafval bij opgravingen in Enkhuizen. Blijkbaar was in de buurt van de 
Oude Buyshaven geen pottenbakkerij gevestigd. 

Twee plavuizen vallen op doordat een van de hoeken voorafgaand aan het bakken is afgeschuind. 
De plavuizen zijn 13 bij 13 cm en 11,5 bij 11,5 cm (afb. 5.68). Beide zijn 2,3 cm dik. De functie 
van het afwijkende hoekje is niet duidelijk. Beide plavuizen zijn geglazuurd.

167 Schrickx & Ter Steege 2018, 142-143.

Afb. 5.67 Oud-Hollandse pan met bewust aangebracht gat (V62-BK01) en een baksteun van een 
pottenbakkerij (V17-BK01).

Afb. 5.68 Twee plavuizen met 
afgeschuind hoekje (V37-BK01 
en V92-BK01).
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Vijf opvallende bakstenen zijn afkomstig van een ovenrooster. In de kadertekst wordt nader 
op deze vondst ingegaan.

Bakstenen van een ovenrooster (C.P. Schrickx)

Uit de havenvulling komen vijf fragmenten van bakstenen met een opvallende vorm 
(afb. 5.69). Kenmerkend is de opstaande rand aan beide kopse kanten bij vier van de 
stenen. Zij zijn 10,5 tot 11 cm breed en maximaal 7 cm hoog. De gebruikte klei wijkt af 
van het baksel van gewone bakstenen. Drie van de vijf roosterstenen komen uit een laag 
in de haven die in de tweede kwart van de 17de eeuw kan worden gedateerd. 

De functie van deze stenen is op het eerste gezicht niet duidelijk, maar enkele jaren 
geleden is aan de Spuistraat in Amsterdam een oven opgegraven waarbij het rooster was 
opgebouwd van dit type steen (afb. 5.70).168 Deze opgegraven oven is zeer bijzonder 
vanwege de uitzonderlijk gave staat waarin deze bewaard werd aangetroffen. Historisch 
is bekend dat op die locatie (aan de Wijdesteeg achter de bebouwing aan de Spuistraat) 
in de 16de eeuw een brouwerij zat. In 1608 werd de brouwerij omgebouwd tot zeepziederij 
en deze functie heeft het pand tot 1680 gehad. De aangetroffen oven had een ronde 
vorm en had een ovenvloer van op hun kant geplaatste in elkaar passende bakstenen 
van 26x10x7 cm (afb. 5.71). Het formaat van de bakstenen van de Kuipersdijk komt 
hiermee overeen. De ovenvloer steunde op een ijzeren constructie. Zelfs het deurtje 
van de ovengang was nog aanwezig. De oven wordt door de onderzoekers geplaatst in 
de periode van de zeepziederij, dus in of na 1608. De bakstenen van de ovenvloer zijn 
speciaal voor dit doel gemaakt van een hittebestendige klei (chamotte). Opvallend bij de 
roosterstenen uit de havenvulling is dat één van de lange zijkanten versinterd is en hier 

168 Gawronski 2017.

Afb. 5.69 De roosterstenen, afkomstig van een brouwerij (V13-BK01, V22-BK01 en BK02, V31-
BK01 en V31-BK02).
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aankoeksel op zit. Dit deel van de 
baksteen is heel heet geworden en 
zal dus de onderkant zijn geweest. 
Bij één van de stenen is de tegenover 
gelegen kant beroet. Een van de 
roosterstenen is afwijkend, omdat 
op de kopse kant geen opstaande 
rand aanwezig is en de steen 11,9 
cm breed is. Wel is een van de lange 
zijkanten versinterd, net als bij de 
andere roosterstenen. 

In Enkhuizen zijn eerder enkele 
stukken van roosterstenen opge-
graven, namelijk bij het onderzoek 
naar brouwerij De Hoek op de 
hoek van de Lange en Korte 
Tuinstraat.169 Deze brouwerij is rond 
1594 gebouwd en pas rond 1800 
afgebroken. Uit het belastingkohier 
uit 1630 blijkt dat langs de Oude 
Buyshaven (of noordzijde Nieuwe 
Haven) nog een brouwerij heeft 
gestaan (zie paragraaf 2.2). 
Ongetwijfeld zijn de roosterstenen 
uit de havenvulling afkomstig van 
een van beide brouwerijen. 

In totaal zijn 79 fragmenten van wandtegels verzameld. Bij deze vondstcategorie is niet 
selectief verzameld, maar desondanks is slechts een klein aantal tegels gevonden. Dit kan 
ermee samenhangen dat het om bouwafval gaat en hiervan weinig in de haven terecht is 
gekomen. Er kan echter ook een samenhang zijn met de veronderstelde beperkte toepassing 
van wandtegels in huizen in Enkhuizen. Bij opgravingen in deze stad worden namelijk opvallend 
weinig wandtegels teruggevonden.170

De meeste wandtegels dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw, maar ook exemplaren uit de 
periode 1650-1800 zijn aanwezig. De decors zijn divers en omvatten onder meer schepentegels, 
landschapjes, herder scènes, een bijbelvoorstelling, een pompadour en postzegeltegels. Drie 
wandtegels hebben hetzelfde type decor: een accoladerand met daarbinnen een soldaat of een 
drietulp, met zogenaamde wanli-hoeken (afb. 5.72.1 t/m 5.72.3). De tegels dateren uit de 
eerste helft van de 17de eeuw. Een van de tegels met soldaten heeft gevloeid glazuur. Opvallend 
is dat op de achterkant van de wandtegels met de soldaten een dikke laag mortel zit van 2,5 
tot 3 cm dik. Bij een van de tegels zit hier een stuk van een Oud-Hollandse dakpan in, om de 

169 38-39.
170 Informatie Christiaan Schrickx. 

Afb. 5.70 Oven, opgegraven in Amsterdam.

Afb. 5.71 Roosterstenen uit de ovenvloer van Amster-
dam.
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Afb. 5.72 Wandtegels uit de havenvulling. Niet op schaal.
1. Wandtegel met soldaat en wanli-hoeken (V12-BK01).
2. Wandtegel met soldaat en wanli-hoeken (V13-BK01).
3. Wandtegel met drietulp en wanli-hoeken (V37-BK02).
4. Wandtegel met bakfouten (V128-BK01).
5. Wandtegel met soldaat en wingerdblad (V139-BK01).
6. Wandtegel met soldaat en wingerdblad (V46-BK01).
7. Fragment van een biscuit tegel (V13-BK02).
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boel extra op te dikken. De tegel met de drietulp is bewust gehalveerd, zodat hij als randtegel 
kon worden toegepast. De andere zijkant is schuin gemaakt, wat erop wijst dat de wandtegel 
in een schouw heeft gezeten en in een hoek was toegepast. Mogelijk geldt hetzelfde voor de 
andere wandtegels met soldaten. Ook op een andere wandtegel is een bakfout zichtbaar: er zit 
een deuk in de zijkant van de tegel en het glazuur is uitgelopen (afb. 5.72.4). 
Twee wandtegels hebben een blauwe beschildering met soldaat en wingerdbladeren in de hoeken 
(afb. 5.72.5 en 5.72.6). Beide hebben een roze baksel. Wandtegels met deze kenmerkende 
hoekmotieven worden vaker gevonden in West-Friesland. Identieke tegels met voorstellingen 
van soldaten zijn bijvoorbeeld aangetroffen bij een stolpboerderij in Venhuizen.171 Verondersteld 
wordt dat het om producten van de Hoornse tegelbakkerij gaat, maar het is niet uitgesloten 
dat deze tegels in Enkhuizen zijn gemaakt.172 In Enkhuizen was namelijk in de 17de eeuw ook 
een pottenbakkerij gevestigd, waar majolica en wandtegels werden gemaakt. Een vondst die 
waarschijnlijk samenhangt met deze pottenbakkerij is een fragment van een biscuit-tegel (afb. 
5.72.7). Op de tegel is een schildering in zwart (koude beschildering) herkenbaar met een 
band met kruisjes. 

171 Duijn et al. 2018.
172 Informatie Christiaan Schrickx.
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5.3 Glas (D.M. Duijn)

In de havenvulling zijn 377 fragmenten van 
glas gevonden. Zij behoren tot verschillende 
categorieën, namelijk vensterglas, flessen 
en drinkgerei. 
Bij 95 fragmenten gaat het om vensterglas. 
Een van de fragmenten is afkomstig van 
een ovaal gebrandschilderd ruitje en 
dateert uit 1619. Deze bijzondere vondst 
wordt in de kadertekst nader toegelicht. 
Een paar andere stukken komen van kleine 
onversierde ruitjes die eveneens onderdeel 
zijn geweest van een glas-in-loodraam, 
waaronder enkele rechthoekige ruitjes. 
Van één exemplaar kunnen de afmetingen 
worden vastgesteld, namelijk 11,7 bij 7,6 
cm (afb. 5.73.1). Hiernaast is een ruitvormig 
ruitje met invallende zijden herkenbaar 
(afb. 5.73.2).

Een gebrandschilderd ruitje (C.P. Schrickx)

Een bijzonder voorwerp van glas is een deel van een ovaal ruitje met brandschildering 
(fragment 15,5 cm hoog, totale ruitje circa 20 cm hoog, afb. 5.74).  Het glas is in 
de bodem aangetast waardoor een sterke irisatie is opgetreden en alleen nog de 
afdruk in grijstinten van de brandschildering resteert.173 Het is behandeld door 
restauratielaboratorium Restaura. Het ovale ruitje was ooit midden in een raam met 
ruitjes van gewoon doorzichtig vensterglas verwerkt (afb. 5.75).

Met enige moeite is de voorstelling te zien: een lopende man die zijn hoed afneemt tegen 
de achtergrond van een haven met – naar het lijkt - een vissersschip. Hieronder staat 
in een apart kader de deels leesbare Franstalige tekst ‘douceur que rigeur’ (zachtheid is 
beter dan geweld) en het jaartal 1619. 
In eerste instantie is een verband gelegd met een prent die zich in de collectie van het 
Rijksmuseum bevindt en die uit de periode 1578-1587 dateert.174 Hierop zien we links 
een huursoldaat en rechts een eenvoudig geklede boer die zijn muts afneemt met op de 
achtergrond een plundering van een stad. De weinig opbeurende boodschap is dat de 

173 Informatie afkomstig van Restaura.
174 Duijn & Schrickx 2021; Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. RP-P-1902-A-22413

Afb. 5.73 Vensterglas uit de havenvulling.
1. Rechthoekig ruitje (V85-G01).
2. Ruitvormig ruitje met invallende zijden 
(V63-G01).

1

2
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Afb. 5.74 Ovaal ruitje met gebrandschilderde afbeelding (voor- en achterzijde, V31). Foto: Restaura.

Afb. 5.75 Een familie in een interieur in de Noordelijke Nederlanden, toegeschreven aan Gonzalès 
Coques, 1630-1635. Rechts bevindt zich een glas-in-loodraam met ovaal gebrandschilderd ruitje. 
Collectie Musee d’art et d’histoire, Genève.
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boer machteloos is tegen het oorlogsgeweld totdat het recht hersteld zal worden.175 Op 
het ruitje staat een man in vergelijkbare houding en net als op de prent neemt hij zijn 
hoofddeksel af. Dit blijkt bij nadere bestudering op toeval te berusten.

De tekst onder de voorstelling op het ruitje is van groot belang voor een juiste 
interpretatie. Deze is ontleend aan de Franstalige uitgave (Esbatement moral des 
animaux) van het fabelboek Warachtighe fabulen der dieren dat voor het eerst in 1567 
in Brugge is verschenen.176 De Franstalige editie verscheen in 1578 in Antwerpen.177 
Een van de fabels in dit boek is getiteld D’Aquilon, de Phebus, & d’un Voiager. Aquilon 
is in de Romeinse mythologie de personificatie van de noordenwind. Phebus of Phoebus 
is de bijnaam van de Romeinse god Apollo. Met Phoebus Apollo wordt de zonnegod 
aangeduid. Voiager tot slot is uiteraard een reiziger. Bij de fabel hoort een prent (afb. 
5.76) en het gebrandschilderd ruitje is een letterlijke weergave hiervan. 

De tekst luidt:
Aquilon & Phebus debatoient de leur force:
L’vn la vantoit bien grande, & l’autre encore plus:
Dont sur vn Voiager tous deux sont resolus,
Pour oster son sayon, de la monstrer à force.

175 Onder de prent staat een rijm: ‘Huysman ghy moet swijghen, Of nemen kouel ofte hoet, Voor de lansknecht 
moet ghy nijghen, Tot datmen ander Recht doet.” (Boer gij moet zwijgen, afnemen muts of hoed, voor de 
landsknecht moet gij buigen, totdat men recht zal doen).

176 Het fabelboek Warachtighe fabulen der dieren is digitaal te raadplegen: https://www.dbnl.org/tekst/
dene001wara01_01/.

177 De Franstalige editie is digitaal te raadplegen: http://diglib.hab.de/drucke/lk-814-2s/start.
htm?image=00030. Zie ook: http://emblematica.grainger.illinois.edu/detail/book/642995427.

Afb. 5.76a Twee pagina’s uit het fabelboek Warachtighe fabulen der dieren uit 1578.
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Aquilon sur se poinct tout le premier s’efforce
De soufler, & plouuoir horriblement dessus,
Mais tant s’en faut que l’homme alors le mette ius,
Qu’il se clost tant plus fort que le vent se renforce.

Or apres, le Soleil va monstrer sa valeur,
Iettant dessus cet homme vne grande chaleur:
Tellement, qu’a son ray il iette bas son saye.

Ainsi doit on priser dauantage celuy,
Quand à son entreprise il gaigne & vainc autruy,
Plus par vn bon moien , que par coups & par plaie.

Afb. 5.76b Reconstructie van het ruitje op basis van de prent.
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Kort komt het erop neer dat Aquilon en Phebus ruzie maken over wie het sterkst is 
en door een reiziger worden uitgedaagd tot een wedstrijd. Aquilon laat het heel hard 
stormen en regenen; Phebus laat de zon zo’n hitte veroorzaken dat de reiziger zijn 
mantel neergooit. Er staat boven de prent: Plus peut douceur que rigeur (zachtheid is 
veel beter dan hardheid).

Deze fabel inclusief de prent werd in een nieuwe rijm overgenomen door Joost van den 
Vondel in zijn Vorstelycke Warande der Dieren uit 1617. Hier kreeg het de titel Vande 
wind, sonne ende wandelaer. De tekst luidt:

De sturen Boreas wel sterckelijck beweerde, 
Dat hy de schoone Zon in mogentheyd passeerde: 
Zulck roemen Phoebo docht een al te grooten spijt, 
Flucx dagende over zulcx den Blaes-kaeck uyt ten strijt. 
De Noord-wind was gereed, liet zich ter plaetsen vinden, 
En snorckte dat hy was de stercxste vande winden. 
Zy maeckten een verdragh: d’een voor en d’ander naer,  
Te proeven haere kracht op eenen Reyzenaer. 
De Bulderaer began, en blies met volle kaecken,
Wierp eycke-boomen om, en hoogh-geresen daecken. 
De Reyziger terwijl hielt zijnen mantel vast
Spijt wat hy blazen mocht wel stijf om’t lijf gepast. 
De Wind nae langh geruys niet ziende te vermoghen
Gaf oorlof dat de Zon nu oock haer kracht mocht tooghen. 
De Zon, die zoetelijck uyt s’Hemels gouden dack
Op’t hooft des Reyzenaers met heete stralen stack,
Dat zweetende ademloos, zijn kleedren hem verdrooten, 
En zich van s’mantels last genoodzaeckt was t’ontblooten. 
‘Ghy die te streng regeert, leert wat een macht vermengt
‘Met Re’en en zachtigheyd al nuttigheyd toe-brenght. 
‘Gematighde’ heerschappy onbuygelijcke lieden
‘Veel dragelijcker valt als al te strengh ghebieden.
‘‘Tgemeene Volck dat haet een al te korten lijn, 
‘‘Twil liever zacht geleyd, als hart gedwongen zijn.

De moraal staat hier breder uitgelegd: er wordt een direct verband gelegd met 
heerschappij. Gematigde en zachte heerschappij is beter dan strengheid. Deze boodschap 
zal in die tijd zeker zijn aangeslagen. Sinds 1609 was er een wapenstilstand met Spanje; 
een periode die we nu aanduiden als het Twaalfjarig Bestand. Het was een tijd van grote 
economische voorspoed en de inwoners van Enkhuizen profiteerden hier enorm van. Op 
oorlogshandelingen zat niemand te wachten. Toevalligerwijs ligt de betekenis van het 
ruitje daarmee niet ver verwijderd van de eerder genoemde prent van soldaat en boer. 

We hebben bij het ruitje dus te maken met een afbeelding ontleend aan een 
fabelboek. Om de afbeelding te kunnen begrijpen, is kennis van de inhoud van de fabel 
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noodzakelijk. Daarbij denken we in eerste instantie niet aan een visser of kuiper die in 
de omgeving van de Buyshaven woonde. De afbeelding zal wel speciaal zeevarenden 
hebben aangesproken. Een schipper was volledig afhankelijk van wind en zon. Zij waren 
noodzakelijk om te kunnen zeilen, maar uiteraard wel gematigd. 

De flessen vormen met 243 scherven en minimaal 99 exemplaren de grootste groep. De groep 
kan worden opgedeeld in drie categorieën, namelijk kelderflessen, bolle wijnflessen en overige 
flessen. 
De kelderflessen zijn het meest talrijk.178 Dit zijn hoge vierkante flessen die meestal waren 
voorzien van een loden montuur, namelijk een schroefdop (afb. 5.77). Zij waren bestemd 
voor sterke drank en wijn en werden opgeborgen in houten kisten met zes, negen of twaalf 
vakken, de kelder (afb. 5.78). Dit soort flessen is met name gebruikt in de periode 1550-1650, 
hierna werd de kelderfles verdrongen door de bolle wijnfles, die minder kwetsbaar was.179 
Dat het aandeel van de kelderflessen zo groot is, is deels te wijten aan het feit dat veel loden 
schroefdoppen zijn gevonden met de metaaldetector. Een loden dop bestaat uit twee delen, 
namelijk een onderkant (kraag) en bovenkant. Soms zijn de doppen compleet terug gevonden, 
maar vaker is ofwel de bovenkant of de onderkant gevonden. In totaal zijn 45 onderkanten van 
doppen verzameld en 31 bovenkanten, wat betekent dat op basis van de doppen uitgegaan 
kan worden van minimaal 45 kelderflessen.180 Aan veel doppen zit nog een deel van de glazen 

178 Er zijn 156 fragmenten gevonden.
179 Vos et al. 2019, 207-208; Henkes 1994, 236. 
180 Hieronder zijn ook kuttrolf-kelderflessen gerekend.

Afb. 5.77 Een kelderfles van een opgraving aan het 
Westeinde bij Enkhuizen wordt geplakt. 

Afb. 5.78 Een afbeelding van een kelder met flessen 
uit het boek Sinnepoppen uit 1614.
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fles vast. Slechts één schroefdop heeft een ring 
op de bovenzijde.181 Kelderflessen met ring op 
de dop zijn de oudste modellen, zij verdwenen 
rond 1650.182 
Verder zijn bodem- en wandfragmenten 
van kelderflessen gevonden. Van sommige 
wandfragmenten is niet zeker of zij afkomstig 
zijn van flessen of dat het vensterglas betreft. 
De vierkante bodems met pontilmerk zijn wel 
goed herkenbaar. Bij tien bodems kan de afmeting van de fles worden bepaald, zij zijn tussen 
5 bij 5 cm en 11 bij 11 cm groot.183 
De hoeveelheid kelderflessen uit de havenvulling is opmerkelijk hoog; bij opgravingen in 
Enkhuizen wordt altijd intensief met een metaaldetector gezocht, maar nog niet eerder was 
het aandeel van de doppen van kelderflessen binnen de metaalvondsten zo hoog. Dit maakt 
het aannemelijk dat de kelderflessen samenhangen met de specifieke context waarin zij zijn 
gevonden, namelijk een haven. Vermoedelijk zijn een groot deel van de flessen vanaf schepen 
overboord gegooid, op het moment dat zij gebroken waren. Van kelderflessen is bekend dat 
zij gevoelig waren voor breuk.184 Het is de vraag wat de functie van de kelderflessen aan 
boord van de schepen was. Het zou om verpakkingsmateriaal van handelsgoed (wijn of sterke 
drank) kunnen gaan. Dat zou betekenen dat de Oude Buyshaven niet alleen werd gebruikt 
door haringbuizen, maar ook door handelsschepen. Een andere mogelijkheid is dat gevulde 
kelderflessen werden gebruikt aan boord van de haringbuizen. Ongetwijfeld werd een voorraad 
wijn en/of sterke drank meegenomen tijdens de lange vistochten van de haringbuizen. 

181 V131-M03. Havenvulling eerste helft 17de eeuw.
182 Henkes 1994, 283.
183 5x5 cm, 5,5x5,5 cm, 6,5x6,5 cm, 7,5x7,5 cm, 8x8 cm, 9x9 cm (3x), 10,5x10,5 cm, 11x11 cm. 
184 Vos et al. 2019, 207-208.

Afb. 5.79 Twee deels complete kuttrolf-
kelderflessen (V101-G01 en V107-G01).
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Een bijzonder variant van de kelderfles is de 
kuttrolf-kelderfles. Bij dit type fles bestaat 
het midden uit vijf buizen, die door middel 
van lokale verhitting en lucht afzuigen 
tijdens het productieproces zijn ontstaan. 
De bijzondere flessen dateren uit de 17de 
eeuw.185 Van dit type fles zijn zeventien 
fragmenten gevonden, waaronder twee 
gedeeltelijk complete exemplaren (afb. 
5.79). Van drie kuttrolf-kelderflessen kan de 
afmeting worden bepaald aan de hand van 
de bodem (6,5x,65 cm, 7x7 cm, 8x8 cm).

Een afwijkende vondst is de bovenzijde van 
een fles, waarbij de hals direct bol uitloopt 
onder de mond (afb. 5.80). Het is niet 
duidelijk van wat voor fles het is geweest. 

Van bolle wijnflessen zijn 56 scherven 
gevonden, afkomstig van minimaal 32 
exemplaren. Alle fragmenten zijn afkomstig 
van flessen van groen glas en kunnen in 
de periode 1650-1800 worden geplaatst. 
Er zijn geen fragmenten met zegels of 
versiering aangetroffen. Vanaf het einde 
van de 18de eeuw werden cilindrische 
wijnflessen gemaakt.186 Hier zijn slechts 
twee fragmenten van gevonden.

Enkele fragmenten zijn afkomstig van 
dunwandige tafelflessen. Zij werden gevuld 
met wijn of (bron)water en stonden op 
tafel, zodat hiermee glazen konden worden 
ingeschonken. Een mooie illustratie van een 
dergelijke fles is afkomstig uit Sinnepoppen 
uit 1614 (afb. 5.81). Twee flessen waren kleurloos en hadden een ingevouwen voet (afb. 
5.82).187 Een andere fles was ovaal van vorm en had ribben op de buik (afb. 5.83 en 5.84). Een 
vierde fles is gemaakt van lichtblauw melkglas en heeft een kleine ziel met pontilmerk (afb. 
5.85). Het melkglas is, zover kan worden gezien, niet beschilderd.
Hiernaast zijn drie kleine complete flesjes gevonden (afb. 5.86). Ze zijn 5,5, 6 en 7,5 cm hoog 
en waarschijnlijk gebruikt als medicijnflesje. De flesjes hebben een uitstaande rand, waarin 
een kurkje zal hebben gezeten. Tot slot zijn de bodems van twee kleine dunwandige flesjes 
met ziel gevonden. Een van de bodems heeft een diameter van 5 cm.

185 Henkes 1994, 244.
186 Henkes 1994, 310.
187 Zoals gl-fle-12 en -13. 

Afb. 5.80 Bovenzijde van een fles met afwijkende 
vorm (V25-G01).

Afb. 5.81 Een afbeelding van een kelder met tafelfles 
uit het boek Sinnepoppen uit 1614.
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Afb. 5.82 Voet van een tafelfles (V13-G01).
Afb. 5.83 Fragment van een ovale fles met 
ribben (V50-G01).

Afb. 5.84 Een complete ovale fles met 
ribben. Uit: Henkes 1994, 242.

Afb. 5.85 Bodem van een fles van lichtblauw melkglas 
(V138-G01).

Afb. 5.86 Drie complete flesjes (V13-G02, V46-G01, 
V81-G01).

Afb. 5.87 Applique met leeuwenkop, 
afkomstig van een bierbeker (V119-G01). 

Afb. 5.88 Fragment dikwandig glas met lijnen daarop 
(V108-G01). 
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Twintig fragmenten van bierbekers zijn aangetroffen. Een van de fragmenten is afkomstig van 
een zogenaamde Boheemse beker uit de 18de eeuw. De beker is versierd met een radgravure. 
De overige fragmenten horen bij bierbekers uit de 17de eeuw. In de meeste gevallen is (een 
deel van) de bodem van de beker teruggevonden; deze dikke delen zijn het minst breekbaar 
en worden dus het gemakkelijkst teruggevonden. Op de meeste fragmenten is een vorm van 
decoratie zichtbaar, horende bij vetro-a-fili bekers met gekleurde glasdraden (rood-wit, blauw-
wit, wit), wafelbekers, netwerkbekers en ribbelbekers. Een applique met leeuwenkop is ook 
afkomstig van een bierbeker (afb. 5.87). Een van de bekers is van rood glas.188

Het aantal fragmenten van wijnglazen is opvallend klein. Slechts één stuk van een kelkglas uit 
de 18de eeuw en fragmenten van drie roemers uit de 17de eeuw zijn gevonden. Twee roemers 
hebben doornnoppen en kunnen in de eerste helft van de 17de eeuw worden gedateerd. Dat 
er zo weinig wijnglazen zijn gevonden, kan niet worden verklaard door het feit dat de glazen 
in kleine stukjes uit elkaar vallen en daardoor moeilijk te vinden in de bodem. Kelkglazen en 
roemers hebben immers dikkere delen (de stam en schacht) die vrij gemakkelijk te zien zijn. 

Tot slot kan een plat dikwandig stuk glas worden genoemd met daarop witte lijnen (afb. 5.88). 
Het is onbekend waar dit van afkomstig is.

188 V85.
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5.4 Metaal (C.P. Schrickx)

Uit de vulling van de haven zijn vele honderden metalen voorwerpen verzameld. Daarnaast 
zijn met de metaaldetector bij de aanleg van de werkputten en op de storthopen vondsten 
gedaan. Voor de overgrote meerderheid zijn deze uit de havenvulling afkomstig, hoewel dit 
dus niet meer met zekerheid is te zeggen. Bij de uitwerking is voor de overzichtelijkheid 
gekozen alle metalen voorwerpen als één vondstcomplex te behandelen, met uitzondering 
van de voorwerpen die met zekerheid afkomstig zijn uit ophogingslagen van de kade en 
aanbruggen. De precieze context van een specifiek voorwerp kan in de determinatielijsten 
worden opgezocht. De voorwerpen worden per functie besproken, waarbij als eerste de functies 
aan bod komen die duidelijk te relateren zijn aan scheepvaart en visserij.

5.4.1 Keurloden voor haringnetten
5.4.1.1 Inleiding
Een opvallende vondstgroep in Enkhuizen wordt gevormd door kleine keurloden voor 
haringnetten. In 2016 is de functie van deze keurloden achterhaald en is een eerste overzicht van 
vondsten uit deze haringstad gepubliceerd.189 Sindsdien zijn diverse opgravingen in Enkhuizen 
en in de dorpen in de omgeving uitgevoerd en is het aantal vondsten sterk vermeerderd. 
Bovendien worden nu ook in andere steden haringnetloden herkend.190 Aardig om te vermelden 
is dat het artikel in Schiedam de inspiratie heeft gevormd voor een nieuw ontwerp voor de 
Taanbrug.191 Schiedam was een van de voornaamste producenten van haringnetten en loodjes 
uit deze stad worden veel in Enkhuizen gevonden. Hierop staan drie nachtglazen (zandlopers) 
afgebeeld en het motief van de zandloper komt terug in de stalen brug. 

5.4.1.2 Netten van hennepgaren
De haringnetten werden vervaardigd van hennepgaren. De teelt van hennep concentreerde 
zich in het oosten van Zuid-Holland en aangrenzend Utrecht en daar werden dan ook de 
meeste netten geproduceerd. Vanuit de stedelijke overheden werd nauw toegezien op de 
kwaliteit. Keurloden kennen we vanaf de 16de eeuw. Op initiatief van het College van de Grote 
Visserij werd in 1624 een uniform systeem van keuring van netten ingevoerd. In de keur staat 
voorgeschreven dat aan ieder net een lood moest worden bevestigd met op de ene zijde het 
wapen van de stad en op de andere zijde de naamletter van de keurmeester. In het artikel 
uit 2016 konden keurloden worden toegeschreven aan Enkhuizen, Schiedam, Oudewater, 
Montfoort, Woerden, Krimpenerwaard en Edam. Inmiddels zijn keurloden uit enkele andere 
plaatsen achterhaald, zoals Graft, Oudendijk en Oosthuizen. Bij de opgraving ‘De Cuyp’ vormen 
deze keurloden een belangrijke vondstgroep, zoals verwacht mag worden in een haven waar 
de haringbuizen lagen. Dit vormt de aanleiding om in dit hoofdstuk een nieuw overzicht van 
de haringnetloden te geven.

5.4.1.3 College voor de Grote Visserij
In 1566 of 1567 werd het College van de Grote Visserij opgericht, bestaande uit de steden 
Den Briel, Delft, Rotterdam en Schiedam namens het Zuiderkwartier en Enkhuizen namens het 
Noorderkwartier. Hoewel verschillende steden hebben gepoogd zitting in het college te krijgen, 
bleven deze steden de dienst uitmaken. Enkhuizen was verreweg de belangrijkste haringstad, 

189 Schrickx 2016c.
190 Zie bijvoorbeeld de website www.loodjes.nl. 
191 https://archief.schiedam.nl/nieuws/stadswapen-schiedam-duikt-op-in-enkhuizen
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zoals in dit rapport uitgebreid is beschreven. Op het hoogtepunt in de 17de eeuw zouden in 
Enkhuizen 300 tot 325 buizen aanwezig zijn geweest, wat meer dan de helft van de totale 
Hollandse haringvloot was.192 Een haringbuis beschikte over circa 45 netten van ieder 30 meter 
lang, die gezamenlijk de vleet (drijfnet) vormden. De netten bestonden uit vier boven elkaar 
vastgemaakte delen, die vierendeels werden genoemd. Op alle haringbuizen in de stad waren 
dus vele duizenden netten tegelijk in gebruik.
De haringnetten werden gemaakt van garen dat afkomstig was van hennep. De hennepteelt 
concentreerde zich in de 16de en 17de eeuw vooral in het oosten van Zuid-Holland en aangrenzend 
Utrecht in onder andere de Krimpenerwaard, Lopikerwaard en de Lekstreek. Rivieren als de 
Hollandse IJssel en de Lek leverden stromend water waarin de hennep werd geroot. Van de 
hennepvezels werd touw en garen gemaakt. Het ambacht van de touwslagerij kwam daarom 
in en rondom een aantal steden in deze regio tot grote bloei, vooral in Oudewater en Woerden. 
Volgens Guicciardini (ca. 1560) waren ‘in dese twee steden bijkans alle netten ende koorden die 
de Hollanders en de Zeelanders tot hare menichvuldighe visschery daghelijkcks gebruycken, 
gemaeckt worden.’193

Omdat de binnenlandse productie aan hennep niet aan de vraag kon voldoen, werd veel hennep 
geïmporteerd, onder andere uit het Oostzeegebied. In het noorden van Holland concentreerde 
de verwerking van dit aangevoerde hennep zich voornamelijk op het Schermereiland, waar 
de dorpen Graft en De Rijp lagen. De Rijp kende na Enkhuizen de grootste haringvloot in het 
Noorderkwartier.
De hennepvezels werden eerst gehekeld (uitgekamd) en daarna tot draad gesponnen. De 
draden werden vervolgens op een spinbaan getwijnd tot garen. Er waren twee soorten 
spinbanen: kleine banen voor fijngaren en grote banen voor grofgaren. De kleine banen lagen 
verspreid in de steden achter de huizen en hier werkten vooral vrouwen en kinderen. Het 
garen werd vervolgens verwerkt tot visnetten en zeilen (fijngaren) of touw (grofgaren). Het 
breien van de netten werd in de 16de eeuw op huishoudelijk niveau door vrouwen en dochters 
gedaan.194 In de 17de eeuw werkten zij veelal in dienst van kooplieden of reders.

5.4.1.4 Het plakkaat van 1624
In 1624 vaardigden de Staten van Holland en West-Friesland op verzoek van het College 
van de Grote Visserij een plakkaat uit.195 Dit gold dus voor alle plaatsen in het Noorder- 
en Zuiderkwartier. Het werd overgenomen in het keurboek van Enkhuizen onder de titel 
Ordonnantie voor de buysse-nette-looder.196 Het plakkaat werd opgesteld omdat veel netten 
van slechte kwaliteit en niet de juiste maten in omloop waren. De kwaliteitseisen en de lengte 
en breedte werden vastgelegd. Bij goedkeuring moest ‘daer aen geflagen werden een loodt 
ofte teycken; te weten, elcke Stadt, Dorpe, ofte plaetse, op d’eene zijde haer eyghen Wapen, 
en aen d’ander zijde , de eerste letter van de naem van de Keurmeester ofte Vrouwe die de 
selve geloot ofte gekeurt sal hebben.’ In 1624 werd dus een uniform keurlood voorgeschreven 
met het stadswapen op de ene zijde en de letter van de keurmeester op de andere zijde. Dit 
komt overeen met de inhoud van de ordonnantie in Oudewater die enkele maanden eerder 
was opgesteld.

192 Willemsen 1988, 55.
193 Lesger 2001, 30.
194 De Wit 2005, 77; De Wit 2008, 150.
195 Het plakkaat werd bij de vergadering van het College van de Grote Visserij op 15, 16 en 17 april 

1624 in Delft behandeld. NA, 3.11.03, inv.nr. 18. Op 7 mei 1624 keurden de Staten van Holland het 
plakkaat goed. NA, 3.01.04.01, inv.nr. 382, fol. 240v. Het plakkaat werd gepubliceerd op 17 mei 
1624.

196 Handtvesten Enchuysen 1667, 232-233.



183

5.4.1.5 Keurloden uit Zuid-
Holland en Utrecht
Schiedam
Schiedam, een van de steden van 
het College van de Grote Visserij, 
stond bekend om de productie 
van haringnetten. In deze stad 
werden zeker vanaf 1565 loden 
gebruikt voor de keuring van de 
netten. In dat jaar vaardigde het 
stadsbestuur een keur uit waarin 
de eisen waaraan de netten 
moesten voldoen gedetailleerd 
werden vastgelegd.197 De netten 
moesten naar de keurmeesters 
worden gebracht ter controle van 
de lengte en breedte, de kwaliteit 
van het garen en of ze goed 
waren gebreid. Ter goedkeuring 
bevestigden de keurmeesters 
een lood aan de netten: ’bij de 
voorn(oemde) keurm(eesters) 
aen alsulcke harinck netten 
gheslaghen sal werden een 
teijcken ofte loot met drije nacht 
glaesen tot verseeckerheijt dat 
die selve netten haer lanckte 
ende breete hebben gheschoelt 
ende bequaem zijn totte neringhe 
van de vischerijen.’
Ook netten die in plaatsen buiten 
de stad waren gemaakt en in de 
stad werden gebracht om daar 
te worden verkocht, moesten 
worden gekeurd. Deze kregen 
een lood met één nachtglas: 
‘daer sullen zij lieden aenslaen 
een teijcken ofte loot met een 
nachtglas.’ Het was verder 
uitdrukkelijk verboden netten te 
verkopen zonder dat deze waren 

197 Archief Schiedam, Verzameling Handschriften, inv.nr. 15, Stadboek, toeg.nr. 244.
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gekeurd. In de keur stelde men tot slot vier keurmeesters aan, die aangeduid werden met de 
letters A, B, C en D.
Aangezien het vervaardigen van netten een typische vrouwentaak was, werden in Schiedam 
als keurmeesters ook vooral vrouwen aangesteld.198 Ze ontvingen volgens de keur uit 1565 
voor ieder gekeurd net twee penning als betaling. Na 1650 werd in de kelders van het stadhuis 
een zogenoemd telhuis ingericht waar de keuring plaatsvond en tevens netten werden gebreid 
en geboet.199

In de bovengenoemde keur staat als omschrijving een lood met drie nachtglazen genoemd. De 
haringnetten die buiten de stad waren gebreid en in Schiedam werden verkocht, kregen een 
lood met één nachtglas. Een nachtglas is een zandloper waarmee ’s nachts de tijd aan boord 
van een schip werd gemeten.

Keurloden uit Schiedam komen veel voor bij opgravingen in Enkhuizen. Deze loden hebben op 
de voorzijde een stempel met drie zandlopers en de letters SD van Schiedam. Vaak is maar een 
deel van het stempel zichtbaar. Op de achterzijde staat een grote letter, die - zoals blijkt uit de 
keur - betrekking op de keurmeester. In het artikel uit 2016 is gesteld dat deze keurloden zijn 
voorzijn van de letters A, B, C of D, maar inmiddels zijn ook exemplaren bekend met de letters 
E en F. Naast de gebruikelijke keurloden die worden dichtgeknepen, bestaan er ook pijploden 
met identieke stempels. Op de website www.loodjes.nl staan enkele vondsten uit Amsterdam 
afgebeeld. Van Oostveen meldt vondsten uit Veere.200 Kennelijk kenden de loden een brede 
verspreiding.

Bij de opgraving ‘De Cuyp’ zijn zes keurloden van Schiedam gevonden die kunnen worden 
toegeschreven aan de vullingslagen van de haven (afb. 5.89). De diameter van de loodjes 
varieert van 17 tot 26 mm. Eén van deze loodjes is voorzien van de letter B.201 Opvallend aan 
dit exemplaar is dat het stempel met de drie zandlopers dubbel is geslagen. Zeer opmerkelijk 
is dat vier loodjes een stempel met de letter E hebben.202

Oudewater
Oudewater staat van oudsher bekend om de productie van garen en touw. De plundering in 
1575 door de Spaanse troepen betekende een terugslag, maar de productie herstelde zich 
snel. In 1585 werd het toezicht op de productie van netten aangescherpt omdat steeds vaker 
uit omliggende plaatsen garen van slechte kwaliteit in de stad werd gebracht om daar tot 
netten te worden gesponnen en ‘mitter stede segel van Oudewater gesegelt te worden’.203 Deze 
netten deden de naam van ‘Oudewaters want’ schade aan en de vrees bestond dat de gehele 
nering hieraan ten gronde zou gaan. In de resolutie werd vastgelegd dat al het kleingaren dat 
in de stad werd gebracht eerst door de keurmeesters moest worden gekeurd. De netten van 
dit garen moesten ‘besegelt worden met een ander zegel vander stede, hebbende een bijslach 
oft onderscheijtsel gelijck eertijts plach te zijn, dat men weten mach dat het gaern van deselve 
netten buijten der stede gesponnen is.’
In 1624 stelde het stadsbestuur uitgebreide nieuwe ordonnanties op, zowel voor de lijndraaierij 

198 De Wit 2005, 77; De Wit 2008, 153.
199 De Wit 2005, 78; De Wit 2008, 152.
200 https://janvanoostveenblog.wordpress.com/keurloden-schiedam/
201 31-M03.
202 57-M08, 62-M11, 62-M14, 140-M03
203 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, O001, inv.nr. 2, pag. 215-216. Zie ook: Boon 1975, 206.
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als voor de ‘kleine nering’ waarmee het garen spinnen en netten breien werd bedoeld.204 
Voor het opstellen van de nieuwe voorschriften werd een soortgelijke reden opgegeven als in 
1585. Alle haringnetten moesten in het stadhuis door de keurmeesters worden gekeurd. Bij 
goedkeuring moest een van de gerechtsboden deze ‘doen segelen met het loot deser stede’. 
Tevens moesten zij ‘op de rugge vant selve loot (...) slaen d’eerste letter van heuren naem ofte 
bijnaem’. Zo was te herleiden wie welke netten had doen goedkeuren. De afgekeurde netten 
kregen een teken met rode oker.

Keurloden uit Oudewater zijn bij diverse opgravingen in Enkhuizen aangetroffen. In het artikel 
uit 2016 worden twee typen onderscheiden. Bij het eerste type staat op de voorzijde een hoog 

204 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, O001, inv.nr. 32, fol. 42v-57r.
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poortgebouw met daarop een leeuw (het stadswapen van Oudewater) met aan weerszijden 
de letters O en W van Oudewater. Op de achterzijde staat een letter G. Dit type is duidelijk 
in de minderheid ten opzichte van het tweede type. Bij het tweede type staat op de voorzijde 
eveneens het poortgebouw met leeuw, maar deze loden hebben de randtekst OVDEWATER. 
Op de achterzijde staat een grote letter G en incidenteel een letter T. Volgens de keur zouden 
deze op de initialen van de keurmeester moeten slaan.

Bij de opgraving ‘De Cuyp’ zijn zeven keurloden uit Oudewater gevonden, waarvan één uit een 
afvallaag ter plaatse van de aanbruggen van de Roodebrug (zie boven) (afb. 5.89). Ze behoren 
allemaal tot het tweede type; de diameter varieert van 22 tot 31 mm. Drie exemplaren zijn 
voorzien van de letter G.205 Eén loodje draagt de letter T en één loodje een letter die het 
meest lijkt op een I.206 Op basis van de letters G en T wordt wel verondersteld dat de loodjes 
bestemd waren voor de keuring van garen en touw, maar dit blijkt nergens uit de keurboeken 
van Oudewater.

Montfoort
In het artikel uit 2016 is gemeld dat bij twee opgravingen in Enkhuizen keurloden uit Montfoort 
zijn gevonden. De loden lijken sterk op die uit Oudewater, maar zijn niet voorzien van een 
randtekst en op de achterzijde hebben ze geen stempel. Op de voorzijde van de loden staat 
een hoog poortgebouw met aan weerszijden twee molenijzers (het stadswapen van Montfoort). 
Inmiddels zijn bij diverse opgravingen keurloden uit Montfoort vastgesteld.

Bij de opgraving ‘De Cuyp’ kunnen vier loodjes aan Montfoort worden toegeschreven (afb. 
5.89).207 De diameters variëren van 22 tot 30 mm. Opvallend is dat twee van deze loodjes 
op de keerzijde een ingekrast telmerk hebben; de betekenis hiervan is onduidelijk maar 
verondersteld kan worden dat dit samenhangt met het tellen van het aantal mazen en scholen 
van de netten.

Woerden
In Woerden, even ten noorden van Oudewater, vormde de lijndraaierij eveneens een belangrijk 
ambacht. In een keur uit 1612 vernemen we voor het eerst over het gebruik van keurloden voor 
haringnetten.208 In de keur wordt gesteld dat dagelijks wordt ondervonden dat in het breien 
van de netten meer en meer fraude en bedriegerijen plaatsvinden. De netten zouden aan beide 
uiteinden de juiste lengte hebben, maar in het midden niet. De burgemeesters zouden hierover 
veel klachten ontvangen. In de keur wordt de juiste lengte en breedte voorgeschreven. Aan de 
twee telsters wordt opgedragen de lengte en breedte van de netten op een of twee plaatsen 
aan beide uiteinden en in het midden te tellen (het aantal mazen en scholen). Uitdrukkelijk 
werd hen verboden ‘eenich loot ofte teycken aende netten te steecken ofte te slaen ten sij, dat 
de selffde haere behoorlijcke lenghden ende wijtten hebben’. Het was niet toegestaan een net 
te verkopen ‘sonder die vande ghesworen telster getelt ende met het stede merck gheteijckent 
te sijn’. 

 

205 52-M02, 62-M08, 91-M01.
206 116-M01 en 14-M05.
207 16-M04, 37-M03, 57-M10, 140-M06.
208 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, W001, inv.nr 24, fol. 147r-148r.
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In het artikel uit 2016 is gemeld dat bij twee opgravingen in Enkhuizen keurloden uit Woerden 
onder de vondsten zijn vastgesteld. Op de loden staat op de voorzijde het wapenschild van 
Woerden met daar boven de letters IZ. Het wapen wordt met een dwarsbalk met drie rijen 
ruiten weergegeven, een variant waarvan de oudste afbeelding uit 1610 zou dateren.209 Op 
de achterzijde van de loden staat geen stempel. De betekenis van de letters IZ is vooralsnog 
onduidelijk; mogelijk zijn het de initialen van de keurmeester.

De opgraving ‘De Cuyp’ heeft twee keurloden (20 en 17 mm) uit Woerden opgeleverd (afb. 
5.89).210 Bij het eerste lood staat op de voorzijde het stadswapen (zonder de letters IZ) met 
daarboven het cijfer 24, waarschijnlijk van 1624. Het stempel op de achterzijde is onduidelijk. 
Bij het tweede keurlood staat op de achterzijde de letter H.

Krimpenerwaard
In de Krimpenerwaard, de streek ten zuiden van Gouda, lagen diverse plaatsen waarin de 
verwerking van hennep tot touw en visnetten plaatsvond. Incidenteel komen in Enkhuizen 
loodjes voor uit dit gebied. Dit type lood heeft op de voorzijde een stempel met drie halve 
manen en op de achterzijde staat een letter. De drie halve manen werden door meerdere 
plaatsen als wapen gehanteerd, namelijk in Ouderkerk aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, 
Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. 
Bij ‘De Cuyp’ zijn geen keurloden van dit type gevonden.

Onbekend
Een type keurlood dat in het artikel uit 2016 niet is beschreven, draagt op de voorzijde een 
stempel met het spiegelbeeldige wapen van de heer Van Wassenaar Obdam. Het wapen van de 
plaats Wassenaar is hieraan identiek, maar of de keurloden uit deze plaats komen is onzeker. 
Op de achterzijde staat in alle gevallen een huismerk. Mogelijk betreft het een keurlood voor 
haringnetten, maar zeker is dit niet.
Bij ‘De Cuyp’ is één keurlood (17 mm) van dit type gevonden (afb. 5.89).211 Op de andere 
zijde staat een huismerk met initialen. Het is gevonden op de stortgrond waardoor de precieze 
context onduidelijk is.

5.4.1.6 Keurloden uit Noord-Holland
Enkhuizen
Het plakkaat uit 1624 werd opgenomen in de keuren van Enkhuizen. In 1639 stelde Enkhuizen 
aanvullende bepalingen op. Zij besloten dat de netten bij levering hermeten en gewogen 
moesten worden. Verder bepaalden zij dat: ‘omme seker te gaen dat de netten geloodet zijn, 
de looden soo wel van de ingebraghte, als van de ingebreyde netten, buyten uyt en voor oogen 
sullen moeten hangen.’212

In het artikel uit 2016 staat vermeld dat we uit Enkhuizen veel kleine loodjes kennen met op 
de ene zijde de drie haringen van het stadswapen en op de andere zijde initialen met eventueel 
een jaartal kennen. Bekend zijn bijvoorbeeld de stempels PH, PAF 1616, PAF 1617 en II 1629. 
Daarnaast zijn particuliere vondsten gedaan die de lijst aanvullen met bijvoorbeeld GG 1634 

209 Plomp 1986.
210 62-M13, 79-M03.
211 64-M01.
212 Keuren Enckhuysen 1655, 112-113.
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en FGC 1671. Inmiddels zijn veel nieuwe vondsten gedaan, waardoor de lijst met stempels kan 
worden uitgebreid. Het oudst achterhaalde loodje heeft het stempel PA 1607.

Tussen de vondsten van De Cuyp zijn acht loodjes van Enkhuizen aanwezig (afb. 5.89). De 
meeste exemplaren hebben een diameter van 18 mm. Opmerkelijk is dat drie loodjes dateren 
uit 1685.213 Nog een vierde lood dateert uit de jaren 80 van de 17de eeuw.214 Twee andere 
loodjes dateren uit 1630 en 1658.215 Bij de andere loodjes zijn de dateringen niet te lezen. De 
loodjes uit 1685 zijn de jongst bekende keurloden voor haringnetten uit Enkhuizen.

Hoorn?
In het overzicht uit 2016 is de stad Hoorn niet genoemd. Hoorn kende in de 16de en 17de eeuw 
geen omvangrijke haringvloot. Het valt bovendien op dat in de uitgebreide keurboeken van 
deze stad geen keur omtrent de vervaardiging van haringnetten is getraceerd. Het is dus de 
vraag of hier een productie van haringnetten was die enige betekenis had. Dat de haringvisserij 
wel een bescheiden rol speelde blijkt uit het feit dat in 1609 toestemming werd verleend om op 
het Baatland zes haringbuizen te bouwen en een haringpakkerij op te richten.216

Kleine keurloodjes met op de ene zijde het wapen van Hoorn en op de andere zijde initialen en 
een jaartal zijn van diverse opgravingen bekend. We kennen ze uit Hoorn, maar ook uit dorpen 
als Nibbixwoud, Wognum en Schellinkhout. Dat zijn geen vindplaatsen waar keurloden voor 
haringnetten verwacht worden. Hoorn kende in deze tijd nog altijd een lakennijverheid van 
enige omvang en het zou kunnen dat de kleine keurloden op de keuring van lakense stoffen 
betrekking hebben. De overeenkomst met de haringnetloden berust dan op toeval.
Bij ‘De Cuyp’ is één keurloodje (16 mm) uit Hoorn aanwezig (afb. 5.89).217 Op de voorzijde 
staat het stadswapen; het stempel op de andere zijde is onduidelijk.

Edam
De inhoud van het plakkaat uit 1624 moet in veel plaatsen waar haringnetten werden 
vervaardigd, zijn opgenomen in de keurboeken. In het kader van dit artikel is dit niet voor al die 
plaatsen nagegaan. Achterhaald kan worden dat in ieder geval in Edam een keur is opgesteld: 
‘dat niemant eenige buijsnetten sal mogen affleveren, directelijck noch indirectelijck, die in 
de jurisdictie deser stede sullen wesen gebreijt, voor ende alleer deselve netten bij Claes 
Moenssoon van Aeckswijck als geswooren looder daertoe gestelt, sullen wesen geloot.’218

In 2016 konden twee keurloden uit Edam worden achterhaald, afkomstig van een opgraving 
in Enkhuizen en van een waarneming in Bovenkarspel. Op de voorzijde van de loodjes staat 
het wapen van Edam. Op de andere zijde staan bij het ene loodje de initialen AI en bij het 
andere loodje de initialen CI. Inmiddels is ook een loodje uit Edam bij een opgraving aan de 
Admiraliteitsweg gevonden.

Bij ‘De Cuyp’ kan één keurloodje (15 mm) met zekerheid aan Edam worden toegeschreven 
(afb. 5.89).219 Net als bij het hierboven vermelde loodje staat op de achterzijde een stempel 

213 06-M01, 31-M02, 62-M10.
214 14-M01.
215 13-M03, 92-M03.
216 WFA, OAH, inv.nr. 139.
217 46-M04.
218 Privilegien Edam, 138 (fol. 101).
219 19-M03.
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met de letters CI. Twee andere loodjes zijn hoogstwaarschijnlijk ook uit Edam afkomstig (afb. 
5.89).220 Bij beide loopt de stier naar rechts in plaats van naar links, maar nog net zichtbaar 
zijn de sterren boven de stier. Op de achterzijde van beide loodjes lijkt geen stempel te zijn 
geslagen.

Graft
Keurloden uit de plaats Graft waren als vondst uit Enkhuizen in 2016 nog onbekend. Uit de 
historische gegevens blijkt dat Graft een grote productie aan haringnetten, garen en touw 
moet hebben gekend. De keuren voegen enkele belangrijke nieuwe inzichten betreffende het 
gebruik van de keurloden toe.
De oudst achterhaalde keur waarin sprake is van het gebruik van keurloden dateert uit 1657. 
In de keur wordt het hennephekelaars verboden ‘ringen’ te verkopen zonder eerst gekeurd en 
van een lood te zijn voorzien. De namen van vier keurmeesters worden genoemd. Het gaat 
hier dus niet om loden voor haringnetten, maar voor gehekelde hennep. In het keurboek staan 
verder uitgebreide keuren over het spinnen van garen en het maken van haringwant. Er is 
sprake van keurmeesters, maar keurloden worden niet expliciet genoemd. Een keur uit 1679 
luidt: “sal niemant wie hij souden mogen sijn met eenigerhanden wandt vermogen te visschen 
ten sij dat het voorsz viswant alvorens bij schout ende schepenen sij gekeurt ende met een 
gemerckt loot ofte kurck sij gemerckt”. Hier is voor het eerst sprake van een keurlood voor een 
visnet, waarbij opvalt dat het niet alleen om haringwant maar om alle visnetten gaat. De keur 
uit 1679 vervolgt dat als “bevonden wierden dat ijmant het voorsz gemercte loot ofte kurck 
quame te misbruijcken met het selve te steecken ofte vast te maken aen eenigh ongekeurt 
viswant” diegene een boete moest betalen. Kennelijk waren er ongekeurde visnetten in omloop 
en kwam misbruik van de keurloden voor. In theorie zou het dus kunnen dat een keurlood van 
Graft aan een in een andere plaats gemaakt haringnet was bevestigd.
Het ontbreken van keuren die duidelijk zijn gebaseerd op het voorschrift van het College voor 
de Grote Visserij doet de vraag rijzen in hoeverre dat voorschrift is nageleefd. Enkhuizen 
vertegenwoordigde het volledige Noorderkwartier in dit college, maar schikten plaatsen als 
Graft en De Rijp zich ook naar de besluiten?
Hoewel keurloden uit Graft in 2016 nog niet waren herkend, zijn die wel degelijk bij eerdere 
opgravingen in Enkhuizen gevonden. Tussen de vondsten van de opgraving aan de Paktuinen 
in 2013 bevinden zich twee loodjes uit deze plaats, die toen niet als zodanig zijn herkend.221 Op 
de voorzijde staat het wapen van Graft en op de achterzijde een letter, die zou kunnen staan 
voor garen.

Bij ‘De Cuyp’ is één keurlood (15 mm) gevonden die aan Graft kan worden toegeschreven (afb. 
5.89).222 We zien hierop het wapen van Graft: een koe met daarachter een boom. De andere 
zijde van het keurlood ontbreekt. 

Oterleek?
Keurloden uit Oterleek zijn in 2016 niet beschreven. Bij de uitwerking van opgravingen in 
Enkhuizen is al vaker geconstateerd dat kleine keurloden met een stempel met een wapen met 
(drie) kepers veel voorkomen. Aannemelijk is dat we te maken hebben met keurloden voor 
haringnetten, maar vooralsnog was onduidelijk uit welke plaats deze loodjes afkomstig zijn. 

220 13-M08, 72-M02.
221 Schrickx & Duijn 2016, 445, 447.
222 13-M09.
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Diverse steden en dorpen hebben namelijk een wapen met kepers. Historisch is aannemelijk 
dat de keurloden afkomstig zijn uit Oterleek, aangezien dit één van de dorpen van het 
Schermereiland was. 
Bij de opgraving De Cuyp zijn zeven keurloden met een stempel met kepers gevonden (afb 
5.89).223 Het stempel op de achterzijde is in alle gevallen onduidelijk; er staan in ieder geval 
geen initialen en/of jaartal.

Oosthuizen
Een andere plaats die in het overzicht uit 2016 ontbreekt, is Oosthuizen. Een keur waaruit het 
gebruik van loden voor haringnetten blijkt, is vooralsnog niet getraceerd.
Onder de vondsten van ‘De Cuyp’ bevindt zich één keurlood met op de voorzijde de tekst 
OOSTHUYSEN (afb. 5.89).224 Het stempel op de achterzijde is incompleet en bevat in ieder 
geval een letter I.

Oudendijk?
Keurloden uit Oudendijk zijn in het artikel in 2016 niet beschreven. Waarschijnlijk kunnen 
meerdere loodjes aan deze plaats worden toegeschreven.225 Ze hebben op de voorzijde 
een stempel met een gans: het wapen van Oudendijk. De vogel is op de loodjes niet goed 
herkenbaar en daarom meestal beschreven als eend. 
Bij ‘de Cuyp’ zijn geen keurloden van dit type gevonden.

Beverwijk
Keurloden uit Beverwijk zijn in het artikel uit 2016 nog niet beschreven. Inmiddels kunnen 
meerdere loodjes aan deze plaats worden toegeschreven. Op de voorzijde staat een stempel 
met drie Franse lelies en daarboven een barensteel en eronder een blok: het oude stadswapen 
van Beverwijk. 
Bij een opgraving aan de Paktuinen in 2013 zijn twee loodjes uit Beverwijk gevonden.226 Een 
opgraving aan de Raamstraat in 2014 heeft één keurloodje uit Beverwijk opgeleverd.227 Ook 
in het rapport van de Fruittuinen staat een loodje beschreven dat met de huidige kennis aan 
Beverwijk kan worden toegeschreven.228 Op de achterzijde staan verschillende letters (E, ED en 
M) die verwijzen naar de keurmeesters. Eerder zijn bij een opgraving De Baan nog twee loodjes 
uit deze stad gevonden. Deze staan in het rapport niet als zodanig beschreven, maar zijn in een 
artikel uit 2013 door Tuin toegeschreven aan Beverwijk.229 Zeer opmerkelijk is dat hij volledig 
voorbij gaat aan de context waarin deze loodjes zijn gevonden, namelijk in de stadsuitbreiding 
van Enkhuizen die vanaf 1590 is gerealiseerd. Hij meent op basis van de datering van de 
stichting van het wanthuis (lakenhal) en de iconografie van het stadswapen dat de loodjes 
dateren tussen 1298 en 1308 en gaat uitgebreid in op de Middeleeuwse lakennijverheid van 
Beverwijk. De vindplaatsen van de diverse loodjes in Enkhuizen maken echter onomstotelijk 
duidelijk dat de keurloden uit de (vroege) 17de eeuw dateren. Aangezien vergelijkbare loodjes 
buiten Enkhuizen onbekend zijn, kunnen we zeker aannemen dat ze bestemd waren voor de 
keuring van haringnetten. Bij ‘de Cuyp’ zijn geen keurloden van dit type gevonden.

223 19-M02, 37-M04, 57-M09, 140-M04.
224 62-M15.
225 Schrickx & Duijn 2016, 264-265.
226 Schrickx & Duijn 2016, 420, 421.
227 Schrickx 2016b, 111-112.
228 Jacobs e.a. 2011, 35 (V79).
229 Tuin 2013.
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Stadswapen met verticale balk
Het valt op dat bij diverse opgravingen keurloden met een wapen met verticale balk zijn 
aangetroffen. Of het om keurloden voor haringnetten of laken gaat, is onduidelijk. Uit welke 
plaats de loden komen, is eveneens moeilijk te zeggen aangezien diverse plaatsen een wapen 
met verticale balk hebben, zoals Medemblik, Delft en Brielle.
Bij ‘De Cuyp’ zijn twee identieke keurloden (22 en 20 mm) met op de voorzijde een wapen met 
verticale balk gevonden (afb. 5.89).230 De ene komt uit de havenvulling en de andere is op de 
stort gevonden. Opvallend is dat er een letter F naast het wapen staat. Bij beide loden is het 
stempel op de achterzijde onbekend. 

Onbekend
Van meerdere kleine keurloden is de herkomst vooralsnog onbekend, maar vermoed wordt dat 
deze tot de groep van keurloden voor haringnetten behoren (afb. 5.89).
Een van deze loodjes (15 mm) is voorzien van een stempel met naar rechts kijkende zwaan met 
aan weerszijden de letters T(?) en X.231 De Zwaan komt in verschillende stads- of dorpswapens 
voor, zoals Zijpe, Broek in Waterland, Ransdorp, Nieuwendam. Meerdere van deze plaatsen 
waren in de visserij betrokken.
Op een ander loodje (15 mm) zien we een naar rechts springend paard.232 Mogelijk is er nog 
een tweede loodje van dit type.233 Een mogelijkheid is dat dit loodje uit Volendam komt.
Een laatste loodje (15 mm) heeft een stempel met naar het lijkt een staande vissersvrouw.234 
Op de andere zijde staat een naam (…)YBERSEN, mogelijk de naam van een keurmeester.

5.4.1.7 Neergang van de haringvisserij
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw vond een sterke neergang van de haringvisserij plaats. 
Vooralsnog zijn geen loodjes bekend uit de 18de en 19de eeuw, maar volgens de historische 
bronnen is het systeem van de loden nog zeer lang gebruikt.235 In 1801 verscheen een uitgave 
van de besluiten van de Eerste Kamer. Hierin staan uitgebreide voorschriften onder de rubriek 
‘Van het haringwand’.236 Het garen moest bijvoorbeeld van Hollandse hennep of Oosterse 
Rijnhennep zijn gemaakt, mocht niet zijn gesorteerd (fijne hennepvezels eruit genomen) en niet 
vermengd zijn met vlas. Iedere stad met haringnettenspinnerijen was verplicht keurmeesters 
aan te stellen om de kwaliteit van het garen te controleren. Na het breien werden de netten 
door de teller of telster gekeurd. Iedere stad waar netten werden gebreid, was verplicht hen 
aan te stellen. Bij goedkeuring brachten zij aan het net een lood aan: ‘worden aangeslagen 
een lood of teken, waar op aan de eene zyde de naam of het wapen van iedere stad of plaats, 
en aan keude andere zyde de eerste letter van den naam van den teller of telster’.237 In een 
gedrukt reglement uit 1827 staat dat: ‘geen nieuw gebreid haringnet mag door den eigenaar 
ontvangen of gebruikt worden, zonder dat hetzelve, door een daartoe bevoegd Teller of Telster 
goedgekeurd, en daaraangeslagen is een lood, waarop aan de eene zijde de naamletter der 

230 09-M01, 91-M01.
231 140-M05.
232 136-M02.
233 V62.
234 62-M12.
235 Van een bepaald type 19de-eeuws lood uit Enkhuizen wordt verondersteld dat deze gebruikt zijn ter 

keuring van netten. Dit type is een ronde schijf met drie kleine stempels op één zijde: het wapen 
van Enkhuizen, een letter H en een jaartal (twee cijfers). Dat dit keurloden voor netten zouden zijn, 
gaat terug op De Noord-Nederlandsche Gildepenningen uit 1878. De loden hebben echter niet altijd 
een bevestigingsgat.

236 Besluiten Eerste Kamer 1801, bijlage 44-47.
237 Besluiten Eerste Kamer 1801, bijlage 46.
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plaats en aan de andere zijde de naamletters van den teller gedrukt zijn. De stempel daartoe, 
zal door de plaatselijke besturen worden verschaft.’ Kennelijk volstond een naamletter van een 
stad in plaats van een stadswapen.

5.4.1.8 Conclusie
Uit de havenvulling komen ongeveer 40 keurloden voor haringnetten. Dit aantal is erg klein, 
rekening houdend met de grote omvang van de haven en de lange periode dat deze in gebruik 
is geweest. De keurloden zijn uit veel verschillenden plaatsen afkomstig. Enkhuizen was in 
de 16de en 17de eeuw de belangrijkste haringstad van Holland. De garenfabricage is altijd 
relatief kleinschalig gebleven en de eigen spinbanen konden niet in de behoefte aan garen voor 
visnetten voorzien. In de stad werden, zelfs bij aankoop van garen van elders, niet genoeg 
haringnetten voor de eigen vissersvloot gebreid. Hierdoor moesten veel haringnetten worden 
aangekocht. In andere visserssteden kon waarschijnlijk wel geheel of grotendeels in de eigen 
behoefte worden voorzien. Het is dus geen toeval dat juist in Enkhuizen veel keurloden voor 
haringnetten uit diverse steden worden aangetroffen. Mogelijk is in sommige gevallen sprake 
van keurloden voor garen, zoals uit het keurboek van Graft lijkt te blijken.

Afb. 5.90

Afb. 5.92

Afb. 5.90 Vier kleine loden netverzwaringen (19-M04, 37-M08, 93-M05, 136-M01).

Afb. 5.92 Twee kleine peilloden (10-M03, 13-M02). Schaal 1:1. Rechts: detail van de titelpagina van de 
Itinerario van Jan Huyghen van Linschoten uit 1596.
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5.4.2 Netverzwaringen
Een vondstgroep die in grote hoeveelheden in een vissershaven verwacht mag worden, is 
die van de netverzwaringen. Toch zijn slechts veertien loden voorwerpen gevonden die als 
zodanig kunnen worden getermineerd. Een selectie staat hier afgebeeld (afb. 5.90).238 Het 
betreft platte stukken lood die rondom een touw van het visnet tot een buisje (27 tot 44 mm) 
zijn gevouwen. Het is de vraag of deze kleine verzwaringen voor haringnetten werden gebruikt. 
Meer aannemelijk is dat ze aan kleinere visnetten voor binnenvisserij waren bevestigd.
De functie van een kogelrond loden voorwerp met oog is onzeker (afb. 5.91).239 Het zou 
kunnen dat dit relatief zware object diende als netverzwaring.

5.4.3 Peilloden
Peilloden werden aan boord van een schip 
gebruikt om de diepte van de waterbodem 
te peilen. In havensteden als Enkhuizen 
komen we ze dan ook regelmatig tegen. Uit 
de havenvulling komen twee kleine peilloden 
(afb. 5.92).240 De vondst van slechts twee 
van deze voorwerpen wijst erop dat ze 
niet standaard tot de uitrusting van een 
haringbuis behoorden. De vissers kenden 
de vaarroutes en visgronden uiteraard zeer 
goed. Peilloden hadden vooral een functie in 
de binnenwateren.

5.4.4 Kaartenpassers
Een ander maritiem voorwerp is de 
scheepspasser. Uit de haven komen drie 
exemplaren (afb. 5.93).241 Passers zijn 
in te delen in twee typen zonder duidelijk 
functie- of dateringsverschil. Bij het eerste 
type vormen de benen in gesloten toestand 
een groot oog aan de bovenzijde; handig bij het vasthouden of ophangen van de passer. Het 
tweede type heeft rechte benen waardoor deze in gesloten toestand heel compact is, wat weer 
handig kan zijn bij opbergen. Bij dit type passer zijn de punten van de benen gemaakt van 
ijzer.
Eén van de passers is in gave staat uit de bodem naar boven gekomen.242 Deze behoort 
tot het eerste type. Een tweede passer van dit type is incompleet en in minder goede staat 
teruggevonden.243 De derde passer is van het eenvoudige scharnierende type; de ijzeren 
punten van de benen ontbreken. Deze passer is voorzien van een ingeslagen letter A.

238 19-M04, 37-M01, 93-M05, 136-M01.
239 122-M01.
240 10-M03, 13-M02.
241 31-M01, 57-M07, 62-M03.
242 62-M03.
243 57-M07.

Afb. 5.91 Kogelrond voorwerp met oog, lood, functie 
onbekend (122-M01).
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5.4.5 Zakzonnewijzer
Een uitzonderlijke vondst uit de haven is een zakzonnewijzer (afb. 5.94). Tot ieders verrassing 
bleek tijdens de conservering door Restaura niet alleen de messing zonnewijzer met bijbehorend 
doosje aanwezig, maar ook de papieren kompasroos en het ronde glasplaatje.244 Het doosje is 
heel eenvoudig uitgevoerd zonder versiering; het deksel wordt hierop geschroefd. De messing 
wijzerplaat heeft een buitenring met cijfers en een middenstuk waarop de poolstijl rust. Deze 
kan worden neergeklapt zodat het doosje kan worden gesloten. De cijfers lopen van 1 tot en 
met 8 aan de oostkant (middaguren) en van 4 tot en met 12 aan de westkant (ochtenduren). 
Het was overigens geen precisie-instrument: streepjes voor een onderverdeling binnen de uren 
ontbreken en door het kleine formaat was aflezen sowieso moeilijk. De zakzonnewijzer gaf de 
tijd bij benadering weer. Door de openingen in de wijzerplaat was de papieren kompasroos 
zichtbaar. Deze was samen met het glaasje bevestigd op een messing pin; de magnetische 

244 93-M08.

1

2

3

Afb. 5.93 Drie (kaarten)passers (31-M01, 57-M07, 62-M03). Schaal 1:1.
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kompasnaald ontbreekt.
Zakzonnewijzers van messing komen als bodemvondst zo nu en dan voor. Een van de vondsten 
staat bijvoorbeeld beschreven in de publicatie van de bodemvondsten uit de vestingstad 
Bourtange.245

Ook bij de Fruittuinen is een exemplaar gevonden, maar zonder het bijbehorende doosje.

245 Roebroeck 1993.

Afb. 5.94 Zakzonnewijzer, bestaande uit een doosje van messing met daarin een papieren kompasroos, 
glazen plaatje en messing wijzerplaat met uitklapbare poolstijl.
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Een voorwerp dat onder deze rubriek genoemd kan worden, is een messing haak in de vorm 
van een kariatide (55 mm). Bij de haak hoorde een oog en deze diende mogelijk als sluiting 
van een houten kompasdoos. 

5.4.6 Zeilnaald
Uit de haven komt slechts één naald, gemaakt van messing en met een lengte van ruim 11 cm 
(afb. 5.95).246 De lange punt is driehoekig van vorm. Waarschijnlijk is het voorwerp gebruikt 
als zeilnaald, oftewel voor de reparatie van een scheepszeil. Boetnaalden ontbreken volledig, 
wat inhoudt dat het boeten van de netten niet ter plekke is gedaan.

5.4.7 Verlichting
Voor verlichting aan boord werden olielampen gebruikt. Toch zijn nauwelijks vondsten gedaan 
die met olielampen in verband zijn te brengen. Er is slechts één onderdeel van een olielamp 
aanwezig: een messing buisje met omhoog gebogen uiteinde en halfronde tuit (afb. 5.95).247 
Deze heeft onderdeel uitgemaakt van een snotneus.
Een messing bak met opstaande rand (diameter 21,5 cm) is mogelijk oorspronkelijk een blaker 
geweest (afb. 5.95).248 In de wand zitten twee gaatjes voor bevestiging van de steel met 
ophangoog. In het midden van de bak heeft de kaarsenhouder gezeten. De steel ontbreekt en 
de bak heeft een tweede functie gekregen doordat de kaarsenhouder is verwijderd en het gat 
dichtgezet is met een stuk messing. 
Verder zijn een deel van een kaarsensnuiter en een fragment van een zuinigje aanwezig. Beide 
voorwerpen horen bij kaarsenverlichting.

5.4.8 Balans
Een bijzonder voorwerp uit de haven is een messing staaf (lengte 24,7 cm) met aan vier zijden 
een schaalverdeling (afb. 5.95).249 De staaf is aan een van beide uiteinden voorzien van een 
ronde kop; de andere zijde lijkt afgebroken. Tevens zijn diverse letters en cijfers buiten de 
schaalverdeling aangebracht, waaronder 16 06. Waarschijnlijk dateert het voorwerp uit dit 
jaar.
Op de vier zijden staat:
• 16 H A 06 schaalverdeling tot 100
• schaalverdeling tot 12 (afstanden tussen strepen: 2,4 cm)
• B * schaalverdeling tot 100
• S schaalverdeling tot 50
Het gaat hier om de arm van een balans, vermoedelijk een eenarmige balans. De schaalverdeling 
die tot 12 loopt, lijkt een voet als lengtemaat te betreffen. Een duim van 2,4 cm werd in 
Enkhuizen niet gehanteerd en is ook voor de meeste andere steden te klein.
Een balans werd onder andere gebruikt voor het wegen van manden met vis. In de collectie 
van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen bevinden zich meerdere exemplaren, die uit de 19de 
eeuw dateren.250

246 62-M01.
247 31-M05.
248 129-M03.
249 20-M01.
250 https://www.zuiderzeecollectie.nl/object/collect/Zuiderzee_museum-2070.
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4

Afb. 5.95 1:Zeilnaald (62-M01) 2: onderdeel van een olielamp (31-M05) 3: bak van een kaarsenhouder 
met ingezet stuk messing (129-M03) 4: deel van de arm van een balans (20-M01).
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5.4.9 Tabaksdozen en een snuiftabaksdoos
Een bijzondere vondstgroep wordt gevormd door tabaksdozen. Uit de haven komen de 
onderdelen van vijf van deze messing dozen (afb. 5.96). Hoewel tabak roken vanaf begin 
17de eeuw zeer gebruikelijk werd en tabaksdozen veel in omloop waren, komen we ze als 
archeologische vondst niet heel vaak tegen. Tabakspijpen waren een wegwerkartikel, maar 
tabaksdozen waren voorwerpen waarop men zuinig was en die lang mee konden gaan. 
Zo nu en dan duikt bij een opgraving in Enkhuizen een onderdeel van een 17de-eeuwse 
tabaksdoos op. Een van de meest bijzondere vondsten is een achtkantig deksel met verdiept 
reliëf van een klein tabaksdoosje uit begin 17de eeuw (afb. 5.97).251 
Soms wordt een fragment niet als 
zodanig herkend. Een voorbeeld is een 
strip messing met daarop gegraveerd 
VRERICK IACOPSZON 1615, gevonden 
in een afvallaag bij de Raamstraat.252 Het 
gaat hier om een deel van de zijkant van 
een tabaksdoos, die dus met zekerheid 
vóór 1615 dateert en daarmee tot de 
eerste generatie tabaksdozen behoort. Het 
graveren van namen en jaartallen komt 
regelmatig op tabaksdozen voor.
Een van de in de haven gevonden onderdelen 
heeft behoord tot een achtkantige 
tabaksdoos (afb. 5.96).253 De bodem en de 
deksel ontbreken; alleen de opstaande wand 
met scharnier en pijpenstopper (messing 
staafje aan binnenzijde) is aanwezig. Hierop 
is door de geelgieter een fraaie decoratie 
aangebracht, namelijk twee spiegelbeeldige 
panelen met ieder een vogel met gespreide 
vleugels en florale versiering met veel 
krullen. Deze decoratie doet sterk denken 
aan de hierboven genoemde achtkantige 
deksel, maar ligt hier niet verdiept. Onlangs 
is op het wad van Vlieland een complete tabaksdoos als toevalsvondst gedaan; ongetwijfeld 
uit een wrak afkomstig en aangespoeld.254 Dit doosje heeft eveneens een achtkantige vorm en 
opvallend is dat de deksel een verdiepte voorstelling heeft terwijl de wand dat niet heeft. Een 
combinatie van beide decoratietechnieken is dus mogelijk.

251 Schrickx 2020, 62-63.
252 Duijn 2016, 88-89.
253 57-M01.
254 Particuliere vondst.

Afb. 5.96 (Vorige twee pagina’s) Onderdelen van tabaksdozen. Schaal 1:1.
1 Achtkantige tabaksdoos met reliëfversiering (57-M01)
2 Deksel met gravure stadhuis van Amsterdam (62-M02)
3 Deksel met wapen Willem van Oranje (137-M04)
4 Zijwand (108-M03)
5 Deksel met deel zijwand en scharnier, gegraveerd ANNO en JARICH (131-M02)
6 Snuiftabaksdoos (107-M01)

Afb. 5.97 Deksel van een kleine achtkantige 
tabaksdoos (47x35 mm), opgraving aan de Venuslaan 
in Enkhuizen.
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De andere tabaksdozen behoren tot het ovale type. Van een van de dozen is alleen de deksel 
teruggevonden (87x65 mm); deze is gegraveerd met een vereenvoudigde weergave van het 
stadhuis van Amsterdam (gebouwd 1648-1665) en het woord STATHVYS (afb. 5.96).255 Van 
een andere tabaksdoos is ook slechts de deksel aanwezig (90x69 mm), die helaas in slechte 
staat bewaard is gebleven (afb. 5.96).256 Hierop staat het wapen van Willem van Oranje binnen 
een lauwerkrans. Van een vierde tabaksdoos is een onversierd deksel (70x? mm) met deel 
van de zijwand en scharnier gevonden (afb. 5.96).257 Op het scharnier staat ANNO en de naam 
IARICH gegraveerd, maar het jaartal ontbreekt. Bij de vijfde tabaksdoos is alleen de zijwand 
met deel van het scharnier en pijpenstopper aanwezig (afb. 5.96).258

Naast deze tabaksdozen is één klein rechthoekig doosje van messing onder de vondsten 
aanwezig (afb. 5.96).259 Het doosje heeft een afmeting van slechts 50 bij 40 mm en hoogte van 
18 mm en het deksel is voorzien van een soort schelpmotief. Het gebruik van snuiftabak was in 
de 17de eeuw bekend, maar werd vooral in de 18de eeuw een algemeen fenomeen. Doosjes voor 
snuiftabak uit de 17de eeuw komen we daarom zelden tegen. Op basis van het schelpmotief is 
het doosje uit de haven mogelijk in de 18de eeuw te plaatsen.

5.4.10 Tapkranen
Uit de havenvulling komen opvallend veel (onderdelen van) messing tapkranen (afb. 5.98). De 
tellijst omvat twaalf exemplaren, waarvan enkele bij elkaar behoord zouden kunnen hebben. 
Twee tapkranen zijn compleet teruggevonden, dus zowel de complete tap als kraan.260 Binnen 
de tapkranen kunnen twee typen worden onderscheiden. 
Het eerste - en tevens oudste - type heeft een kraan met driepas-vormig handvat.261 Op basis 
van de fragmenten kan worden gezegd dat minimaal drie exemplaren aanwezig zijn. Dit type 
komt voor in de 16de en eerste helft van de 17de eeuw.
Het tweede type heeft een kraan met ‘T-vormig’ handvat met bovenop een klein kroontje. Van 
dit type zijn minimaal vier exemplaren aanwezig.262 Deze tapkranen dateren uit de 17de eeuw. 
Twee kranen, die bij elkaar zijn gevonden, zijn gemerkt met een hagedis en initialen SBL; dit 
merk wordt vaker aangetroffen op dit type tapkraan. Het merk op een andere kraan is niet 
geheel duidelijk; mogelijk gaat het om een engel. De merken zijn niet aan makers te koppelen.
Verder kan nog een fragment van een kraan van een derde type worden genoemd.263 Deze 
heeft een ‘M-vormig’ handvat dat ook in de 17de eeuw is te plaatsen. Bij de tappen waarbij de 
kraan ontbreekt, valt niet te zeggen van welk type deze zijn.264

Tapkranen dienden om in een houten ton te steken en drank af te tappen. Daarbij denken we 
in eerste instantie aan bier en wijn, maar in het vat kan ook sterke drank zoals brandewijn 
hebben gezeten. Vissers en sterke drank horen onlosmakelijk bij elkaar. De brandewijn 
bood wat remedie tegen de bittere kou en zware werk op de Noordzee. Het verhaal gaat 
dat kruidenbitter door vissers zou zijn uitgevonden: zij deden aan boord van hun schepen 
kruiden (kaneel, nootmuskaat e.d.) in de brandewijn en lieten dit gedurende de weken dat zij 
van huis waren in stenen potten trekken. In Vlaardingen beweerd men dat de kruidenbitter 

255 62-M02.
256 137-M02.
257 131-M02.
258 108-M03.
259 107-M01.
260 62-M04, 62-M05.
261 57-M01, passend fragment uit V81.
262 62-M04, 62-M05, 131-M01.
263 V64.
264 13-05, 137-M01.
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Afb. 5.98 Onderdelen van tapkranen. Schaal 1:2.
1, 2, 4 en 6 Tapkranen met kraan met T-vormig handvat (62-M04, 62-M05, 131-M01, V46)
3, 5 Tapkranen met kraan met driepasvormig handvat (V122, 57-M03)
7, 8 Tap, kraan ontbreekt (13-M01, 137-M01)
9 Fragment M-vormig handvat van kraan (V64)
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Schelvispekel zo is ontstaan. De naam zou door de vissers zijn gebruikt om hun vrouwen te 
misleiden dat zij sterkedrank nuttigden.265

5.4.11 Doppen van glazen flessen
Een opvallende groep vondsten wordt gevormd door loden doppen van glazen (kelder)flessen 
(afb. 5.99). Een complete dop bestaat uit een loden kraag die op de rand van de fles is 
bevestigd en een schroefdop.266 Bij veel loden kragen is de bovenkant van de fles nog aanwezig. 
Rekening houdend met het gegeven dat losse schroefdoppen bij losse kragen kunnen horen, 
zijn de doppen van minimaal 45 flessen aanwezig. Over het algemeen hebben de doppen een 
diameter van ongeveer 20 mm, maar er zijn ook uitschieters van circa 30 mm. Driemaal is een 
ingekrast huismerk of monogram op een dop vastgesteld, waarmee iemand kennelijk heeft 
willen aangeven dat de fles zijn eigendom was (afb. 5.99).267 Slechts één dop is voorzien van 
een ring.268 Doppen met ringen vormen het oudste type en kwamen kennelijk na circa 1600 
niet meer voor. Op de interpretatie van de doppen wordt in het hoofdstuk over de vondsten 
van glas dieper ingegaan.

265 https://nl.wikipedia.org/wiki/Schelvispekel.
266 19-M05, 28-M02, 31-M06, 37-M02, 62-M16, 93-M04.
267 14-M06, 122-M02, 140-M01.
268 131-M03.

Afb. 5.99 Enkele loden doppen van glazen kelderflessen. Onder: drie doppen met ingekraste huismerken 
(122-M02, 14-M06, 140-M01). Schaal 1:1.
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Afb. 5.100 IJzeren gereedschap en ijzeren scheepsonderdelen. Schaal 1:2.
1 Dissel (108-M01)
2 Breeuwijzer (108-M02)
3 Haak (13-M05)
4 Getordeerde ring met bevestingsgat (13-M06)
5 Dikke schijf met staaf, mogelijk harpsluiting (13-M11)
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5.4.12 Gereedschap
De haven heeft een klein aantal ijzeren gereedschappen opgeleverd, zoals een dissel (afb. 
5.100)269, twee breeuwijzers (afb. 5.100)270 en een bootshaak (incompleet).

5.4.13 IJzeren onderdelen schip
Een dikke ijzeren kop met daar doorheen een staaf zou een onderdeel van een harpsluiting 
kunnen zijn.271 Een harpsluiting werd gebruikt voor hijsen, ophangen of touwen aan elkaar 
verbinden. Ook een grote ijzeren pen met borggat zou van een harpsluiting kunnen zijn.272

Een grote ijzeren haak kan bijvoorbeeld aan een scheepsblok hebben gezeten (afb. 5.100).273

De functie van een getordeerde ring (diameter 12 cm) met een plat stuk met twee gaten is 
onduidelijk (afb. 5.100).274

5.4.14 Schuimspanen
Een schuimspaan was een voorwerp dat in nagenoeg iedere keuken in gebruik was, zeker in 
een havenstad als Enkhuizen. Een schuimspaan heeft de vorm van een grote lepel waarvan 
de bak enigszins hol is en voorzien is van gaten. Het dient om drijvend schuim van kokend 
eten te scheppen en tevens om bijvoorbeeld schaaldieren of vis uit kokend water te halen. Op 
schilderijen van keukeninterieurs is de schuimspaan dan ook vaak aanwezig. Als archeologische 
vondst komen schuimspanen niet zo vaak voor. Wellicht werd het messing van afgedankte 
exemplaren door de koperslager hergebruikt.
Uit de haven komen delen van drie schuimspanen (afb. 5.101).275 Van twee exemplaren is de 
complete bak met gaten aanwezig; de bijbehorende steel ontbreekt.

5.4.15 Lepels en messen
In totaal zijn zes complete tinnen lepels in de havenvulling aangetroffen (afb. 5.102).276 
Daarnaast bevinden zich onder de vondsten 20 fragmenten van tinnen lepels en één fragment 
van een messing lepel. Mogelijk horen enkele fragmenten bij elkaar. Waarom zoveel lepels 
zijn gebroken, is onduidelijk. Eén complete lepel is duidelijk verhit is geweest (het tin is als 
het ware gekookt) en was daardoor niet meer bruikbaar.277 Bij een aantal exemplaren is het 
keurmerk op de bak zichtbaar. Tweemaal komt een roosmerk met initialen CI voor. Verder is 
een lepel gekeurd met een roosmerk met initialen IP en een andere lepel met een roosmerk 
met initialen AE. Eenmaal is de tinkeur slordig aangebracht: het merk staat driemaal op de 
bak gestempeld.278 Bij de Fruittuinen komen de merken gekroonde roos met initialen CI en 
gekroonde roos met initialen IP ook voor, maar de makers zijn vooralsnog onbekend. Ingekraste 
namen of initialen komen niet voor. Wel is eenmaal een kruisje op de achterzijde van een steel 
vastgesteld. 
Het aantal mesheften is erg klein: in totaal zijn slechts vier exemplaren geteld. Een van deze 
is een fraai exemplaar: het bestaat uit twee gegoten delen van messing met florale versiering 
en een bekroning met maskeron (afb. 5.102).279 Oorspronkelijk waren de verdiepte delen 

269 108-M01.
270 108-M02, V91.
271 V13.
272 V118.
273 13-M05.
274 13-M06.
275 93-M03, 129-M02.
276 10-M05, 13-M01, 17-M01, 52-M01, 93-M01, 129-M01.
277 10-M05.
278 107-M02.
279 84-M01.
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Afb. 5.101 Twee bladen van schuimspanen (ijzeren steel ontbreekt, 93-M03 en 129-M02). Schaal 1:4. 
Onder: keukenstuk van Floris van Schoten, circa 1615-1620 (bron: wikimedia).
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van de versiering ingelegd met blauw en wit email. De laatste jaren zijn in Enkhuizen en 
Hoorn meerdere van dit type en vergelijkbare typen mesheften opgegraven. Een uitgebreide 
bespreking van de met email ingelegde mesheften is te vinden in een rapport van een opgraving 

1 2 3 4
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7

Afb. 5.102a Lepels en messen.
1-7 Tinnen lepels (10-M05, 13-M02, 17-M01, 52-M01, 93-M01, 107-M02, 129-M01). Schaal 1:2.
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aan het Westeinde, de toegangsweg tot Enkhuizen.280 Het waren vermoedelijke dure heften in 
vergelijking met de eenvoudige gegoten of gegraveerde exemplaren, maar de echt dure heften 
waren van edelmetaal.
Een ander mesheft is achtkantig van vorm en is voorzien van gegraveerde florale motieven (afb. 
5.102).281 Het heft is door gebruik sterk afgesleten. Het geringe aantal mesheften is enigszins 
raadselachtig. De vissers zullen toch een (tafel)mes bij zich hebben gedragen. Wellicht waren 
deze standaard zeer eenvoudig van uitvoering en hadden ze een simpel houten heft.
Uit de havenvulling komen ook slechts drie metalen verstevigingen van messcheden, ook wel 
oirband genoemd (afb. 5.102).282 Een leren schede met verstevigde punt was kennelijk geen 
algemeen accessoire van de vissers.

280 Schrickx 2020b.
281 117-M01.
282 16-M03.

8

9

10

Afb. 5.102b Lepels en messen.
8 Mesheft, oorspronkelijk met email ingelegd (84-M01). Schaal 1:2
9 Mesheft met gegraveerde versiering (117-M01). Schaal 1:2
10 Oirband (16-M03). Schaal 1:1
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5.4.16 Wapens
Onderdelen van wapens of bij wapens behorende voorwerpen zijn nauwelijks aanwezig. De 
vissers zullen aan boord niet bewapend zijn geweest. De verdediging was immers in handen 
van zogenoemde konvooiers. Incidenteel belandde een militair voorwerp in de haven, zoals vijf 

1
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3 4

Afb. 5.103 Militaria
1-3 Kanonskogels (07-M01, 10-M01, 39-M01). Schaal 1:2
4 Kruitmaat (93-M02). Schaal 1:1. Boven: gravure musketier van Jacob de Gheyn (collectie Rijksmuseum 
Amsterdam)
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kleine gietijzeren kanonskogels (afb. 5.103).283 De drie kleinste kogels hebben een diameter 
van 6 tot 8 cm. De twee grootste hebben een diameter van 11 cm en een gewicht van circa 4,7 
kg, wat overeenkomt met 10 pond en een kaliber van 11 of 12 pond. Het kaliber is gebaseerd 
op de diameter van de loop en het theoretische gewicht van de kogel. 
Daarnaast zijn minimaal 75 musketkogels gevonden. Musketkogels komen bij nagenoeg iedere 
opgraving voor en raakten kennelijk door de hele stad verspreid. Minder algemeen is de vondst 
van een kruitmaat, waarin de musketier zijn kruit bewaarde (afb. 5.103).284 Hij had er een hele 
serie aan een patroonbandelier over de schouder hangen. 

5.4.17 Lakenloden
Een omvangrijke groep onder de metalen voorwerpen is die van de keurloden. In totaal zijn 
bij de opgravingen 113 keurloden gedocumenteerd, exclusief enkele 19de of 20ste-eeuwse 
zegelloden. Verreweg de meeste keurloden zijn afkomstig uit de havenvulling. Zes exemplaren 
komen uit afvallagen ter plaatse van de aanbruggen (zie paragraaf 4.4.3). Van 21 keurloden 
zijn de vondstomstandigheden niet exact bekend: ze zijn gevonden bij de aanleg van de 
werkputten of afkomstig uit de stortgrond. De meeste van die loodjes zullen uit de havenvulling 
komen. Een grote groep keurloden (circa 40 exemplaren) kan worden gedetermineerd als 
keurloden voor haringnetten en zijn hierboven besproken. Een klein aantal is met zekerheid 
te beschouwen als keurloden voor laken (afb. 5.104). De functie van de overige keurloden is 
onzeker.

Amsterdam
Eén lakenlood (24 mm) uit de havenvulling is afkomstig uit Amsterdam.285 Op de voorzijde 
staat het stadswapen, vastgehouden door twee staande leeuwen. Op de andere zijde is een 
grote klop met de letters FR aangebracht.
Bij een tweede lakenlood uit Amsterdam, waarvan onzeker is of deze uit de havenvulling komt, 
is nog net een klein stukje van het stadswapen zichtbaar.286 Op de andere zijde staat de tekst 
GAL SWART, waarmee de kleur van de verf aangeduid wordt.

Leiden
De lakenstad Leiden wordt vertegenwoordigd door één lakenlood (35 mm).287 Op de ene zijde 
staat een stempel met centraal L 38 en de randtekst LEYDEN IN HOLLAND. L 38 geeft de lengte 
van de stof aan, namelijk 38 ellen. Op deze zijde is een klop met Romeins cijfer XVc geslagen. 
Het stempel op de andere zijde van het lood is incompleet. We zien de gekruiste sleutels van 
het stadswapen met daaronder een deels leesbare tekst (…)EKET(…) ½ SA (…).

Amersfoort
Eén loodje (19 mm) kan mogelijk aan Amersfoort worden toegeschreven.288

Stendal
Twee lakenloden (20 mm en 18 mm) uit de havenvulling zijn afkomstig uit de Duitse stad Stendal.289 

283 07-M01, 10-M01, 39-M01, V85, V140.
284 93-M02.
285 85-M01.
286 79-M02.
287 77-M01.
288 V19.
289 81-M01, 108-M05.
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Loodjes uit die plaats zijn een algemene verschijning bij opgravingen in Enkhuizen en ook in 
andere steden.

Gdansk?
Een klein keurlood (19 mm) heeft een stempel met een wapenschild met dubbel kruis en 
kroon.290 Op de andere zijde staan cijfers en letters. Het zou kunnen dat het om een lakenlood 
uit Gdansk (Polen) gaat.

Rouen?
Een van de keurloden (20 mm) is mogelijk afkomstig uit Frankrijk.291 Op de voorzijde staat 
een huismerk, samengesteld uit de letters M, CE en HA en het randschrift MICHE HACOV. Op 
de andere zijde staat de deels leesbare tekst P(IERR)E HACOV. Opvallend is dat onlangs een 
nagenoeg identiek keurlood van een opgraving aan het Nieuwe Noord in Hoorn is gepubliceerd. 
Dat lood heeft op de achterzijde een stempel met vermoedelijk de tekst FIL DE PIERRE HACOV. 
Een lakenlood met daarop de naam Pierre Hacou wordt door Van Oostveen toegeschreven aan 
het noordwesten van Frankrijk en mogelijk Rouen.292 Als dat juist is, hebben we dus met een 
Frans lood te maken.

Onbekend
Een groot aantal keurloden kan niet met zekerheid aan een plaats van herkomst worden 
toegeschreven.
Eén van de lakenloden (27 mm) met onbekende herkomst is op de voorzijde voorzien van een 

290 64-M02.
291 37-M02.
292 https://janvanoostveenblog.wordpress.com/keurloden-rouen.

12

13

14

Afb. 5.104 Lakenloden (ook vorige pagina).
1 Amsterdam, met klop FR (85-M01)  8 Rouen? (Frankrijk) (37-M07)
2 Amsterdam, GAL SWART (79-M02)  9 Onbekend, wapen Philips II (108-M04)
3 Leiden, klop XVc (77-M01)   10 Onbekend (28-M05)
4-5 Stendal (Duitsland) (81-M01, 108-M05)  11 Onbekend (122-M01)
6 Lannoy (mogelijk) (Frankrijk) (46-M02)  12-14 Onbekend (37-M05, 15-M01, 14-M02)
7 Gdansk (mogelijk) (Polen) (64-M02)
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stempel met buste van een koning (gekroond) en links daarvan de letter S.293 Het stempel valt 
deels van het loden voorwerp. Verder zijn enkele ingekraste strepen zichtbaar. De andere zijde 
van het lood ontbreekt.
Een ander lakenlood (20 mm) met onbekende herkomst draagt een stempel met het Spaanse 
wapen zoals Filips II dat gebruikte, met kroon en Keten van het Gulden Vlies.294 De andere 
zijde van het voorwerp ontbreekt. De herkomst moet gezocht worden in een stad onder Spaans 
gezag, bijvoorbeeld in de Zuidelijke Nederlanden.
Een derde onbekend lakenlood (23 mm) heeft een stempel met een burcht of poortgebouw met 
drie torens en een deels leesbaar randschrift (…)CVM in GRAN(…). De achterzijde ontbreekt 
grotendeels en lijkt verdeeld in vier vakken met cijfers en letters.
Nog een ander lood (19 mm) is voorzien met een stempel met wapenschild met drie onduidelijke 
elementen en rondom van een randschrift.295 Ook bij dit lood ontbreekt de andere zijde.
Een vijfde lakenlood (25 mm) draagt op de voorzijde een stempel met hoogstwaarschijnlijk 
een adelaar met gespreide vleugels en een randschrift.296 De andere zijde is verdeeld in vier 
vakken met cijfers en/of letters. Mogelijk komt het lakenlood uit Duitsland.
Een laatste loodje (16 mm) – waarvan de precieze context eveneens onzeker is - is voorzien 
van een stempel met ogenschijnlijk willekeurige kruizen en strepen.297

Diverse kleine loodjes kunnen deelbewerkersloden voor lakense stof zijn, maar niet uit te 
sluiten valt dat ze behoren tot de groep van keurloden voor haringnetten of garen, die hierboven 
is beschreven. Opvallend zijn meerdere loden met initialen op de voor- en achterzijde. Een 
voorbeeld is een loodje (15 mm) met op de voorzijde TI en op de achterzijde de letter P.298

5.4.18 Huishoudelijke voorwerpen
Tot de huishoudelijke voorwerpen behoort een deel van de steel van een beddenpan (afb. 
5.105).299 De steel heeft de kenmerkende verdikkingen in de steel en bevestigingsstuk voor 
aan de pan. De pan, die dus ontbreekt, was voorzien van gaatjes. Deze werd gevuld met hete 
stenen of kooltjes en diende om het bed voor te verwarmen. Het was een zeer gebruikelijk 
voorwerp in een huishouden in die tijd.

5.4.19 Boekbeslagen
Naast een complete leren boekband met messing boekbeslagen, die bij de leren voorwerpen 
staat besproken, zijn meerdere losse boekbeslagen aanwezig. Twee beslagstukjes zijn bij elkaar 
gevonden en er zijn nog resten van een eikenhouten binnenband aanwezig (afb. 5.105).300 Zie 
hiervoor de beschrijving van de boekband bij de leren voorwerpen.

5.4.20 Munten
De munten vormen een kleine groep binnen de metaalvondsten en het betreffen in alle 
gevallen munten van geringe waarde, zoals duiten uit West-Friesland, Holland, Friesland, 
Gelderland en Utrecht en uit de steden Deventer en Zutphen. Duiten die met zekerheid uit 

293 28-M05.
294 108-M04.
295 46-M02.
296 37-M05.
297 15-M01.
298 14-M02.
299 92-M01.
300 13-MH01.
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de havenvulling komen, dateren tussen 1615 en 1663.301 Duiten uit de 18de eeuw zijn bij de 
opgraving nagenoeg afwezig. Eén duit komt uit de Zuidelijke Nederlanden en is geslagen in 
Den Bosch (afb. 5.106).302 Op de voorzijde staat een Bourgondisch wapenschild en op de 
keerzijde een stokkenkruis met vuurslag en het jaartal 1615.

301 Uit de stortgrond komen ook munten uit de 19de en 20ste eeuw, die buiten beschouwing zijn gelaten.
302 91-M02.

Afb. 5.105 Fragment van steel van beddenpan. Onder: schilderij ‘viering van de geboorte’ van Jan Steen 
uit 1664 met op de grond een beddenpan.
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Eén muntje komt uit het buitenland en ook hier gaat het om munt met geringe waarde: 
een koperen penny uit Schotland (afb. 5.106).303 Op de voorzijde staat de Schotse distel 
met randtekst IACOBVS.DEI.GRA.MAG.BRIT. Op de keerzijde staat een gekroonde leeuw 
met twee bolletjes bij de staart die de waarde aangeven en (het vervolg van) de randtekst 
FRANCIE.ET.HIBERNIE.REX. Deze munt is in Edinburgh in het jaar 1614 geslagen.304 Het is een 
ongebruikelijke bodemvondst: identieke munten uit Nederlandse bodem zijn vooralsnog niet 
getraceerd. Het muntje is ongetwijfeld door een haringvisser meegenomen uit Schotland; de 
haringbuizen visten immers voor de Schotse kust.
Er zijn slechts twee zilveren munten aanwezig. Een van deze is een zilveren ½ Stüber (of 10 
Heller) van het hertogdom Gulik-Kleef-Berg, geslagen in Emmerich in 1609 (afb. 5.106).305 Op 
de voorzijde staat het wapen van Kleef met omschrift NVMMVS.CLIVENSIS. Op de keerzijde 
staat een lang kruis met in de kwadranten X CII 60 9 en het omschrift CVS.VS.E.MBR.ICA 
(slecht leesbaar).
Tot slot kan nog worden vastgesteld dat muntgewichten vrijwel volledig ontbreken.306 We 
hebben duidelijk niet met afval van handelaars te maken. Wel is één balansschaal (63 mm) 
met drie ophanggaatjes aanwezig (afb. 5.106).307 Een balans diende om met behulp van 
muntgewichten het gewicht van gouden of zilveren munten te controleren.

Een vermelding verdient nog een vondst die na afloop van de opgraving door een detectorzoeker 
op het terrein is gedaan. Het is onbekend uit welke context de vondst komt; dat zou de 
havenvulling kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld een ophogingslaag van de kade. Aangezien 
de meeste vondsten uit de haven komen, wordt deze hier besproken. Het betreft een stapeltje 
van dertien zilveren munten; in de archeologie spreken we dan van een muntschat. Het lijkt 
erop dat het stapeltje munten aan hitte blootgesteld is geweest want ze waren gedeeltelijk 
gesmolten. Elf munten konden uiteindelijk worden gedetermineerd en zijn zowel in PAN als 
NUMIS geregistreerd.308 Het gaat om: 
• een groot van de Bourgondische Nederlanden, geslagen onder Karel V tussen 1506-1521
• een groot van Vlaanderen, geslagen in Brugge onder Karel V tussen 1545-1553 (2x)
• een dubbele stuiver van Friesland, geslagen in Leeuwarden tussen 1580-1597
• een butken (halve stuiver) van Friesland, geslagen in Leeuwarden in 1583 (2x)
• een stuiver van West-Friesland, geslagen in Hoorn in 1599
• een Brabantse stuiver van Groningen, geslagen in Groningen in waarschijnlijk 1599 (1598-

1635)
• een jager (twee stuiver) van Groningen, geslagen in Groningen tussen 1604-1627
• een reaal van Spanje, geslagen onder Filips III of Filips IV (1598-1665)
• een twee reaal van Spanje, geslagen in Mexico onder Filips III of Filips IV (1598-1665)
• een reaal uit Spanje, geslagen in Sevilla onder Filips III of Filips IV (1605-1615 / 1627-

1629)
Uit de jongste munt blijkt dat de muntschat in of na 1605 in de bodem is beland. Aannemelijk 
is dat het om een verloren stapeltje munten gaat.

303 92-M02.
304 Zie o.a.: http://nms.scran.ac.uk/database/ en https://hcr.ashmus.ox.ac.uk/coin/hcr41827.
305 140-M02.
306 Er is één muntgewicht uit de stortgrond (V140), waarbij dus onzeker is of deze uit de havenvulling 

komt.
307 63-M06.
308 PAN-00079340 (NUMIS 1155188), 00079341, 00079356, 00079357, 00079358, 00079359, 00079376, 

00079892, 00079893, 00079897, 00080010, 00080017.
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5.4.21 Rekenpenningen
Uit de haven komt een klein aantal rekenpenningen. Drie penningen zijn gemaakt in Neurenberg 
in Duitsland, de voornaamste stad waar dit soort penningen werden vervaardigd (afb. 5.106).
Een van deze Neurenbergse penningen is in fraaie staat bewaard gebleven. Op de voorzijde 
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Afb. 5.106 Munten, balansschaal en rekenpenningen.
1 Duit, ‘s-Hertogenbosch, 1615 (91-M02)
2 Penny, Schotland, 1614 (92-M02)
3 1/2 Stuber, Gulik-Kleef-Berg, 1609 (140-M02)
4 Balansschaal (62-M06)
5 Rekenpenning, Neurenberg (Duitsland), 1586-1635 (93-M06)
6 Rekenpenning, Frankrijk, 1560-1574 (37-M01)
7 Rekenpenning, Great Yarmouth (Engeland), 1667 (57-M06)
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staat een rijksappel met het omschrift GLVUCK BESCHERT IST VNGEWERT.309 Op de andere 
zijde zien we drie kronen en drie Franse lelies met als omschrift HANNS KRAVWINCKEL IN 
NVRENBE. Deze penningmaker was actief in de periode 1586-1635. In de penning is een 
gaatje geboord, iets wat we vaker zien bij rekenpenningen. 
Een tweede penning is van de hand van dezelfde maker. Bij deze penning staat op een van 
beide zijden een rijksappel met omschrift VERBVM COMINI MANET IN ETERN.310 De derde 
penning dateert uit de late 17de eeuw of 18de eeuw: het is een kleine penning met op de ene 
zijde een buste van een vorst en op de andere zijde een boom. De penning is in slechte staat 
bewaard gebleven en daardoor niet precies te dateren.

Naast de Neurenbergse penningen is ook een Franse rekenpenning gevonden, die dankzij de 
organische laag waarin deze eeuwenlang in heeft gelegen, in prachtige staat uit de bodem 
naar boven is gekomen (afb. 5.106).311 Op de voorzijde staat een afbeelding van twee zuilen 
met koningskroon, drie Franse lelies en een spiegelmonogram van de letter C. Het omschrift 
luidt PIETATE ET IUSTITIA en onderaan staat CARO IX. Karel IX was koning van Frankrijk van 
1560 tot 1574. Op de andere zijde staat een vrouwfiguur (personificatie Pietate, vroomheid) 
met aan weerszijden een soldaat met speer en schild (Mars) en vrouwe Justitia. Het omschrift 
is AMANS FAVENSQ(ue), wat zoiets betekent als ‘hij houdt van hen en begunstigt hen’. De 
penning dateert dus tussen 1560 en 1574 en is tientallen jaren later weggegooid of verloren 
in de haven. Vooral de zijde met de afbeelding van de personificaties is gesleten door gebruik, 
wellicht heeft een van de haringvissers de penning op zak gehad als ‘talisman’.

Een bijzondere vondst is een voorwerp dat op het eerste gezicht een koperen munt lijkt, maar 
het gaat hier om een rekenpenning uit Great Yarmouth, een havenplaats in het graafschap 
Norfolk aan de Engelse kust (afb. 5.106). Op de penning staat op beide zijden een wapenschild 
met drie leeuwen met haringstaarten. Op de ene zijde staat de randtekst GREAT YARMOVPH 
1667 en op de andere zijde FOR THE VSE OF THE POOR. Great Yarmouth was net als Enkhuizen 
een haringstad en de overeenkomst in stadswapen zal ook in die tijd zijn opgevallen.312 Een 
van de Enkhuizer haringvissers zal de penning als aandenken mee naar huis hebben genomen.

5.4.22 Kinderspeelgoed
Een opvallend grote categorie onder de metalen voorwerpen is speelgoed (afb. 5.107). Een 
deel van deze voorwerpen kan door de vissers en kuipers zelf zijn gebruikt bij bijvoorbeeld een 
dobbel- of drankspel, maar de meeste voorwerpen behoren tot het kinderspeelgoed.
Meer dan 20 voorwerpen zijn te rekenen tot het miniatuurgoed van tin/lood-legering. Hieronder 
bevinden zich vijf borden met diameters van 31 tot 58 mm. Ze zijn meestal eenvoudig 
versierd met geometrische of florale motieven.313 Verder zijn er twee brandewijnkommen 
met de kenmerkende gelobde oren, een lepel met een lange steel en fragmenten van een 
(vermoedelijk) bakpan en treeft.314 
Tot het miniatuur keukengerei en tafelgoed behoort ook een lekschaal.315 Het is een platte 
schaal (diameter 35 mm)n met gaten, twee oren (waarvan één ontbreekt) en een eenvoudige 

309 93-M06.
310 V31.
311 37-M01.
312 Type Williamson 1891, W285.
313 10-02, 14-M03, 28-M03.
314 28-M01, 28-M04, 46-M01.
315 37-M02.
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versiering. Het is een zeldzaam voorwerp waarvoor in de standaardwerken over kinderspeelgoed 
geen exacte parallellen zijn te vinden. Interessant is dat bij de keramiek veel scherven van 
lekschalen voorkomen, wat te maken heeft met de context van vissers: de lekschaal diende 
om schoongemaakte of gebakken vis te laten uitlekken. Uiteraard aten de haringvissers vaak 
vis aan boord. Het miniatuurvoorwerp zal ongetwijfeld van een kind van een haringvisser zijn 
geweest. 
Tot het miniatuur keukengerei behoort ook een haal: een werktuig dat werd gebruikt om ketels 
boven het haardvuur te hangen. Door middel van de vertanding kon de ketel hoger of lager 
worden gehangen. De speelgoedversie komt zo nu en dan als bodemvondst voor.316

Een ander miniatuur huishoudelijk voorwerp is een emmer met twee oren op de rand (hoogte 
45 mm).317 Daarnaast is een asschep aanwezig; de steel is afgebroken.318 Bijzonder is de 
versiering op dit voorwerp: op de bovenzijde van de schep staat een hoorn afgebeeld en op de 
achterzijde staan de initialen MI met een huismerk. Wie deze speelgoedmaker is, is vooralsnog 
onduidelijk.
Meubels bestaan ook als poppengoed, zoals stoelen, bedden en kisten. Uit de havenvulling 
komt een deel van een stoel.319 Een ander fragment is mogelijk een deel van een paneel van 
een kist.320 Fragmenten van miniatuurmeubels komen met enige regelmaat als bodemvondst 
voor.

Van geheel andere orde zijn miniatuurversies van wapens, zoals een musket (55 mm) en een 
kanon (67 mm).321 Het musket is zeldzaam; het is niet eerder bij een opgraving in Enkhuizen 
gevonden en vondsten uit andere steden zijn niet getraceerd. Uit Engeland zijn wel miniatuur 
musketten bekend, maar wat opvalt is dat deze allemaal van een koperlegering zijn gemaakt.322

Verder is een deel van een miniatuur anker aanwezig, dat waarschijnlijk bij een houten 
speelgoedbootje is gebruikt.

Een buitenbeentje is een miniatuur poppetje (28 mm) met narrenkap en narrenstaf.323 
Waarschijnlijk gaat het om een aap verkleed als nar, om de zotheid extra te benadrukken. Het 
beeldje heeft op een voetstukje gestaan, maar dat is afgebroken.

Tot het speelgoed kunnen vier loden ‘snorrebotten’ worden gerekend.324 Dit zijn loden schijven 
met gekartelde rand met meestal twee gaatjes in het midden. Zij konden aan een touw worden 

316 Schrickx & Duijn 2016, 159.
317 62-M09.
318 14-M04.
319 68-M01.
320 137-M03.
321 43-M01, 139-M01.
322 Forsyth & Egan 2005, 89-97.
323 104-M01.
324 13-M04, 16-M02, 57-M04.

Afb. 5.107 (Vorige twee pagina’s) Kinderspeelgoed
1-3 Borden (10-M02, 28-M03, 14-M03)  13 Poppetje in vorm aap als nar (104-M01)
4-5 Brandewijnkommen (28-M01, 28-M04)  14 Musket (43-M01)
6 Lepel (46-M01)     15 Kanon (139-M01)
7 Lekschaal (37-M02)    16 Speelschijf (31-M04)
8 Emmer (62-M09)    17 Tabakspijp (19-M01)
9 Asschep (14-M04)    18 Vulling klootbal? (16-M01)
10 Vuurhaal (79-M01)    19-21 Snorreloden (13-M04, 16-M02, 57-M04)
11 Stoel (68-M01)    22-23 Werpkoten met lood (09-B01, 57-B01)
12 Paneel van een kist? (137-M03)
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bevestigd en maakten een zoemend geluid door aan het touw te trekken of rond te draaien. De 
kleinste heeft een diameter van 36 mm en de grootste van wel 60 mm. Een van de snorreloden 
heeft vier gaatjes. Een afwijkend exemplaar heeft acht punten in plaats van gekartelde rand, 
wat ongebruikelijk is.

Een andere groep onder het speelgoed zijn de speelschijven: ronde of min of meer vierkante 
schijfjes lood met vaak een ingekrast kruis. In totaal zijn zeven stuks geteld.325 Ze werden als 
stenen of fiches bij een bord- of kaartspel gebruikt. Verder kan nog een kleine messing bikkel 
worden vermeld.

Onzeker is of we een loden tabakspijp tot het kinderspeelgoed moeten rekenen.326 Loden 
tabakspijpjes komen incidenteel voor, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat ze daadwerkelijk 
zijn gebruikt om te roken. Het zou om speelgoed kunnen gaan, net zoals er van meer 
gebruiksvoorwerpen kinderversies in lood bestaan. Wellicht kon een loden pijpje ook worden 
gebruikt om bellen te blazen.

Uit de havenvulling komen drie werpkoten: benen koten die met lood zijn verzwaard.327 Ze 
werden gebruikt in een kootspel. Uit de talloze vondsten van werpkoten bij opgravingen blijkt 
dat dit spel algemeen bekend was en kennelijk veel werd gespeeld.

Tot slot zijn twee loden vullingen van houten ballen gevonden, ook wel klootballen genoemd. 
De loden vulling werd gevormd door gaten in de bal te boren en vol te gieten met lood; het 
resultaat is een loden voorwerp dat bestaan uit diverse staafjes. Opmerkelijk aan een van 
beide is dat deze een ophangoog heeft.328 Dit doet een andere functie van de verzwaarde 
bal vermoeden dan een bal in een spel. In de havenvulling zijn ook vier complete klootballen 
gevonden (zie paragraaf 5.5.3). 

5.4.23 Kledingaccessoires (afb. 5.108)
Een opvallend grote groep metalen voorwerpen is die van de knopen van messing, tin of tin/
lood. In totaal kunnen ongeveer 50 knopen aan de havenvulling worden toegeschreven. De 
meeste hebben een licht bolle vorm en zijn voorzien van een staafoog. Vaak zijn ze versierd 
met een bloemmotief en ook een dambord- of vlechtwerkpatroon komt een enkele keer voor.329 
Daarnaast zijn er ook platte messing knopen met staafoog. Bij de knopen van tin of tin/
lood valt het aantal onversierde exemplaren op. Enkele zijn fraai versierd, maar dit is een 
minderheid.330 De knopen van tin of tin/lood hebben soms een draadoog van koperdraad.
Twee knopen van tin/lood hebben een afwijkende vorm: ze zijn bolvormig en versierd met 
ribben en bolletjes.331 Dit type knoop is een algemene verschijning in Enkhuizen in vooral de 
late 16de en vroege 17de eeuw. In eerdere publicaties hebben we ze ook wel eens als bedeltjes 
beschreven om de vorm van deze knoopjes aan te duiden. 

325 31-M04.
326 19-M01.
327 9-B01, 57-B01.
328 16-M01.
329 66-M01, 91-M02.
330 122-M03.
331 91-M03, M7-M01.
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Gespen komen daarentegen juist weer weinig voor: de telling omvat slechts tien exemplaren. 
Als we de fragmenten buiten beschouwing laten, houden we maar zeven gespen over. Voor 
een haven waarin gedurende een lange periode afval is gestort, is dit een opmerkelijk klein 
aantal. De gespen zijn gemaakt van messing en hebben een dubbelovale vorm met middenstijl 
en angel. Ze zijn onversierd of heel eenvoudig versierd. Een van de gespen heeft een stukje 
beslag met ronde knop, een typisch model schoengesp.332

Andere kledingaccessoires zijn een beslagstuk van een gordelsluiting, drie kledingoogjes, 
delen van twee schakelkettingen en een riembeslagstukje. In verhouding tot de hoeveelheid 
vondsten uit de haven zijn dit erg weinig voorwerpjes.

332 57-M05.
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Afb. 5.108 Kledingaccessoires
1-3 Knopen (66-M01, 91-M04, 122-M03). Schaal 1:1
4-5 Knopen (91-M05, M7-M01). Schaal 1:1
6 Schoengesp (57-M05). Schaal 1:1
7 Vingerring van tin/lood met stukje glas (07-M02). Schaal 2:1
8 Fragment oorijzer (62-M07). Schaal 1:2
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Tot de kledingaccessoires kan ook een deel van een messing oorijzer worden gerekend.333 Het 
is een lange messing strip met een klein oogje, waaraan herkenbaar is dat we met een oorijzer 
van een kap van doen hebben. Incidenteel komen deze als bodemvondst voor. De messing 
exemplaren waren uiteraard de goedkope versie van de zilveren oorijzers, zoals we die uit de 
klederdracht kennen.

Twee kleine vingerringen van tin/lood zijn vermoedelijk kinderringen en zouden we daarom 
ook als speelgoed kunnen beschouwen. Een van beide heeft nog een stukje glas dat met drie 
lipjes zit vastgemaakt; de andere heeft een lege zetting voor een stukje glas.334

5.4.24 Naaigerei en andere klein huishoudelijke voorwerpen
Tot de vondsten uit de haven behoren minimaal zestien vingerhoeden en één naairing. Dit 
zijn gebruikelijke vondsten tussen huishoudelijk afval. Verder zijn vijf spinloodjes aanwezig, 
waarbij wel opgemerkt moet worden dat vier exemplaren zijn gevonden in de stortgrond. 
Spinloodjes zijn typisch voor de 16de eeuw en dus ouder dan de periode waarin de haven in 
gebruik was.

5.4.25 Inktpot
Een dikwandig tinnen bakje (diameter ca 45 mm, hoogte 35 mm) is aanvankelijk als dop 
beschreven, maar waarschijnlijk betreft het een inktpotje (afb. 5.109).335 Het gaat dan om het 
binnenbakje van een inktstel, maar een exacte parallel is niet gevonden.

5.4.26 Reliekhouder
Een opmerkelijk voorwerp is een kleine tinnen (lood/tin) beker met reliëfversiering (afb. 
5.110).336 Het voorwerp (7 cm hoog, diameter bodem 5 cm en diameter rand 4,5 cm) is 
helaas sterk vervormd en de decoratie is niet volledig zichtbaar. Op de beker staat een serie 

333 62-M07.
334 07-M02.
335 13-M10.
336 41-M01.

Afb. 5.109 Inktpot (13-M10)
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identieke emblemen in twee rijen boven elkaar, met daar tussenin Franse lelies. Het embleem 
betreft twee gekruiste sleutels met banderol met tekst DI ROMA en daarboven een kroon. Het 
betreft het pauselijke embleem (zonder wapenschild) met de sleutels van Petrus en tiara. Een 
vergelijkbaar voorwerp met bijbehorend deksel is opgegraven in Rotterdam (afb. 5.111).337 
Het wordt omschreven als reliekhouder en gedateerd in de zeer ruime periode tussen 1300 en 
1700. Het Rotterdamse exemplaar is van kleiner formaat (4,5 cm hoog en diameter 3 cm) en 
is voorzien van één pauselijk embleem. Uit Rotterdam komt nog een tweede tinnen ‘beker’ (3 
cm hoog en diameter 2,5 cm) met daarop de tekst ORVIETAN DE ROME.338 Orvieto is een stad 
ten noorden van Rome. Andere parallellen zijn niet getraceerd. 
Mogelijk betreft het een in Holland gemaakt voorwerp dat bestemd was voor pelgrims om 
bijvoorbeeld zand van een heilige plaats als reliek en souvenir mee te nemen. De functie 

337 https://museumrotterdam.nl/collectie/item/11516-683.A-B.
338 https://museumrotterdam.nl/collectie/item/19864

Afb. 5.110 Reliekhouder met pauselijk embleem, 70 mm hoog (41-M01)
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komt dan overeen met die van de pelgrimsampullen. De 
context waarin het voorwerp is gevonden, wijst op een 
datering in de 17de eeuw. Een hogere ouderdom valt niet 
uit te sluiten want het kan generaties zijn overgeleverd 
voordat het is weggegooid. Vooralsnog gaan we ervan 
uit dat het dateert uit de tijd van de Republiek en dat het 
dus een overblijfsel is van het katholieke geloof in een 
tijd waarin dit geloof in het verborgene werd beleden. 
Van wie het afkomstig is en hoe het in de haven is 
beland, valt niet meer na te gaan.

5.4.27 Divers
Een messing duim diende om een luik af te sluiten (afb. 
5.112).339 Een klein messing sleuteltje heeft mogelijk 
behoord bij een scheepskist (afb. 5.112).340 Een 
platte messing deksel (diameter 70 mm) zou van een 
tondeldoos afkomstig kunnen zijn.341 Verder is er een 
bundeltje koperdraad (afb. 5.112).342

Van meerdere voorwerpen is de functie onbekend. Ze 
worden hieronder besproken.
Een loden schijf (43 mm) is voorzien van een ingekrast huismerk (afb. 5.112).343 De schijf is te 
groot voor een speelschijf en vanwege het ontbreken van stempels is een functie als havenlood 
of vuurlood ook niet aannemelijk.
Een klein vierkant stukje lood (18 bij 18 mm) is op beide zijden voorzien van een stempel 
(afb. 5.112).344 Op de ene zijde staan de letters CI en op de andere zijde mogelijk de letter 
H, maar dat stempel is slecht te zien. Bij een tweede klein geknipt stukje lood (25 bij 19 mm) 
staan op de ene zijde de letters MG en is het stempel op de andere zijde niet zichtbaar (afb. 
5.112).345 Loodjes met stempels konden verschillende functies hebben, bijvoorbeeld als bewijs 
van betaling van accijns op het malen van graan.
De functie van drie identieke voorwerpen is onbekend (afb. 5.112).346 Ze zijn gemaakt van 
lood en hebben een diameter van 28 mm; de onderzijde is plat en de bovenzijde bolvormig. In 
het midden zit een gat met daarin een koperen buisje. Het lood diende dus waarschijnlijk als 
mantel tegen corrosie van het koper. 

5.4.28 Conclusie
De havenvulling vormt een interessant vondstcomplex vanwege de grote hoeveelheid metalen 
voorwerpen en de specifieke functie van de haven. Veel voorwerpen blijken direct of indirect te 
relateren aan een functie in de scheepvaart of visserij. Het meest duidelijk verband houdend 
met visserij zijn de keurloden voor haringnetten, een vondstgroep die bij eerder archeologisch 
onderzoek naar de havens (Fruittuinen) nog niet werd herkend. Ook netverzwaringen houden 
verband met visserij, al is het de vraag of de kleine loden gewichtjes voor haringwant 

339 46-M03
340 28-M06.
341 V66.
342 10-M04.
343 93-M07.
344 14-M07.
345 13-M07.
346 106-M06, 107-M03.

Afb. 5.111 Reliekhouder met pauselijk 
embleem met bijbehorend deksel, 
opgegraven in Rotterdam, 45 mm hoog.
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geschikt waren. Daarnaast hebben diverse vondstgroepen een maritieme functie, zoals 
kaartenpassers, een zakzonnewijzer, peilloden, een zeilnaald en ijzeren scheepsonderdelen. 
Diverse van deze voorwerpen komen we ook tegen op afbeeldingen in bijvoorbeeld de Spiegel 
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Afb. 5.112 Diverse voorwerpen van metaal. Schaal 1:1
1 Haak (66-M02)   5 Loden schijf met huismerk (93-M07)
2 Sleutel (28-M06)  6-7 Geknipte stukjes lood met stempels CL en AG (14-M07, 13-M07)
3 Duim (46-M03)   8 Loden omhulsel om messing buis, onbekend (106-M06, 107-M03)
4 Bundel koperdraad (10-M04)
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der zeevaert van Waghenaer 
uit 1583 (afb. 5.113). Enkele 
kanonskogels, een kruitmaat 
en veel musketkogels 
hangen samen met militaire 
activiteiten. Het is bekend 
dat de haringbuizen werden 
begeleid door konvooiers om 
hen te beschermen. Kennelijk 
belandden incidenteel 
voorwerpen van die schepen 
in de buishaven. Andere 
vondstgroepen houden 
verband met het leven aan 
boord van de schepen, zoals 
tabaksdozen, de doppen van 
glazen flessen met sterke 
drank, tapkranen, lepels, 
schuimspanen, olielampen 
en blakers. Een deel van de 
knopen en gespen zal van 
de kleding van de vissers 
afkomstig zijn. Wellicht 
werden speelschijven bij 
kaart- of drankspelletjes 
aan boord of op de kade 
gebruikt. Bijzonder zijn 
een munt uit Schotland en 
een rekenpenning uit Great 
Yarmouth in Engeland, die 
door vissers als aandenken 
mee naar huis zijn genomen. 
Ook een Franse rekenpenning 
met gebruiksslijtage valt op. 
Een functie als soort talisman valt bij deze voorwerpen niet uit te sluiten. Er waren veel 
gevaren op zee. 
Een deel van de vondsten is niet in verband te brengen met de scheepvaart en visserij, 
zoals kinderspeelgoed en huishoudelijke voorwerpen. In de haven belandde ook afval van de 
bewoners rondom de haven. Dat waren uiteraard veel vissers en kuipers, zodat ook dit afval 
mogelijk toch verband houdt met de functie van de haven.

Afb. 5.113 Een zakkompas en passer waren onmisbare instrumenten 
voor een schipper. Onder: detail van gravure van zeeofficier 
Willem Bloys van Treslong uit 1559-1585 (collectie Rijksmuseum 
Amsterdam) en titelpagina van de Itinerario van Jan Huygen van 
Linschoten uit 1595 (collectie KB Den Haag).
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5.5 Hout (D.M. Duijn)

Uit de vulling van de haven zijn 153 voorwerpen van hout verzameld. Zij worden hieronder 
per groep besproken, namelijk hout afkomstig van schepen, hout afkomstig van kuiperijen en 
overige houten voorwerpen. 

5.5.1 Hout afkomstig van schepen
Ongeveer een derde van de vondsten van hout kan (waarschijnlijk) worden gekoppeld aan de 
maritieme functie van de haven. Deze objecten zijn afkomstig van schepen of zijn aan boord 
van schepen gebruikt. Veel dank gaat uit naar Arent Vos (onderzoeker Maritieme Archeologie 
bij de RCE/Batavialand) en Wouter Waldus (onderzoeker Maritieme Archeologie bij de RCE) 
voor het determineren van de objecten.347 

5.5.1.1 De poort
De meest in het oog springende vondst van hout is een volledig intacte poort die inclusief 
ijzeren beslag is gevonden (afb. 5.114 t/m 5.116). Het object is gevonden in de organische 
havenvulling in werkput 5. De vondsten uit deze laag dateren uit de periode 1625-1675, wat 
betekent dat de poort in deze periode geplaatst kan worden.348

De poort is bijna vierkant, namelijk 68 bij 63 cm, maar wel enigszins trapeziumvormig: aan 
de ene kant is hij 68 cm groot, aan de andere kant 64 cm. Het object is gemaakt van twee 
lagen eikenhouten planken die haaks op elkaar zijn bevestigd met veel ijzeren nagels die 
systematisch over het hele oppervlak zijn aangebracht. De planken zijn 4,5 tot 5 cm dik 
en dosse gezaagd. Langs drie zijkanten van de poort is sprake van een sponning van 3 cm 

347 De determinatie is gedaan aan de hand van de objectfoto’s en een beschrijving. 
348 Laag van V108.

 Afb. 5.114 De houten poort in situ in de havenvulling.



232

breed, doordat één laag planken hier korter is uitgevoerd. Door deze sponning kon de poort 
worden gesloten in een kozijn met een zelfde soort sponning. Aan de buitenzijde van de poort 
(de waterzijde) bevinden zich twee ijzeren scharnieren en in het midden een ijzeren ring. 
Aan de binnenzijde is op dezelfde plek ook een ijzeren ring aanwezig. Een tekening van een 
geschutspoort geeft een beeld van hoe de laadpoort heeft gefunctioneerd (afb. 5.117). 

De poort is afkomstig uit de romp van een schip. In oorlogsschepen en bewapende koopvaarders 
bevond zich een lange rij geschutspoorten in de boorden (lange zijden schip). Dit waren relatief 
kleine poorten, waardoor slechts de loop van een kanon gestoken hoefde te worden. De poort 
die is gevonden in de Oude Buyshaven is van een groter formaat, wat betekent dat het om een 
laadpoort gaat. Wouter Waldus heeft een artikel geschreven over laadpoorten en toont hierin 
op basis van iconografisch materiaal en scheepsarcheologische vondsten aan dat laadpoorten 
voorkwamen in diverse soorten schepen, waaronder fluitschepen, katschepen, hektjalken en 
haringbuizen.349 Laadpoorten werden in ieder geval vanaf de 16de eeuw toegepast. Zij bevonden 
zich meestal in de achtersteven (achterkant schip), waren rechthoekig van vorm en minder 
dan 1 bij 1 meter groot. Vastgestelde afmetingen bij onderzochte scheepswrakken zijn 60x50 
cm, 90x70 cm, 40x75 cm en 80x90 cm. Slechts bij één schip, het wrak van de hektjalk De 

349 Waldus & Kooijmans 2021.

Afb. 5.115 Houten poort van een schip (V113-H01). 
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Afb. 5.116 Tekening van de houten poort, schaal 1:8. 
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Afb. 5.117 De werking van een geschutspoort. 

Afb. 5.118 Scheepsmodel van de haringbuis Vigelantie uit circa 1800. Collectie Scheepvaartmuseum 
Amsterdam. 
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Jonge Jacob dat is 1858 zonk, zijn scharnieren op de laadpoort aangetroffen.350 De laadpoorten 
waren in principe bestemd voor het laden en lossen van vracht, waarschijnlijk met name lange 
stukken hout. Het hout kon via de laadpoort horizontaal in het ruim of een hoger gelegen dek 
worden gebracht, en op deze manier ook weer worden uitgeladen. Waldus gaat ervan uit dat 
de laadpoorten ook zijn gebruikt voor het inladen van kleinere goederen of ballast. 

Het is goed mogelijk dat de laadpoort afkomstig is van een haringbuis die in de eerste helft 
van de 17de eeuw in de Oude Buyshaven lag. In de achterstevens van haringbuizen lijken 
namelijk altijd twee poorten te hebben gezeten.351 Op een scheepsmodel uit circa 1800 van 
de haringbuis Vigelantie zijn in het achtersteven twee laadpoorten aanwezig, aan weerszijden 
van het roer (afb. 5.118). Ze zijn aan de waterzijde bevestigd met scharnieren en tevens 
voorzien van een ijzeren ring aan de onderkant, zoals ook het geval is bij de poort die tijdens 
het archeologisch onderzoek is aangetroffen. Op enkele oude afbeeldingen van haringbuizen 
zijn de laadpoorten aan weerszijden van het roer ook goed herkenbaar. Op een prent uit 1790 
bijvoorbeeld is een Enkhuizer haringbuis afgebeeld tijdens het binnenhalen van de vangst. Een 
laadpoort in de achtersteven staat open en hier steekt iets uit (een schepnet?) (afb. 5.119). 
Op een lithografie uit 1860-1880 is een haringbuis in een haven afgebeeld. Opnieuw zijn 
twee laadpoorten zichtbaar, één lijkt een stukje open te staan (afb. 5.120). Op de foto van 
zes haringbuizen in de Oude Haven in Enkhuizen zijn de (wit geverfde) laadpoorten aan de 
achterzijde ook goed herkenbaar (zie afb. 2.19). Zij lijken (deels) open te staan.
Het is de vraag wat de specifieke functie van deze laadpoorten in haringbuizen was. Zij lijken 
te klein om haringtonnen doorheen te verplaatsen. Wellicht zijn ze gebruikt voor het inbrengen 
van ballast of kleine goederen, bijvoorbeeld proviand. Opvallend is dat de poorten zich vrij 
hoog in het achtersteven bevinden en dat zij vaak open lijken te hebben gestaan, ook tijdens 
het vissen. Wellicht zorgden zij primair voor frisse lucht en wat licht in het ruim. Het is in dat 
geval de vraag of we van een ‘laadpoort’ moeten spreken, of gewoon van een ‘poort’. 

350 Waldus (red.) 2009, 57-60.
351 Wrakken van haringbuizen zijn tot op heden niet aangetroffen of onderzocht.

Afb. 5.119 Enkhuizer haringbuis op een prent uit 1790 met detail van de poort in de achtersteven. Collectie 
Zuiderzeemuseum.



236

5.5.1.2 Constructieonderdelen en tuigage schepen
Nog slechts één relatief groot object is gevonden, namelijk een eiken balk met een kromming 
van 192 cm lang en 22 bij 19 cm dik (afb. 5.121). Beide uiteinden waren afgezaagd. In het 
element waren geen houten pennen of andere sporen aanwezig, waardoor het niet zeker is of 
(en zo ja, waar) het onderdeel is geweest van een schip.352 

352 Het element had te weinig jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek en is daarom niet 
bemonsterd. 

Afb. 5.120 Haringbuis op een lithografie uit 1860-1880 met detail van de poorten in de achtersteven. 
Collectie Zuiderzeemuseum.

Afb. 5.121 Eiken balk met kromming (M29). 
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Een fragment van een balk van 
eikenhout is 49 cm lang en 10 cm 
breed (afb. 5.122). Het is v-vormig 
en er zijn twee inkepingen en gaten 
van ijzeren nagels aanwezig. Arent 
Vos vermoedt dat het gaat om een 
deel van een dekconstructie, namelijk 
een fragment van een lijfhout 
of schaarstok. De rechthoekige 
sponning zou dan zijn om de tand 
van een halfdeksbalk in te laten, de 
langsscheepse sponning ernaast is 
om de naastliggende dekplank in te 
laten.353

Een eikenhouten klos heeft waar-
schijnlijk een verbinding gevormd 
tussen een horizontale en verticale balk (afb. 5.123.1). De klos meet 23,5 bij 14,5 cm en is 20 
cm dik. Twee zijden zijn recht, hierin bevinden zich ijzeren nagels. De derde zijde is iets hol. 
Een dergelijke klos kan in allerlei houten constructies worden toegepast. Gezien de context en 
het kleine formaat is het aannemelijk dat deze klos uit een schip afkomstig is.

Van een klein eikenhouten klosje is de functie niet direct duidelijk (afb. 5.123.2). Het klosje 
(12,5 bij 9 en 5,4 cm hoog) is halfrond en voorzien van een schuin geplaatst rond gat. Aan 
weerszijden zijn twee ijzeren nagels aanwezig die erop wijzen dat het ergens aan bevestigd 
heeft gezeten. Volgens Arent Vos kan het op diverse plekken in een constructie hebben gezeten. 
Het doet denken aan een klein ezelshoofd. Het kan bijvoorbeeld hebben gefungeerd voor het 
opsluiten van een vlaggenmast.354

Van een snavelvormig object van eikenhout is de functie onbekend (afb. 5.123.3).355 Het 
object is 18 cm hoog, aan de hoge kant voorzien van een halfrond gat en verder gaan twee 
ijzeren nagels door het object heen. Het heeft dus ergens op bevestigd gezeten. Of het om 
een onderdeel van een schip gaat, is onzeker. Gezien de context en het feit dat het om een 
voorwerp gaat dat niet eerder is gevonden in West-Friesland in archeologische context, is dit 
aannemelijk. 

Uit de havenvulling komen vijf zogenaamde klampen, ook wel kikkers genoemd. Zij bevonden 
zich onder meer op het boeisel, de bovenrand van het boord, en waren bestemd om touwen 
aan te bevestigen. Eén van de klampen is een groot exemplaar van eikenhout (52 cm lang) 
met gebogen vorm, die aan weerszijden met ijzeren nagels aan een schip was bevestigd (afb. 
5.123.4). Twee andere klampen zijn zogenaamde kruisklampen: zij hebben een smalle basis 
en twee horizontale uitsteeksels (afb. 5.123.5 en 5.123.6). Het intacte exemplaar is 30 cm 
lang. Ze waren beide met drie ijzeren nagels vastgezet en zijn van eikenhout. De overige twee 
klampen hebben één uitsteeksel, zij waren ieder bevestigd met twee ijzeren nagels. Het ene 

353 Zie ook Vos et al. 2019, 140-143.
354 Vos et al. 2019, 143-145.
355 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.

Afb. 5.122 Twee zijden van een balk van eikenhout met 
twee inkepingen (V135).
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exemplaar is van eikenhout (afb. 5.123.7), het andere van naaldhout (afb. 5.123.8). Ze zijn 
20 en bijna 19 cm lang. 

Een leuke vondst is een achthoekig stuk eikenhout van 13,5 bij 13,5 cm (afb. 5.123.9). Het 
midden is 2 cm dik, naar de randen toe loopt het af In het midden is een rond gat met een 
diameter van 3 cm aanwezig. Een deel van het voorwerp is beschadigd. Op het oppervlak zijn 
afdrukken van zeepokken aanwezig, wat betekent dat het in zout water heeft gelegen. Arent 
Vos herkende dit object als onderdeel van een valreep, oftewel een eenvoudige touwladder die 
aan de zijkant van een schip hing. Hiermee kon men aan en van boord klimmen, uit of in een 
kleiner bootje. Sommige valrepen bestonden slechts uit een dik touw met knopen voor houvast 
van handen en voeten. Vos verondersteld dat de achthoekige houten voorwerpen onderdeel 
waren van een klimtouw, waarbij zij op hun plek werden gehouden door een knoop onder de 
onderkant (het gefacetteerde deel). Bij het klimmen kon men op de kleine houten klosjes 
staan. In het wrak Scheurrak SO1 is een stuk van een dergelijke valreep gevonden, onderdeel 
hiervan waren vier achthoekige objecten (afb. 5.124). 

Een rond, hol voorwerp van hout is afkomstig van een scheepspomp (afb. 5.123.10). Het 
heeft gefunctioneerd als een voetklep of pompemmertje van een dergelijke pomp. Ieder schip 
was uitgerust met minimaal één scheepspomp om lekwater vanuit het ruim naar buiten te 
kunnen werken. In BZN17, ook bekend als het Palmhoutwrak, zijn in totaal vijf van dergelijke 
voorwerpen gevonden.356 In de collectie van Maritieme Archeologie (beeldbank RCE) bevinden 
zich diverse parallellen (afb. 5.125). 

Tot de groep tuigage behoren in de eerste plaats een serie schijven. Zij zijn afkomstig uit 
blokken of waren als reserve-onderdelen aanwezig aan boord van een schip. Drie schijven zijn 

356 Vos et al. 2019, 134.

Afb. 5.123 (Vorige pagina) Scheepsonderdelen van hout uit de havenvulling. Niet op schaal.
1. Eikenhouten klos (V13-H04).
2. Klein eikenhouten klosje, mogelijk een ezelshoofd (V31-H01).
3. Snavelvormig object van eikenhout (V31-H02).
4. Grote klamp (V37-H03). 
5. Kruisklamp (V81-H06).
6. Kruisklamp (V92-H01). 
7. Klamp (V62-H02).
8. Klamp van naaldhout (V90-H01).
9. Onderdeel van een eenvoudige touwladder (V62-H04).
10. Onderdeel van een scheepspomp (V37-H01)

Afb. 5.124 Onderdelen van eenvoudige touwladders uit wrak Scheurrak SO1. Foto met dank aan Arent 
Vos.
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van pokhout (afb. 5.126.1 t/m 5.126.3). 
De diameters van deze schijven zijn 10,3 
cm, 14 cm en 21,7 cm. Hiernaast zijn twee 
schijven van beukenhout gevonden met 
een diameter van 14,8 cm en 16 cm (afb. 
5.126.4 en 5.126.5). Eveneens horende 
bij blokken zijn twee assen (afb. 5.126.6 
en 5.126.7). Het middendeel van de assen 
is ingedrukt, wat betekent dat zij zijn 
gebruikt. De assen zijn 9,3 en 10,5 cm lang, 
de diameter bedraagt 2,7 en 3 cm. Van 
een van de assen is de houtsoort bepaald: 
het is gemaakt van een houtsoort uit de 
Pomoideae-groep. Hieronder vallen appel 
(Pirus malus L.), peer (Pirus communis 
L.), meidoorn (Crataegus sp.) en kweepeer 
(Cydonia oblonga L.).357

Een symmetrisch voorwerp van 13,2 cm lang heeft twee ronde gaten (afb. 5.126.8). 
Waarschijnlijk gaat het om een touwgeleider. Het is gemaakt van beukenhout.358 De diameter 
van de beide gaten is 1,6 cm. Door Arent Vos is geopperd dat het wellicht ook om een schakel 
van een kleine kettingmal zou kunnen gaan. 

Een vrij klein object van eikenhout is vermoedelijk een houten kous voor een gesplitst oog 
geweest (afb. 5.126.9).359 De rand van het voorwerp is halfrond uitgehold. 

In de kopse kant van een eikenhouten pen (nog 8 cm lang) is een wig geslagen (afb. 5.126.10). 
Het gaat waarschijnlijk om een nagel uit een scheepsconstructie, waarmee onderdelen aan 
elkaar zijn gemaakt. Door een kleine wig (deutel) in de kop van een nagel te slaan, verdikte 
de kop en kon de nagel niet loskomen. De pen is nog 8 cm lang, één zijde is afgebroken. Bij 
scheepswerven in Zaandam zijn diverse van dit soort pennen met wiggen gevonden.360  

5.5.1.3 Scheepsuitrusting 
In de vullingslagen van de haven zijn diverse houten voorwerpen gevonden die waarschijnlijk 
aan boord van schepen zijn gebruikt.

Een opmerkelijke groep binnen de houtvondsten betreft elf pennen (afb. 5.127). Eén van de 
pennen is van eikenhout (V101-H01), de rest is van naaldhout. Van twee exemplaren is de 
houtsoort bepaald: het gaat om hout van de grove den en fijnspar.361 De lengte van de pennen 
wisselt tussen 12,5 en 26 cm. Zij hebben allemaal eenzelfde vorm: een deel van de pen is recht 
en ruwweg rond of ovaal van vorm. De rest van de pen is tot punt gesneden. De pennen zijn 
allemaal grof gesneden, er is duidelijk weinig aandacht aan besteedt. Houten pennen zijn vrij 
algemene archeologische vondsten, maar deze specifieke vorm komt nauwelijks voor als vondst 

357 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.
358 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.
359 Determinatie Arent Vos. 
360 Vermeeren & Van Haaster 2017, 27-30.
361 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.

Afb. 5.125 Deel van een scheepspomp uit wrak 
Scheurrak SO1. Beeldbank Maritieme Archeologie 
RCE.
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in West-Friesland. Andere pennen met dezelfde vorm zijn gevonden bij Lutjeschardam en langs 
de dijk tussen Hoorn en Edam.362 Ook zijn soortgelijke pennen bekend uit scheepswrakken 
(afb. 5.128). Het feit dat juist in de vullingslagen van de haven zoveel pennen van dit type zijn 
gevonden, wijst erop dat zij verbonden zijn met de haven. Het meest aannemelijk lijkt dat de 
pennen aan boord van schepen werden gebruikt. De functie is echter onduidelijk. Geopperd is 
dat het om grof gevormde korvijnnagels gaat: een pen die los in een nagelbank werd geplaatst 
om touw op vast te zetten (afb. 5.129 en 5.130). Door specialisten wordt deze interpretatie 
echter van de hand gewezen: de pennen zijn te grof gevormd en te klein.363 

Een andere groep pennen betreft drie achthoekige pennen van eikenhout (V58, V85, V118, 
afb. 5.131.1). Twee pennen zijn compleet teruggevonden, zij zijn 15 en 16 cm lang. Volgens 
Arent Vos werden dit soort achtzijdig gefacetteerde pennen gebruikt voor de bevestiging 

362 Lutjeschardam: Gerritsen et al. 2018, 42; Markermeerdijken: nog niet gepubliceerd.
363 Met dank aan Arent Vos en Wouter Waldus. 

8

9

10

Afb. 5.126 Scheepsonderdelen van hout uit de havenvulling (ook vorige pagina). Niet op schaal.
1. Schijf van pokhout (V10-H01).
2. Schijf van pokhout (V10-H02).
3. Schijf van pokhout (V16-H01).
4. Schijf van beukenhout (V92-H02).
5. Schijf van beukenhout (V93-H01).
6. As van een blok (V7-H03).
7. As van een blok (V7-H07).
8. Mogelijke touwgeleider van beukenhout (V81-H13).
9. Vermoedelijk een houten kous van een gespllitst oog (V85-H02).
10. Eikenhouten pen met wig (V85-H11).
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van constructiedelen. Tot dezelfde groep behoort 
mogelijk een zeszijdig gefacetteerde pen van 
eikenhout van 28 cm lang (afb. 5.131.2). Deze 
pen is wel een stuk langer dan de achthoekige pennen, heeft bovendien roestaanslag op één 
zijde en is vettig. Het lijkt dus een andere functie te hebben gehad. 

Een grof gesneden stok van naaldhout heeft een verdikte kop waarin zich een prop lood 
bevindt (afb. 5.131.3). De stok is nog 23 cm lang, maar aan één zijde afgebroken. Door Arent 
Vos is geopperd dat het mogelijk om een drijfbaak gaat dat aan een visnet heeft gezeten. De 
verdikte kop met loodprop is in dat geval de onderkant en aan de afgebroken bovenzijde heeft 
een vlaggetje of iets dergelijks gehangen. Hiermee werd het begin of einde van een drijfnet 
gemarkeerd. Boven de verdikte kop zal dan een touw bevestigd hebben gezeten. Een dergelijk 
object is één keer eerder gevonden in een scheepswrak.364

364 Vriendelijke mededeling Arent Vos. 

Afb. 5.127 (Vorige pagina) Pennen van naaldhout en eikenhout (V16-H02, V16-H03, V37-H02, V40-H01, 
V40-H02, V81-H04, V81-H05, V81-H07, V101-H01).

Afb. 5.128 Houten pennen uit scheepswrak Scheurrak SO1. Beeldbank Maritieme Archeologie RCE.

Afb. 5.129 Houten korvijnnagels. Foto: Arent Vos.

Afb. 5.130 Een moderne nagelbank met 
korvijnnagels. Foto: Wikipedia.
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Een voorwerp dat hier enigszins op lijkt is een 
stok van naaldhout met verdikte kop (afb. 
5.131.4). Het is compleet teruggevonden 
en slechts 13 cm lang. Boven de verdikte 
kop zijn slijtagesporen van touw aanwezig. 
Voor een drijfbaak lijkt dit voorwerp te klein 
en bovendien ontbreekt de loodprop. 

Een fragment van een dun paneeltje 
(dikte 0,8 cm) van eikenhout heeft een 
opvallende punt aan de kopse kant, met 
hierin bovendien een rond gat (diameter 
1,8 cm, afb. 5.131.5). De andere kopse 
kant is afgebroken en de beide lange zijden 
waarschijnlijk eveneens. Het object is nog 
bijna 30 cm lang, maar oorspronkelijk dus 
nog langer geweest. Volgens Arent Vos gaat 
het mogelijk om een stuk van de zeskantige 
bodemplaat van een zandloper (afb. 5.132). 
Het stuk eikenhout lijkt hiervoor wel wat 
aan de grote kant en het ronde gat zit erg 
dicht op de rand. 

Een ronde schijf van naaldhout met een 
diameter van 21,5 cm en dikte van 0,9 
cm heeft een rond gat in het midden en 
nagelgaatjes in de kopse kant van de rand 
(afb. 5.131.6). In de platte zijde zitten ook 
twee nagelgaatjes. De functie is onzeker, 
maar het zou om een bodemplaat van een 
lamp kunnen gaan.365 Op het object zijn 
zeepokken aanwezig, wat betekent dat het 
in zout water heeft gelegen. Er is een deel van een tweede en derde schijf gevonden, beide 
eveneens van naaldhout (V60 en V63).
Een derde schijf met diameter van 26 cm is van eikenhout (afb. 5.131.7). Ook in deze schijf 
zitten nagelgaatjes in de kopse kant van de rand en in het midden een rond gat (diameter 2,8 
cm). Opvallend is dat langs de rand vier houten pennetjes zitten, de functie hiervan is niet 
duidelijk. Ook op deze schijf zitten zeepokken. 

365 Vriendelijke mededeling Arent Vos.

Afb. 5.131 (Vorige pagina) Houten onderdelen scheepsuitrusting uit de havenvulling. Niet op schaal.
1. Achthoekige pen van eikenhout (V58).
2. Zeshoekige pen van eikenhout (V31-H05). 
3. Stok met verdikte kop met prop lood, mogelijk een drijfbaak (V62-H07).
4. Stok met verdikte kop (V81-H01).
5. Dun paneeltje, mogelijk onderdeel van een zandloper (V85-H08).
6. Mogelijke bodemplaat van een lamp (V62-H05).
7. Ronde schijf van eikenhout (V62-H06).
8. Meetstok van ebbenhout (V10-H04).

Afb. 5.132 Bodemplaat van een zandloper uit wrak 
Scheurrak SO1. Beeldbank Maritieme Archeologie 
RCE.

Afb. 5.133 Deksel van een kompasdoos (V121-H01). 
Tekening schaal 1:3.
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Een houten deksel met diameter van ruim 
21 cm is in stukken teruggevonden (afb. 
5.133). Het is gemaakt van wilgenhout.366 
Het gaat om de deksel van een kompasdoos: 
een rond houten kistje met daarin een 
kompas. Aan de onderzijde is sprake van 
een rand die in een houten doos viel en 
bovenop zit een knop. Dit soort deksels zijn 
bekend uit scheepswrakken (afb. 5.134). 

Een gedeelte van een meetstok van 
ebbenhout is nog 15,5 cm lang (afb. 
5.131.8). Op twee zijden bevindt zich een 
schaalverdeling die is aangebracht met puntjes van metaal. Bij een van de zijden gaat het 
om een verdeling in duimen (1 duim=26 mm), hier zijn cijfers bij aangebracht. Op het intacte 
uiteinde bevindt zich aan beide zijden een messing plaatje, die in het midden is vastgezet met 
een soort buisje.

366 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.

Afb. 5.134 Deksel van een kompasdoos uit een 
scheepswrak. Beeldbank Maritieme Archeologie RCE.

Afb. 5.135 Drie stukken naaldhout met vraatsporen van paalworm (V85-H09 en M28). 
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Drie stukken van een plank van naaldhout 
zijn aangevreten door paalworm (afb. 
5.135). Het grootste stuk is 33 cm lang en 
hierop zit aan één zijde haar vastgeplakt. 
Mogelijk is dit breeuwsel, wat zou 
betekenen dat het om een stuk scheepshuid 
gaat. Het stuk hout is gedateerd met 
dendrochronologisch onderzoek en hieruit 
blijkt dat het hout is gekapt tussen 1616 
en 1620.367 De paalworm komt echter pas 
vanaf ongeveer 1730 voor in zout water in 
Nederland. Onder meer scheepswrakken en 
dijkpalen werden (en worden) aangevreten 
door de worm. Waarschijnlijk lagen de 
aangetroffen stukken plank al vanaf de 17de 
eeuw in het water en zijn zij pas veel later 
aangevreten door de paalworm. 

Een lat van naaldhout is nog 19 cm lang (één 
zijde afgebroken).368 Het is 1,7 cm breed, 
0,5 cm dik, is vettig en ruikt naar teer. De 
oorspronkelijke functie is niet duidelijk. 

Uit de havenvulling komen enkele stukken 
van manden. Het meest intact was een bodem 
met deel van de wand (afb. 5.136). Het is 
vrij grof en gemaakt van ongepelde twijgen. 
Vermoedelijk gaat het om een haringmand. 
Dit soort haringmanden werden onder meer 
gebruikt aan boord van de haringschepen 
om de pas gevangen haring in te bewaren 
tijdens het haringkaken. Nog drie andere 
fragmenten van manden zijn vermoedelijk 
ook afkomstig van haringmanden, namelijk 
twee delen van bodems en een deel van een 
wand (afb. 5.137). Een kort stuk gedraaid 
touwwerk met een lus aan het einde is 
mogelijk een hengsel van een haringmand 
geweest (V118).
Een ander stuk van de wand van een mand 
is gemaakt van gepelde dunne twijgen (afb. 5.138). Er is een afwerking aanwezig van de 
bovenrand. De mand kan bijvoorbeeld zijn gebruikt om producten te dragen die op de markt 
of bij een winkel waren gekocht.

367 M28, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.
368 V85.

Afb. 5.136 Bodem van een mand van ongepelde 
twijgen.
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5.5.2 Houten voorwerpen afkomstig van 
kuiperijen
Aan de Oude Buyshaven waren in 1630 vijf 
kuiperijen gevestigd (zie paragraaf 2.2). Zij 
produceerden waarschijnlijk haringtonnen 
die aan boord van de haringbuizen werden 
gebruikt voor het inpakken van de gevangen 
en gekaakte haring. De kuiperijen blijken de 
haven te hebben gebruikt als dumpplek van 
houtafval. In de vullingslagen uit de 17de eeuw 
bevonden zich namelijk heel veel houtstukjes en 
fragmenten van hoepels (zie paragraaf 4.5.2). 
Uit de havenvulling komen ook houten objecten 
die vermoedelijk aan de kuiperijen kunnen 
worden verbonden. Het gaat in de eerste plaats 
om vijftien stoppen die vermoedelijk bestemd 
waren voor de bomgaten van tonnen. Het bomgat bevindt zich op het breedste deel van de 
ton en werd gebruikt voor het vullen van de ton met een vloeistof (afb. 5.139). Haringtonnen 
hebben daarom bijvoorbeeld geen bomgat. Na het vullen werd het gat afgesloten met een stop 
(de bom). De gevonden stoppen hebben een diameter tussen de 6,2 en 8,4 cm, bij de meeste 
stoppen ligt de diameter rond 6,5 cm. Ze zijn meestal enigszins taps en 1,3 tot 3 cm dik. Drie 
stoppen zijn van naaldhout (afb. 5.140.1 en 5.140.2). Van alle drie is de houtsoort bepaald: 
het gaat in alle gevallen om hout van de grove den.369 De andere stoppen zijn van een zachte 
loofhoutsoort (afb. 5.140.3 t/m 5.140.5). Van drie exemplaren is de houtsoort bepaald. In 
twee gevallen gaat het om hout van de populier, in één geval om hout van de els.370

369 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.
370 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.

Afb. 5.137 Bodem van een mand ongepelde twijgen 
(V129).

Afb. 5.138 Wand van een mand van gepelde 
dunne twijgen (V85).

Afb. 5.139 Duig met spongat en stop daarin, 
gevonden bij de opgraving Lange Tuinstraat in 
Enkhuizen.
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Het feit dat een relatief grote hoeveelheid van dit soort stoppen is gevonden, wijst erop 
dat het niet gaat om huishoudelijk afval. Als de stoppen inderdaad afkomstig zijn van de 
kuiperijen, wijst dit erop dat zij niet alleen haringtonnen maakten, maar ook tonnen voor 
vloeistoffen produceerden (of repareerden). Toch valt niet met zekerheid te zeggen dat de 
stoppen afkomstig zijn van de kuiperijen. Het zou namelijk ook om afval van een brouwerij 
kunnen gaan, waar tonnen werden gevuld met bier. Stoppen die niet goed pasten in het 
bomgat, werden hier mogelijk vervangen. Uit het belastingkohier van 1630 blijkt dat bij de 
haven twee brouwerijen waren gevestigd (zie paragraaf 2.2). Weer een andere mogelijkheid 
is dat de stoppen afkomstig zijn van tonnen met bijvoorbeeld bier die aan boord van schepen 
werden meegenomen. 

Afb. 5.140 Stoppen, vermoedelijk afkomstig van tonnen. Niet op schaal.
1. Stop van grove den (V46-H01).
2. Stop van grove den (V85-H03).
3. Stop van els (V62-H03).
4. Stop van populier (V131-H02). 
5. Stop van onbekende houtsoort (V85-H04).

1
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3

4

5
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Een ander voorwerp dat zeer 
waarschijnlijk aan een kuiperij 
kan worden verbonden, is een 
grote hamer van eikenhout (afb. 
5.141). De hamer is in totaal 
31,5 cm lang, de kop is 17 cm 
lang en 11,5 bij 10 cm. De steel 
gaat volledige door de kop heen. 
De hoeken van de kopse kanten 
van de kop zijn afgeschuind. De 
hamer is niet heel zorgvuldig 
gemaakt: de steel bestaat deels 
uit spinthout en is daarom 
kwetsbaarder.371 Bovendien 
zijn er veel knoesten aanwezig 
in de kop. Dat dit soort grote 
houten hamers in het verleden 
door kuipers werden gebruikt, 
bewijst een Franse ets uit 1737. 
Afgebeeld is een kuiper met 
hoepels op zijn schouder en een 
grote houten hamer in zijn hand 
(afb. 5.142). Rond zijn middel 
en bij zijn voeten bevindt zich 
meer kuipersgereedschap.

371 Dit spinthout is tijdens de opgraving beschadigd.

Afb. 5.141 Eikenhouten hamer (V129-H01).

Afb. 5.142 Een kuiper met houten hamer en hoepels over de 
schouder op een ets uit 1737. Collectie British Museum.
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5.5.3 Overige houten voorwerpen
Tonnen, kuipen en emmers
In de havenvulling zijn diverse onderdelen van tonnen, kuipen en emmers gevonden. Het gaat 
waarschijnlijk niet om afval van de kuiperijen, maar om afval van huishoudens uit de omgeving 
of van de haringbuizen die in de haven lagen.
Acht (delen van) ronde bodems van tonnen, kuipen of emmers zijn gevonden. In alle gevallen 
gaat het om eikenhout. Twee exemplaren zijn (bijna) compleet en dermate klein dat zij wel 
afkomstig zullen zijn van emmertjes (diameter 15,5 en 12,5 cm). Zij zijn uit één stuk gemaakt. 
Op andere vondsten is zichtbaar dat de deksel/bodem uit meerdere delen was gemaakt, omdat 
een rechte kant aanwezig is met kleine houten pennetjes daarin (deuvels) voor de onderlinge 
bevestiging van de delen. Van enkele bodems/deksels kan de diameter worden bepaald: 30,5 
en 23 cm. Op drie fragmenten van bodems/deksels is een deel van een ingeritst merk aanwezig 
(afb. 5.143). Opvallend is verder een complete bodem (diameter 38,5 cm), bestaande uit vier 
delen die met deuvels aan elkaar zijn gemaakt (afb. 5.144). Op één zijde van de bodem is een 
klein merk aanwezig. Op de andere zijde is een dikke laag aangekoekt, bestaande uit teer of 
harpuis en stukjes hout en haar. Dit zit ook op de rand van de bodem, wat erop wijst dat de 

Afb. 5.143 Bodems/deksels van tonnen met merken (V31, V40, V92).

Afb. 5.144 Bodem van een ton met 
teer of harpuis aan één zijde en 
een merkje (V90).
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teer/harpuis pas hard is geworden op het moment dat de ton of kuip uit elkaar was gevallen. 
Teer en harpuis werd veel gebruikt om schepen te beschermen tegen verwering. 

Afb. 5.145 Duigen van een emmer (V108-H02).

Afb. 5.146 Duigen en bodem van een emmer, met detail van het 
touw in de gaten (V121-H02).



254

Van een emmer zijn zeven duigen van eikenhout teruggevonden (afb. 5.145). De duigen 
zijn 20 cm lang en 1,7 tot 1,9 cm dik, wat relatief dik is. Op de onderkant en bovenkant 
van de duigen is een band met roest aanwezig, wat betekent dat er ijzeren hoepels om de 
emmer hebben gezeten. De emmer had aan de bovenzijde een kleinere diameter dan aan 
de onderzijde, want de duigen zijn aan de onderkant breder dan aan de bovenkant. Aan de 
binnenzijde van de duigen zit onderin een kroosgroef voor de bodem. Er is een klein stukje van 
deze bodem bij gevonden. 
Van een tweede emmer zijn zes duigen en een groot deel van de bodem teruggevonden (afb. 
5.146). Duigen en bodem zijn ook hier van eikenhout. De bodem heeft een diameter van 
29,5 cm, de duigen zijn 23 cm lang. Bij deze emmer was de bovenkant juist breder dan de 
onderzijde. Aan de binnenzijde is een kroosgroef voor de bodem aanwezig. De bodem bestond 
uit twee delen die met elkaar waren verbonden met deuvels. Op de onderzijde bevindt zich 
een ingeritst huismerk en wat aankoeksel. In de bodem zijn verder twee kleine pennentjes 
aanwezig (diameter 1 en 1,2 cm), de functie hiervan is onbekend. Opvallend is dat in een 
brede duig vier gaten aanwezig zijn met daar doorheen een touw. Twee van die gaten zijn 
dichtgemaakt met een klein houten pennetje. Vermoedelijk heeft hier een handvat van touw 
aan de emmer gezeten. De emmer had twee banden met houten hoepels. 
Noemenswaardig zijn verder enkele fragmenten van een klein duigje van beukenhout van 6 cm 
breed.372 Aan de onderzijde is een schuine rand aanwezig, een kroosgroef ontbreekt.

Bezems
In de vulling van de haven zijn diverse takkenbezems gevonden (afb. 5.147). Dit soort bezems, 
gemaakt van bijeengebonden takjes van struikheide, worden ook wel pottenboenders genoemd 
en worden vaak aangetroffen tussen huishoudelijk afval. Drie takkenbezems zijn volledig intact 
teruggevonden, inclusief een korte steel (afb. 5.148.1 t/m 5.148.3). Zij zijn 28 tot 34 cm lang. 
Bij twee bezems is de steel van naaldhout, bij de derde van eikenhout. 

372 V46. Houtsoortdeterminatie op basis van visuele kenmerken. 

Afb. 5.147 Bezems tijdens de opgraving.
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De ronde kop van een handborstel heeft een diameter van 13 cm (afb. 5.148.4). In de 
onderzijde bevinden zich veel ronde gaten, hierin hebben oorspronkelijk borstelharen gezeten. 
De steel, die heeft vastgezeten in het ronde gat in het midden, ontbreekt. De borstelkop is 
gemaakt van essen- of iepenhout.373

Een tweede ronde borstelkop heeft een diameter van slechts 7,5 cm (afb. 5.148.5). In het gat 
in het midden zit een restant van de afgebroken houten steel en één kant is een verbrande 
plek aanwezig. 

Heften
Uit de havenvulling komen zeven heften. In vijf gevallen gaat het (waarschijnlijk) om delen van 

373 Houtsoortdeterminatie op basis van visuele kenmerken.
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Afb. 5.148 Houten bezems en borstels. Niet op schaal.
1. Takkenbezem met korte steel (V63-H01).
2. Takkenbezem met korte steel (V81-H12).
3. Takkenbezem met korte steel (V123-H01).
4. Ronde kop van een handborstel (V7-H02).
5. Ronde kop van een handborstel (V50-H03).
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eetmessen, waaronder een achthoekig mesheft (7 cm lang, afb. 5.149.1) en een achthoekig 
mesheft met fraai uitgevoerd uiteinde (8,5 cm lang, afb. 5.149.2). Beide zijn vermoedelijk 
gemaakt van ebbenhout. Een ander heft van een harde houtsoort heeft messing klinkplaat en 
heftbeschermer (8,3 cm lang, afb. 5.149.3). Laatstgenoemde heft is van een harde houtsoort 
gemaakt en heeft veel gaatjes op het oppervlak. Waarschijnlijk heeft hier een ander materiaal 
op gezeten, bijvoorbeeld van metaal of leer. Een halfronde heftplaat is onderdeel van een 
mestheft geweest (7,2 cm lang, afb. 5.149.4). Drie gaatjes waren bedoeld voor bevestiging, 
verder is de heftplaat versierd met kleine puntjes van metaal. Het vierde mesheft is van 
wortelhout gemaakt en 12,5 cm lang (afb. 5.149.5). Dit is een eenvoudig heft met een 
heftbeschermer van ijzer. 

De twee andere heften zijn waarschijnlijk onderdeel geweest van een stuk gereedschap. Het 
gereedschap kan bijvoorbeeld door de kuipers of aan boord van de haringbuizen zijn gebruikt. 
Een eenvoudig rond heft is van eikenhout en 10,5 cm lang (afb. 5.149.6). Het andere heft is 
van beukenhout, 11 cm lang en heeft een dikke kraag en 1 groef (afb. 5.149.7). 
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Afb. 5.149 Houten heften. Niet op schaal.
1. Achthoekig mesheft (V46-H02).
2. Achthoekig mesheft (V63-H02).
3. Mesheft met klinkplaat en heftbeschermer (V85-H01).
4. Halfronde heftplaat (V58-H02).
5. Mesheft van wortelhout (V108-H01).
6. Heft van eikenhout (V10-H03).
7. Heft van beukenhout (V62-H08).
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Kommen en borden
In de haven zijn twee fragmenten van houten borden en vier (fragmenten van) kommen 
gevonden. Van beide borden is slechts een stuk van de rand gevonden. Bij een van de borden, 
gemaakt van beukenhout, zit een verticale houten pen in de rand (afb. 5.150). 

Afb. 5.150 Foto en tekening van de rand van een 
bord van beukenhout (V92-H03). Tekening schaal 
1:2.

Afb. 5.151 Foto en tekening van een kommetje 
van beukenhout met groef in de rand (V6-H01). 
Tekening schaal 1:2.

Afb. 5.152 Drie kommen van elzenhout (V41-H01, V50-H01, V58-H01). Tekeningen schaal 1:2.



258

1

2

3

4
5

6
7

8

9

1011

Afb. 5.153 Stelen, stoppen en stokken. Niet op schaal.
1. Steel met wig in het uiteinde (V58-H03).
2. Steel met ingesnoerde kop (V81-H08). 
3. Mogelijk een steel (V40-H03).
4. Stop van naaldhout (V6-H02).
5. Stop van naaldhout (V40-H04).
6. Stop van onbekende houtsoort (V7-H04).
7. Ovalen stok van beukenhout met omhulsel van tin (V62-H01).
8. Pen van naaldhout (V13-H03).
9. Pen van naaldhout (V50-H02).
10. Lange pen van naaldhout (V81-H09).
11. Grof gevormde pen van naaldhout (V31-H03).
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Een klein kommetje van beukenhout374 met diameter van 10 cm heeft een groef in de rand 
(afb. 5.151). Waarschijnlijk viel hier een deksel in, wat zou betekenen dat het eerder een 
bewaardoosje is en geen kom. De drie andere kommetjes zijn gemaakt van een zachte 
loofhoutsoort en hebben een diameter tussen 13 en 17 cm (afb. 5.152). Houtsoortbepaling 
heeft uitgewezen dat deze drie kommen van elzenhout zijn gemaakt.375

Stelen, stoppen, stokken
Zes nette ronde stokken zijn waarschijnlijk stelen geweest, bijvoorbeeld van een bezem. 
Soms is slechts een fragment teruggevonden.376 Drie stelen zijn intact en zij zijn alle drie van 
naaldhout. Een steel van 31,5 cm lang heeft een uiteinde met wig erin (afb. 5.153.1). Het 
gereedschap werd over de stelen geschoven en hierna werd de wig in de kop geslagen, zodat 
de kop dikker werd en het gereedschap er niet af kon schieten. Een steel van 42,5 cm lang 
heeft een ingesnoerde kop, met daarop roest (afb. 5.153.2). Een kortere, minder zorgvuldige 
stok is mogelijk ook een steel geweest (24,7 cm lang, afb. 5.153.3). Het heeft aan het ene 
uiteinde een smaller deel, aan het andere uiteinde twee uitstekende stukjes (één afgebroken). 

Vier kleine stoppen zijn (vermoedelijk) stoppen van glazen flessen of steengoedkruiken met 
een smalle opening, bijvoorbeeld baardmankruiken. In de haven zijn veel van dit soort kruiken 
gevonden. Eén stop is in een kruik gevonden, namelijk een stop van kruk met een diameter 
van 2 cm (V47-H01, zie afb. 5.21.34).377 Door het midden van de kurk zit een gat, met daar 
doorheen een touwtje. Twee andere stoppen zijn van naaldhout en hebben een diameter 
van maximaal 2 en 2,2 cm (afb. 5.153.4 en 5.153.5). De vierde stop is van een onbekende 
houtsoort en maximaal 3,4 cm in diameter (afb. 5.153.6). 

Er zijn veel (fragmenten) van kortere en langere stokken gevonden, in de meeste gevallen van 
eikenhout of naaldhout. De functie is onbekend. Noemenswaardig is een fragment van een 
ovalen stok van beukenhout met omhulsel van tin (?) (afb. 5.153.7). Beide kopse kanten zijn 
afgebroken. 
Twee nette ronde pennen van naaldhout zijn puntig van vorm en 10 en 12 cm lang (afb. 
5.153.8 en 5.153.9). Dit soort pennen worden worstpennen genoemd en ze worden regelmatig 
tussen huishoudelijk afval gevonden. De functie ervan is niet helemaal duidelijk. Kenmerkend 
is dat vaak een gaatje ongeveer halverwege zit, zoals hier ook bij één exemplaar het geval is. 
Een lange pen van naaldhout van 44,5 cm lang is eveneens taps van vorm (afb. 5.153.10). 
Hetzelfde geldt voor een grof gevormde pen van naaldhout van 21,5 cm lang (afb. 5.153.11). 
Mogelijk gaat het om ongebruikte toognagels. Toognagels werden gebruikt als borgpennen in 
een houtverbinding. 

Divers
Twee stukjes van een tak van naaldhout lijken zijn uit een grotere stam gehakt (afb. 5.154.1 
en 5.154.2). In een van de takken zit een klein gat. Aangezien naaldhout niet in Noord-
Holland groeide in de 17de eeuw moet het om stukken geïmporteerd hout gaan. Het vermoeden 
bestaat dat de korte takstompjes aan stammen hebben gezeten die door houtschepen naar 
de haven van Enkhuizen zijn gebracht. Mogelijk vervulden zij een functie bij het transport 

374 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.
375 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.
376 V40 (2x, diameter 2,5 en 2,9 cm), V81 (diameter 2,8 cm). 
377 Deze stop hoort bij V47-C01. 
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van de stammen, bijvoorbeeld bij het borgen van een touw. Bij de verdere verwerking van de 
stammen hadden zij geen functie meer en zijn zij uit het hout gehakt. 

Twee dunne plankjes zijn vermoedelijk deksels van iets geweest, want de randen zijn iets 
schuin gesneden. Een rond plankje van een zachte loofhoutsoort is 9,6 cm in diameter en 7 
mm dik (afb. 5.154.3). Het andere plankje is van naaldhout, bijna vierkant (9 bij 8,5 cm) en 
7 mm dik (afb. 5.154.4). 

Een vierhoekig houten stokje van naaldhout is nog 15,5 cm lang (afb. 5.154.5). Een fijn 
kettinkje van metaal is over de kopse kant aangebracht en mogelijk heeft oorspronkelijk haaks 

1

2

3

4

5

Afb. 5.154 Diverse houtvondsten. Niet op schaal.
1. Stukje tak van naaldhout (V13).
2. Stukje tak van naaldhout (V63).
3. Rond plankje, mogelijk een deksel (V85-H06).
4. Vierkant plankje van naaldhout (V85-H07).
5. Stokje met kettinkje van metaal (V90-H02).
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hierop nog zo’n ketting gezeten. De functie van dit object is niet zeker. Gesuggereerd is dat het 
gaat om een garde.378 Een andere mogelijkheid is dat het gaat om een visontschubber.

Vier klootballen zijn onderdeel geweest van een kinderspel (afb. 5.155). De ballen zijn 
verzwaard door een kern van lood en hebben een diameter tussen 4,6 en 7 cm. 

Een rond, bol schijfje met een diameter van 3 cm is mogelijk een knoopkern geweest (V7-06). 
In het midden zit een klein gaatje. 

Een grof gesneden stokje van essen- of iepenhout is 9,5 cm lang (afb. 5.156.1). Het heeft een 
ronde kop en v-vormige onderkant. 

Van de schil van een kokosnoot is een klein fragment gevonden (afb. 5.156.2). Stukken 
kokosnoot komen met enige regelmaat tevoorschijn uit de bodem van Enkhuizen.

Een fragment van het blad van een schep is van beukenhout gemaakt (afb. 5.156.3). 
Een plankje van naaldhout heeft enigszins de vorm van een wapenschild (afb. 5.156.4). Slechts 
de helft is teruggevonden. Op de breuk is een stuk van een (bevestigings)gaatje zichtbaar. Het 
is niet bekend waar dit plankje onderdeel van is geweest. 

378 Vriendelijke mededeling Arent Vos.

Afb. 5.155 Vier klootballen met loden kern (V13-H02, V62-H09, V62-H10, V136-H01).
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Een tapkraan van naaldhout is volledig, maar wel zonder het kraantje teruggevonden (afb. 
5.156.5). De kraan is 14,5 cm lang en gemaakt van naaldhout. Dit soort kranen werd in een 
ton geslagen, zodat wijn of bier uit het vat getapt kon worden. 

In de havenvulling zijn slechts twee fragmenten van houten zolen gevonden.379 Het gaat om 
delen van muilen: op de houten zool heeft aan de voorzijde een leren blad bevestigd gezeten.

379  V108, V111.
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Afb. 5.156 Diverse houtvondsten. Niet op schaal.
1. Stokje van essen- of iepenhout (V81-H03).
2. Stukje schil van een kokosnoot (V107-H01).
3. Blad van een schep (V81-H11).
4. Plankje van naaldhout (V81-H10).
5. Tapkraan van naaldhout (V7-H01).
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5.6 Leer, touw en textiel

Uit de havenvulling is veel leer verzameld, namelijk 1662 fragmenten. Dit wisselt van een klein 
stukje van een schoen tot een grote lap leer. In de meeste gevallen is sprake van rundleer. 
In de tekst hieronder en bij de afbeeldingen wordt de leersoort alleen vermeld als sprake is 
van een andere leersoort. De meeste fragmenten zijn afkomstig van schoenen. Hiernaast zijn 
opvallend veel stukken leer gevonden die afkomstig zijn van andere objecten. 

5.6.1 Schoenen (D.M. Duijn)
Verreweg de meeste fragmenten leer zijn afkomstig van schoenen, namelijk 1309 fragmenten 
(78,8% van het totaal). Bij opgravingen worden vaak deels of helemaal complete schoenen 
gevonden. De schoenonderdelen zijn dan wel los van elkaar doordat de stiksels zijn vergaan, 
maar de schoen wordt als pakketje in de grond teruggevonden. Bij de leervondsten van 
schoenen uit de havenvulling zien we een ander beeld: het gaat om gefragmenteerd materiaal. 
Dit houdt in dat veel schoenonderdelen los van elkaar zijn gevonden en niet duidelijk is wat 

Afb. 5.157 Staafdiagram van de aangetroffen schoenmaten.

Afb. 5.158 Zool van hergebruikt leer met versiering daarin (V92-L03). Tekening schaal 1:4.
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V16-L04

V66-L05

V85-L39

V90-L02

V108-L09
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bij elkaar hoort. Dit komt deels door het 
feit dat veel vondsten zijn verzameld op 
de stort. De grond met vondsten was op 
dat moment al twee keer verplaatst380, 
waardoor onderdelen los van elkaar zijn 
geraakt. Echter, tijdens het uitgraven 
van de havenvulling zijn ook vrijwel geen 
complete schoenen gevonden. Dit wijst 
erop dat schoenen in principe niet intact in 
de haven zijn gegooid, maar met name als 
losse onderdelen. Dit kan erop wijzen dat 
het om afval van een leerbewerker gaat. 
Wat dit echter tegenspreekt, is dat nauwelijks afsnijdsels zijn gevonden. 
Zolen bestonden in de 17de eeuw uit een binnenzool en buitenzool, met daar tussen soms een 
tussenzool. Verder hadden de schoenen een hak. In totaal zijn 1112 fragmenten van zolen 
verzameld, namelijk binnenzolen, tussenzolen, buitenzolen, hakken, teenstukken, zoolstrips 
en verstevigingsstukken. Vaak zaten meerdere onderdelen nog aan elkaar vast. De leren 
onderdelen van de zolen zijn bijna allemaal van rundleer. Enkele tussenzolen zijn gemaakt van 
hout (drie stuks), kurk (twee stuks) of een combinatie van beide (twee stuks). De gevonden 
hakken bestaan uit meerdere lagen leer op elkaar (maximaal twaalf lagen), die aan elkaar zijn 
gevestigd met houten pennetjes.
Van 195 schoenen kon de schoenmaat worden bepaald (afb. 5.157). De maat van de meeste 
schoenen ligt tussen maat 33 en 39.

Door de hoge fragmentatiegraad is het niet eenvoudig om het aantal exemplaren bij de 
schoenen te tellen. Er zijn 359 records uitgedeeld, maar soms zijn meerdere losse onderdelen 
onder één record geplaatst. Hiernaast zullen onderdelen van verschillende records bij elkaar 

380 Een keer bij het uitgraven van de grond en nog een keer bij het uitspreiden van de stortgrond. 

V118-L02

Afb. 5.159 Onversierde schoenen van type 
130 (V16-L04, V66-L05, V85-L39, V90-L02, 
V108-L09, V118-L02). Tekeningen schaal 1:4. 
Tevens legenda van de gebruikte tekenwijzen.
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horen. Een indicatie geven de zolen. Als alleen de binnenzolen worden geteld, gaat het om 
173 records. Hierbij moet worden aangemerkt dat waarschijnlijk niet alle zolen van schoenen 
afkomstig zijn, omdat ook veertien schachten van laarzen zijn aangetroffen. Bij deze schachten 
zijn geen bijbehorende zolen verzameld, wat betekent dat een deel van de losse zolen uit de 
havenvulling van laarzen afkomstig zal zijn. Het gaat echter maar om een klein aantal. 
Bijzonder is een zool waarbij aan de binnenkant van de buitenzool gebogen lijnen zichtbaar 
zijn (afb. 5.158). De zool is gemaakt van hergebruikt leer, vermoedelijk van een rijk versierd 
zadel, tas of stoelbekleding.
Van 81 schoenrecords kan het type schoen worden vastgesteld. Een record kan bestaan uit 
slechts één fragment, maar ook een (bijna) complete schoen. De indeling in schoentypen is 
door Olaf Goubitz gemaakt op basis van de toegepaste sluitingen. 
Verreweg de meeste schoenen zijn lage modellen met een vetersluiting (type 130), namelijk 
59 records. Dit type schoen won aan populariteit in de tweede helft van de 16de eeuw en was 
in de 17de eeuw het meest gangbare model schoen.381 Vrijwel alle schoenen zijn van rundleer, 
een enkele keer is het iets fijnere rund/kalfleer toegepast. De meeste schoenen van dit type 
zijn onversierd (afb. 5.159). Bij twee schoenen is een reparatie van het voorblad herkenbaar 

381 Goubitz et al. 2001, 281-282.

V85-L37

V131-L04

V108-L01

V31-L17

Afb. 5.160 Schoenen van type 130 met reparatie in het voorblad (V85-L37, V131-L04), voorblad met lint 
(V108-L01) en suède schoen met erg lang teenstuk (V31-L17). Tekeningen schaal 1:4.
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V39-L01

V40-L30

V59-L03

V62-L12

V69-L03

V85-L42
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(V85-L37, V131-L04, afb. 5.160). Opvallend zijn verder een voorblad met een lint (V108-L01, 
afb. 5.160) en een schoen van suède met erg lang teenstuk en een rechte stompe neus, die is 
opgevuld met wol (V31-L17, afb. 5.160). 
Bij twintig records zijn het voorblad en/of de hielstukken versierd door middel van ingesneden 
motieven en/of doorgestikte randen (afb. 5.161). Bij twee andere records met versierde 
onderdelen is het niet helemaal zeker of het om type 130 gaat (afb. 5.162). Het aandeel 

V90-L03

V92-L02

Afb. 5.161 Versierde voorbladen en hielstukken van schoenen met type 130 (V39-L01, V40-L30, V59-L03, 
V62-L12, V69-L03, V85-L42, V90-L03, V92-L02). Tekeningen schaal 1:4.

V63-L23

V81-L18

Afb. 5.162 Versierde onderdelen van schoenen, mogelijk van type 130 (V63-L23, V81-L18). Tekeningen 
schaal 1:4.
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van versierde schoenen is hiermee vrij laag: in een aslaag uit de periode 1610-1630 bij een 
opgraving aan de Paktuinen waren vrijwel alle schoenen van type 130 versierd.382

Acht records bestaan uit zogenaamde muilen: schoenen met een open achterkant (type 105). 
Dit type schoen was met name in de 16de eeuw populair. Muilen konden zowel een leren zool 
als een houten zool hebben. In de havenvulling zijn slechts twee houten zolen gevonden (zie 
boven), wat aangeeft dat dit type muil in de 17de eeuw nauwelijks meer werd gedragen. Bij drie 
muilen is vastgesteld dat het voorblad was voorzien van een voering. Een van de voorbladen is 
van suede en tevens zijn vier voorbladen en twee zolen versierd (afb. 5.163). 
Schoenen met een sluiting met riempje en gesp worden vertegenwoordig door zes records 
(type 85). Drie kleine exemplaren met maat 22 en 24 zijn gemaakt van het fijnere kalfsleer of 
rund/kalfsleer, waaronder twee (enigszins) complete exemplaren (afb. 5.164). Op een andere 
schoen is een reparatie op het voorblad aanwezig (afb. 5.164). 

Zes records betreffen schoenen zonder sluiting (type 90). Vier van deze schoenen hebben een 
versierd voorblad, een vijfde schoen heeft een reparatie op het voorblad (afb. 5.166). 

Tot slot is één schoen aanwezig met een vetersluiting (type 70). De schoen is onversierd (afb. 
5.165).

382 Schrickx & Duijn 2016.

V40-L35

V63-L21

V85-L04

V92-L19

Afb. 5.163 Versierde zolen en voorbladen van muilen (V40-L35, V63-L21, V85-L04, V92-L19. Tekeningen 
schaal 1:4.
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V37-L04

V92-L01

V93-L01

Afb. 5.164 Schoenen van type 85: twee kinderschoenen (V37-L04, V92-L01) en een schoen met reparatie 
in het voorblad (V93-L01). Tekeningen schaal 1:4.

Afb. 5.165 Onversierde schoen van type 70 (V39-L02). Tekening schaal 1:4.
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5.6.2 Laarzen (D.M. Duijn)
Bijzonder is dat in de havenvulling onderdelen van laarzen zijn gevonden. Het gaat om dertien 
records, in alle gevallen bestaande uit fragmenten van laarsschachten (afb. 5.167). Alle laarzen 
zijn gemaakt van rundleer en bij zeven records zijn stiksels van aantreklussen aanwezig. 
Deze aantreklussen hebben aan de binnenzijde van de laars gezeten. De aantreklussen wijzen 

V19-L01

V31-L33

V81-L27

V92-L14

V101-L01

Afb. 5.166 Versierde voorbladen en een voorblad met reparatie van schoenen met type 90 (V19-L01, 
V31-L33, V81-L27, V92-L14, V101-L01). Tekeningen schaal 1:4.
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V7-L01

V31-L39
V40-L20

V31-L39
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V39-L03

V81-L03
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V58-L07

V85-L30

Afb. 5.167 (Drie pagina’s) Fragmenten van laarsschachten (V7-L01, V31-L39, V39-L03, V40-L20, 
V58-L07, V81-L03, V85-L30). Tekening schaal 1:4.
Afb. 5.167 (Drie pagina’s) Fragmenten van laarsschachten (V7-L01, V31-L39, V39-L03, V40-L20, V58-L07, 
V81-L03, V85-L30). Tekeningen schaal 1:4.
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erop dat de laarzen kniehoog waren.383 Op nog een ander 
fragment is ook een stiksel van een aantreklus aanwezig, 
maar de vorm van het stuk wijst niet direct op een 
laarsschacht (afb. 5.168).
Fragmenten van laarzen worden zelden gevonden in 
archeologische context in West-Friesland. Dit is niet zo 
gek, want vondsten van laarzen zijn in heel Nederland 
zeldzaam.384 Dat juist bij de opgraving aan de Kuipersdijk 
wel diverse laarzen zijn aangetroffen, hangt samen met 
de specifieke context, namelijk een haven. Goed ingevette 
laarzen waren waterdicht en daarom zeer geschikt voor 
vissers en andere zeelieden, die tijdens het werk op een schip 
gemakkelijk nat konden worden. De laarzen beschermden 

hen bovendien tegen kou en blessures. Het is dan ook niet verwonderlijk dat archeologische 
vondsten van hoge laarzen met name bekend zijn van scheepswrakken.385 In het bekende wrak 
Scheurrak SO1, een fluitschip met graan dat eind 16de eeuw in de Waddenzee is vergaan, zijn 
drie (delen van) hoge laarzen gevonden, waaronder een compleet exemplaar (afb. 5.169). 
Deze laars is voorzien van aantreklussen en geeft een goed beeld van hoe de laarzen uit de 
Oude Buyshaven eruit hebben gezien. Een andere complete laars komt uit een vissersschip dat 
rond het midden van de 17de eeuw is vergaan in de Zuiderzee.386 Bij de opgraving Fruittuinen, 
gelegen naast het plangebied, zijn de fragmenten van tien laarzen gevonden.387

Op schilderijen en prenten uit de 17de eeuw zijn vissers vaak met hoge laarzen afgebeeld. 
Een leuk voorbeeld is een prent van Jan Luyken uit 1694 (afb. 5.170). Hierbij moet worden 
aangemerkt dat de vissers op deze prent vanaf het strand vissen en daarbij door de branding 
lopen. Het gaat dus niet om vissers op een schip, die uiteraard een andere werkwijze hebben.

383 Goubitz et al. 2001, 229.
384 Goubitz et al. 2001, 230.
385 Goubitz et al. 2001, 229-230.
386 Wrak OT23, gevonden bij Dronten. https://mass.cultureelerfgoed.nl/ot23.
387 Conceptrapportage uit 2011, niet gepubliceerd? Determinatie door J. Verweij.

Afb. 5.168 Stuk leer met aantreklus 
(V40-L19). Tekening schaal 1:4.

Afb. 5.169 Complete laars uit scheepswrak Scheurrak SO1. Beeldbank Maritieme Archeologie RCE en 
Goubitz et al. 2001, 232.
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In latere tijd, in ieder geval de 19de en 
(vroege) 20ste eeuw, lijkt de klomplaars 
een standaard onderdeel te zijn 
geweest van de kleding van vissers 
(afb. 5.171). In de Oude Buyshaven 
zijn geen onderdelen gevonden die 
aan dit soort laarzen kunnen worden 
toegeschreven en ook is geen enkel 
fragment van een houten klomp 
aangetroffen. Op basis hiervan kan 
worden gesteld dat in de 17de eeuw 
geen klomplaarzen werden gedragen 
door zeelieden en vissers. 

5.6.3 Mouwen of lange wanten 
(D.M. Duijn)
Drie andere stukken lijken op een 
laarsschacht: een vrij grote lap met 
aan twee tegenover gestelde zijden 
stiksels (afb. 5.172). Wanneer de 
randen met de stiksels met elkaar 
worden verbonden ontstaat een 
schacht, maar zij lijken te smal om als 
laarsschacht gefunctioneerd te kunnen 
hebben. Dit doet vermoeden dat het 
om stukken van mouwen gaat. Het is 
de vraag of in dat geval de mouwen 
onderdeel waren van een jas. Een 
onderdeel van vermoedelijk een leren 
jas met leren knopen is gevonden in 
een scheepswrak uit het midden van 
de 17de eeuw (afb. 5.173).388 Een 
andere verklaring is dat het gaat om 
handschoenen met een hele lange 
manchet, zogenaamde okselwanten.389 
Dergelijke lange handschoenen zijn 
onder meer gevonden in drie wrakken 
van vissersschepen die tussen 1550 en 
1650 zijn vergaan in de Zuiderzee (afb. 
5.174).390 Een andere mogelijkheid is 
dat het gaat om losse mouwen, zoals op foto’s van vissers uit het begin van de 20ste eeuw 
zichtbaar zijn (zie onder). 

388 RCE, maritieme collectie, ZO69-106.
389 Willemsen 2015, 66-69.
390 Wrak OU86, OT23 en OW10. https://mass.cultureelerfgoed.nl.

Afb. 5.170 Een visser met hoge leren laarzen op een prent 
van Jan Luyken uit 1694. 

Afb. 5.171 Klomplaarzen. Collectie Zuiderzeemuseum.
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V16-L10

V63-L07
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V81-L07

Afb. 5.172 Stukken leer, mogelijk mouwen (V16-L10, V63-L07, V81-L07, ook vorige pagina). Tekeningen 
schaal 1:4.

Afb. 5.173 Onderdeel van vermoedelijk een leren jas uit een scheepswrak. Beeldbank Maritieme Archeologie 
RCE.
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5.6.4 Lappen leer (D.M. Duijn)
Uit de havenvulling komen veel ‘lappen’ 
van leer: grote en kleine lappen met 
of zonder stiksels. In totaal gaat het 
om 152 stukken, gedetermineerd in 
118 records. Dit soort lappen worden 
bij reguliere opgravingen eigenlijk 
nooit gevonden. Zij moeten dus 
samenhangen met de havencontext 
waarin zij zijn aangetroffen. Dit maakt 
het aannemelijk dat het om stukken 
leer gaat die onderdeel zijn geweest 
van schepen en/of onderdelen zijn van 
kleding van vissers of andere zeelieden. 
Hieronder worden de stukken beknopt 
besproken en hiernaast zijn de meest 
interessante stukken afgebeeld. Van 
de meeste stukken is niet duidelijk 
waar het onderdeel van is geweest. Het 
verdient aanbeveling om in de toekomst 
nogmaals deze stukken te bestuderen, 
in samenhang met soortgelijk leer dat is 
gevonden in scheepswrakken.

Bij de opgraving Fruittuinen zijn ook veel van dit soort lappen gevonden. Vier stukken zijn 
hier geïnterpreteerd als kistbekleding. Zij hebben langs één rand nagelgaten en verder ook 
grotere gaten en zijn duidelijk ergens vanaf getrokken. Van andere lappen wordt vermoed dat 
zij onderdeel zijn geweest van een soort waadpak.391

391 Conceptrapportage uit 2011, niet gepubliceerd? Determinatie door J. Verweij.

Afb. 5.174 Wanten met lange manchetten, gevonden in 
scheepswrakken. Beeldbank Maritieme Archeologie RCE.

Afb. 5.175 Fragmenten dik leer met stiksel (V31-L37, V37-L11). Tekeningen schaal 1:4.

V31-L37

V37-L11
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V7-L09

V9-L01

V10-L01

V16-L09

V40-L18
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V31-L22

V37-L12

V40-L17

V81-L24
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V60-L07

V62-L17

V66-L01

V81-L26

V81-L43

V108-L10
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V85-L24

V92-L04

V109-L02

V123-L01

V131-L02

V58-L03



284

Veel stukken zijn fragmenten van een groter object. Ze zijn hier vanaf gescheurd of ze zijn er 
in het verleden vanaf gesneden. Vaak is nog wel stiksel aanwezig aan één of meer zijden, maar 
over de oorspronkelijke vorm van het stuk valt weinig te zeggen. In totaal kunnen 107 stukken 
tot deze groep worden gerekend. Elf stukken hiervan zijn van dik leer gemaakt (afb. 5.175).

Hiernaast zijn 21 stukken aanwezig die (grotendeels) compleet zijn, maar waarvan de functie 
niet duidelijk is (afb. 5.176). Deze stukken zijn niet zo groot en zij zijn onderdeel geweest van 
een groter object, bijvoorbeeld een kledingstuk of een zadel. Ook hier is de functie niet zeker.

Afb. 5.176 (Vier pagina’s) Stukken leer met onbekende vorm. Tekeningen schaal 1:4.
V7-L09: met een reparatie of bevestigingsnaad van 2,5 cm.
V9-L01: heel dik leer, stiksel aan alle 3 kanten en op oppervlak.
V10-L01: dik leer, verschillende gaten en slijtplekken.
V16-L09: rondom stiksel, omhaal en 90 graden, dik leer.
V31-L22: aan 2 zijden stiksel, ook aan de achterzijde stiksel 7 x 4,5 cm, kleding?
V37-L12: verschillende soorten stiksel.
V40-L17: met stiksel.
V40-L18: aan 2 zijden stiksel, aan een zijde een deel geplooid, rond gebogen.
V58-L03: rondom stiksel (omhaal)op de lap ook stiksel dubbele rij.
V60-L07: aan 2 zijden stiksel. Raar rond stukje 1,5 cm doorsnee voor 3/4 open. Is dit expres gedaan of is 
het iets wat al op de huid zat (tepel?).
V62-L17: twee keer dubbel stiksel van 7 cm lang op de lap.
V66-L01: min of meer rond stuk leer, aan de achterzijde stiksel van beleg.
V81-L24: dik leer met 3 gaten en aan een zijde.
V81-L26: intact.
V81-L43: snee 2,5 cm reparatie of om iets te bevestigen.
V85-L24: half cirkelvormig stiksel aan 1 zijde 10 cm lang, 7,5 cm hoog. 2 cm lang stiksel is iets tussen 
vastgezet? 8 cm stiksel langs beide zijden van een insnijding ook om iets tussen vast te zetten?
V92-L04: rond fragment leer met stiksel, rund/kalf.
V108-L10: ovaal vormig stuk leer met stiksel rondom.
V123-L01: aan 3 zijden stiksel.
V131-L02: mogelijk van kleding, heel dik leer, stiksel in de hoek met de ronding van beleg?

V129-L05

Afb. 5.177 (ook volgende pagina) Stukken leer met gaten. Foto’s niet op schaal, tekeningen schaal 1:4.
V10-L02: met gaten.
V37-L13: heel dik leer (0,5 cm), 2 knoopsgaten.
V58-L04: 11,8x15 cm, dik stug leer met 2 gaatjes aan de bovenzijde.
V63-L10: 35 x 18,5 cm, dik leer (0,6 cm) met 1 nagelgat.
V85-L01: dik leer met slijtplek.
V92-L23: heel dik leer. In het midden een slijtplek, dik garen in de stikselgaten.
V121-L04: gaten aan boven en onderzijde.
V129-L05: dik leer. Gaatjes aan de zijkant. Vouw. Snijsporen aan de vleeskant.
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V10-L02
V37-L13

V63-L10

V85-L01

V92-L23

V121-L04

V58-L04
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Acht stukken leer kunnen als één groep worden 
beschouwd: zij zijn min of meer rechthoekig 
of vierkant, vrij klein (grootste maat 12 tot 
39 cm) en hebben gaten langs de rand (afb. 
5.177). Stiksel is niet aanwezig, wat betekent 

dat zij geen onderdeel zijn geweest van een groter object. Zeven van de acht stukken zijn 
gemaakt van dik leer en in diverse stukken zijn slijtplekken/gaten aanwezig. De gaten zijn 
rond en relatief groot of juist langwerpig, als een knoopsgat. Ook van deze objecten is helaas 
niet bekend wat de functie is geweest. In scheepswrak Scheurrak SO1 is een soortgelijk object 
gevonden (afb. 5.178).392 

Een laatste groep wordt gevormd door dertien grote lappen leer (afb. 5.179). Het grootste 
stuk is maar liefst 111 bij 60 cm. Een deel van de stukken is te groot om te kunnen tekenen. 
Op vrijwel alle stukken zijn stiksel aanwezig, wat betekent dat aan de lappen andere stukken 
bevestigd hebben gezeten. Ook hier geldt weer dat determinatie onzeker is. Van enkele stukken 
wordt vermoed dat het gaat om een deel van een schort, ook wel een voorschoot genoemd. 
Stukken van mogelijke voorschoten zijn onder meer bekend uit scheepswrakken, namelijk 
twee vissersschepen die in de periode 1550-1650 in de Zuiderzee zijn vergaan (afb. 5.180).393 
Archeologische vondsten van schorten zijn verder zeldzaam. In Alkmaar is een leren schort 

392 RCE, maritieme collectie, SO1-14071. Deze vondsten worden momenteel uitgewerkt, maar de 
onderzoekers weten niet wat de functie van dit stuk is geweest. 

393 RCE, maritieme collectie, ZO69 en OW10.

Afb. 5.178 Stuk leer met gaten uit scheepswrak 
Scheurrak SO1. Beeldbank Maritieme Archeologie 
RCE.

Afb. 5.180 Grote stukken leer uit scheepswrakken, 
vermoedelijk afkomstig van voorschoten. Beeldbank 
Maritieme Archeologie RCE.

Afb. 5.181 Leren schort van een pottenbakker uit 
Alkmaar. Collectie gemeente Alkmaar.



287

V40-L38

V10-L13
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V50-L03

V58-L06

V92-L15
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V85-L13

V92-L20
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V92-L24

V101-L04

V108-L11
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V104-L01

V104-L02

V135-L02
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Afb. 5.179 (Vijf pagina’s) Grote stukken leer. Foto’s niet op schaal, tekeningen schaal 1:4.
V10-L13: 80x65 cm, slechte staat, de lap is uit elkaar gevallen in meerdere stukken.
V40-L38: 35,5x54 cm, 1 groot fragment bestaat uit 3 stukken.
V50-L03: 46x50 cm, aan 3 zijden stiksel, rund/kalf.
V58-L06: 27 x 42 cm, met stiksel.
V85-L13: 111x60 cm, schort? Aan 3 zijden stiksel, 1 reparatie stiksel boogvormig van 4 cm.
V92-L15: 48x23 cm, stiksel langs 1 zijde, dubbel stiksel midden op de lap.
V92-L20: 29x27 cm, twee stiksels van 3 cm en één van 1,5 cm voor bevestiging van iets? Heel veel sneden 
op het leer. Schort?
V92-L24: 52,5x37 cm, stiksel langs 3 zijden, niet netjes gestikt (grove steken). reparatie van 2 cm.
V101-L04: 68x32 cm, aan 2 zijden stiksel.
V104-L01: 49,5x61,5 cm, aan 1 zijde stiksel, 2 gaatjes met stiksel eromheen, misschien heeft hier iets 
bevestigt gezeten. Hoort misschien bij V104-L02.
V104-L02: 50x62 cm, aan 2 zijden stiksel. Aan een zijde zit onder dit stiksel een stukje stiksel met 2 
gaatjes tegenover elkaar (21 cm,) 1 gaatje met stiksel er omheen. Hoort misschien bij V104-L01.
V108-L11: 70x45 cm, klein stukje stiksel reparatie of om iets te bevestigen.
V135-L02: 69x53,5 cm, op 1 punt bij elkaar gevouwen, 3 zijden stiksel.

Afb. 5.182 Ansjo vissers aan de Zuider Havendijk in Enkhuizen rond 1930. Beeldbank Oud Enkhuizen.

Afb. 5.183 Ansjo vissers bij de Oosterhaven in Enkhuizen in 1910. Beeldbank Oud Enkhuizen.
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van een pottenbakker gevonden uit de 16de eeuw (afb. 5.181).394 Dit schort was ruw gesneden 
uit een lap rundleer en werd omgebonden met een touw. 
Het is waarschijnlijk dat de haringvissers in de 17de eeuw naast de bovengenoemde hoge leren 
laarzen ook leren schorten of jassen droegen. Op deze manier konden zij hun kleding droog, 
en dus warm houden. Dit was niet alleen van belang omdat zij geregeld in de regen werkten 
en nat konden worden van hoge golven die over het dek heen sloegen, maar ook doordat zij 
nat (en vies) werden van het binnenhalen van de visnetten en het kaken van de haring aan 
boord van het schip.395 Op foto’s uit het begin van de 20ste eeuw zijn vissers in Enkhuizen te 
zien in leren schorten (afb. 5.182 en 5.183). Deze vissers visten op ansjovis en niet op haring. 

394 Bitter 1995, 66. 
395 Stam 2015.

Afb. 5.184 Complete boekband (V90). 
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5.6.5 Boekband (C.P. Schrickx)
Leren boekbanden komen zo af en toe bij opgravingen voor, maar meestal zijn deze stuk en 
ontbreken de metalen boekbeslagen. Uit de havenvulling komt één complete boekband met 
de houten platten en inclusief de twee messing sluitingen (afb. 5.184).396 Het is gevonden in 
een vullingslaag die uit de eerste helft van de 17de eeuw dateert. In deze tijd is een compleet 
boekje in de haven gevallen of gegooid, waarna het papier is vergaan en de boekband in de 
bodem van de haven bewaard is gebleven. De boekband is blindgestempeld met een eenvoudig 
decor van lijnen en kleine bloemmotieven. Het kleine formaat (voorplat 7 bij 10 cm) doet 
onmiddellijk denken aan een Enkhuizer almanak. Een almanak verschijnt ieder jaar en bevat 
weersvoorspellingen, waterstanden, feestdagen, de tijd van opkomst van zon en maan en 
allerlei wetenswaardigheden. Voor een schipper een zeer nuttig boekje. Na verstrijken van 
het jaar had het boekje geen nut meer en dat zou kunnen verklaren hoe deze in de haven 
beland: het is eenvoudig over boord gegooid. Almanakken werden vanaf het einde van de 16de 
eeuw gedrukt, maar exemplaren uit de late 16de en 17de eeuw zijn zeer zeldzaam. De boekjes 
werden immers weggegooid. Bladzijden van een bijzonder exemplaar zijn te vinden in het 
Rijksmuseum in Amsterdam.397 Deze losse bladzijden zijn afkomstig uit het Behouden Huys 
op Nova Zembla. De almanak dateert uit 1596 en is gedrukt in Deventer. Interessant is het 
formaat: een volledige opengeslagen pagina meet 14 bij 9 cm. Een boekje met voorplat van 7 
bij 10 cm past hier uitstekend bij. De oudst overgeleverde Enkhuizer almanak dateert uit 1680, 
maar we mogen zeker veronderstellen dat dit boekje al eerder werd gedrukt. In Enkhuizen 
wordt verondersteld dat deze almanak vanaf 1595 is verschenen. De oudste Enkhuizen almanak 
hebben we in de haven niet gevonden, maar het zou zo maar kunnen dat het wel de oudste 
boekband van een Enkhuizer almanak is.

5.6.6 Overig leer (D.M. Duijn)
In totaal kunnen 38 fragmenten leer als afsnijdsels worden geïnterpreteerd. Dit is een laag 
aantal, gezien de grote hoeveelheid leer die is gevonden. 

396 V90.
397 Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. NG-NM-7741.

Afb. 5.185 Gevlochten stuk leer (V6-L05).

Afb. 5.186 Afbiesrand van leer (V85-L47). Schaal 1:4.
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Een fragment bestaat uit drie repen leer die in elkaar zijn gevlochten (afb. 5.185). Het is 
gemaakt van kalfsleer en nog 26 cm lang. Mogelijk gaat het om een stuk van een zweep. 

Een reep leer van 26 cm lang en 1,5 cm hoog is van dik leer (0,4 cm dik) en bevat gaatjes van 
nagels.398 Mogelijk is het een stuk bekleding van een meubelstuk.
Twee andere repen leer zijn onderdeel geweest van riempjes. Ze zijn beide ongeveer 22 cm 
lang, 1 tot 1,5 cm hoog en zijn voorzien van gaatjes.399

Een reep leer van rund/kalfleer is 29 cm lang en dubbelgevouwen (2 cm breed, afb. 5.186). 
Het gaat om een afbiesrand. 

5.6.7 Hoeden (C.P. Schrickx)
Een van de vondsten uit de haven die tot 
de verbeelding spreekt, is een vilten hoed 
die grotendeels compleet is teruggevonden 
(afb. 5.187). Vilten hoeden waren in de 17de 
eeuw een standaard hoofddeksel onder de 
gegoede burgerij zoals we op talloze 17de-
eeuwse mannenportretten kunnen zien. In 
een stad als Enkhuizen waren hoedenmakers 
actief en er moeten vele duizenden hoeden 
zijn gemaakt. Er is er geen één overgeleverd. 
Ook landelijk zijn historisch overgeleverde 
vilten hoeden een zeldzaamheid. Het meest bekende voorbeeld is de hoed die is gedragen door 
Ernst Casimir van Nassau-Dietz tijdens het beleg van Roermond in 1632 (afb. 5.188). Hij was 
veldmaarschalk van het Staatse leger en werd tijdens een inspectie van de loopgraven door 

398 V81-L05.
399 V31-L21 en V81-L12.

Afb. 5.187 Vilten hoed (V131-T01).

Afb. 5.188 Hoed van Ernst Casimir. Collectie 
Rijksmuseum Amsterdam. 
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een musketschot dodelijk getroffen. De 
hoed met kogelgat zou sindsdien als ‘reliek’ 
zijn bewaard en bevindt zich tegenwoordig 
in het Rijksmuseum Amsterdam. In dit 
museum bevindt zich nog een tweede 
overgeleverde vilten hoed, die afkomstig 
zou zijn van Hendrik Casimir, de zoon van 
Ernst Casimir (afb. 5.189). Die hoed zou 
door hem zijn gedragen in 1640, toen hij 
van zijn paard werd geschoten en om het 
leven kwam.
Naast deze zeldzame overgeleverde hoeden 
beschikken we dankzij archeologische 
opgravingen over diverse bodemvondsten van hoeden. De belangrijkste vondst is gedaan in 
Hoorn, in een afvalstort op de hoek van het Kleine Oost en het ABC in 2001 (afb. 5.190). 

Hieruit komen de resten van minimaal zeven min of meer complete hoeden en de resten van 
een achtste exemplaar.400 Bovendien zijn afgesneden viltreepjes en verstelstukjes gevonden, 
waaruit valt te concluderen dat het afval van een hoedenmaker betreft. Niet ver van de 
vindplaats is nog een complete hoed met zijden voering opgegraven. Die hoed lag in de vulling 
van de haven die bekend staat onder de naam Karperkuil. Alle Hoornse hoeden dateren uit het 
einde van de 16de eeuw. Ze hebben een vrij hoge bol (15 tot 22,5 cm) en relatief smalle rand 
(2 tot 9 cm). De hoeden maken sindsdien onderdeel uit van de vaste archeologische opstelling 
in het Westfries Museum en zijn ook op meerdere tentoonstellingen te zien geweest.

400 Van de Walle-van der Woude 2007.

Afb. 5.189 Hoed van Hendrik Casimir. Collectie Rijks-
museum Amsterdam. 

Afb. 5.190 Hoeden gevonden bij de opgraving Karperkuil in Hoorn.
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Naast Hoorn beschikt ook Groningen 
over een collectie vilten hoeden 
die bij diverse opgravingen zijn 
gevonden. Ze zijn beschreven door 
Zimmerman in haar studie naar 
16de-eeuwse textielvondsten uit 
die stad.401 Bij een opgraving aan 
de Prinsenstraat zijn de resten van 
wel twintig hoeden tevoorschijn 
gekomen. De hoeden zijn onder 
te verdelen in een aantal typen op 
basis van de vorm van de bol en de 
breedte van de rand. Zimmerman 
maakt een onderscheid tussen brede 
randen (10 cm of meer) en smalle 
randen (minder dan 10 cm). Het 
meest gangbare model was volgens 
haar de hoed met lage ronde bol 
en smalle rand. Slechts enkele van 
deze hoeden zijn overigens min of 
meer compleet.
Vondsten van vilten hoeden zijn 
verder onder meer bekend uit 
Rotterdam, het Behouden Huys op 
Nova Zembla en vooral uit diverse 
scheepswrakken. Twee hoeden zijn 
bijvoorbeeld afkomstig uit een wrak 
Scheurrak SO1 dat eind 16de eeuw 
is vergaan in de Waddenzee (afb. 
5.191).402 Een andere hoed komt 
uit een schip, een beurtvaarder, 
waarvan het wrak is gevonden in 
Flevoland en dat tussen 1620 en 
1630 op de Zuiderzee is vergaan 
(afb. 5.192).403 
Fragmenten van vilthoeden komen 
zo nu en dan bij opgravingen voor. 
Bij de opgraving Fruittuinen in 2006, 
waarbij een deel van de naastgelegen 
Nieuwe Haven is onderzocht, zijn de 
delen van twee hoeden gevonden.404 Beide hebben een lage bol en brede rand. Bij de eerste 
hoed is de bol 11 cm hoog en de rand 11 cm breed; de diameter is 45 cm. Bij de andere hoed 
zijn de maten niet meer vast te stellen. De rand is 9,5 cm breed en de diameter is groter dan 

401 Zimmerman 2007.
402 RCE, maritieme collectie, SO1-2481
403 RCE, maritieme collectie, OB71-157.
404 Comis 2011.

Afb. 5.191 Twee hoeden uit wrak Scheurrak SO1. Beeldbank 
Maritieme Archeologie RCE.

Afb. 5.192 Een hoed uit het wrak van een beurtvaarder. 
Beeldbank Maritieme Archeologie RCE.



298

38 cm. De eerste hoed is voordat 
deze werd weggegooid versneden, 
iets wat vaker voorkomt om vilt her 
te gebruiken. Uit een brede rand kon 
bijvoorbeeld een inlegzool worden 
gesneden. De tweede hoed is als 
gescheurd exemplaar weggegooid. 
Verder kan worden vastgesteld dat 
de eerste hoed oorspronkelijk een 
hoedenlint heeft gehad, wat vaak 
voorkomt bij hoeden. Bij de tweede 
hoed valt op dat deze een zijden 
voering heeft en een sierrandje 
rondom de hoedenrand die de 
voering op zijn plek hield.
De hoed uit de Oude Buyshaven is dus geen uniek exemplaar, maar behoort tot een kleine 
groep van min of meer compleet teruggevonden vilthoeden. Deze hoed heeft een totale breedte 
van 38 cm (omtrek bol 60 cm). De hoogte is niet precies vast te stellen en de rand heeft een 
breedte van 9,5 cm. Het model komt goed overeen met de genoemde hoed van Hendrik Casimir 
uit 1640. De hoed uit de Oude Buyshaven heeft net als die hoed een zijden voering en heeft 
een hoedlint gehad, wat te zien is aan de indruk van dit lint in het vilt. Leuk om te vermelden 
is dat dokter Zacheus de Jager op het schilderij van zijn anatomische les uit 1640 een hoed 
van dit model draagt (afb. 5.193). Voor de archeologie van Enkhuizen is hij een beroemdheid 

Afb. 5.193 De anatomische les van dokter Zacheus de Jager (midden), geschilderd door Christiaan 
Coevershof in 1640. Collectie Museum Gouda, in langdurige bruikleen bij het Westfries Museum. 

Afb. 5.194 Fragmenten van de tweede vilten hoed (V85-T02).
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omdat zijn afvalput is opgegraven en over 
zijn bewogen leven een boek is verschenen.
In de havenvulling zijn overigens fragmenten 
van een tweede vilten hoed gevonden (afb. 
5.194). Van dit exemplaar valt slechts te 
zeggen dat het een voering van zijde had 
en was voorzien van een afbiesrand.  

5.6.8 Textiel en touw (D.M. Duijn)
Naast de hoeden zijn slechts enkele stukken 
textiel uit de havenvulling afkomstig. Het 
gaat in de eerste plaats om vier stukken vilt, 
waarvan één met een naad en een ander 
met stiksel. Hiernaast zijn twee fragmenten 
van een geweven wollen stof aangetroffen. 
Het valt niet te zeggen waar deze stukken 
onderdeel van zijn geweest. 
Van een stuk gebreide stof 
met tricotsteek van 2,5 cm 
breed is een strik gemaakt 
(afb. 5.195). Leuk zijn verder 
twee delen van een want van 
wol/vilt (afb. 5.196). Het 
ruikt naar taan/breeuwsel. 
Dit doet vermoeden dat het 
is getaand, net als de zeilen 
en touwen van schepen, 
om het beter waterdicht te 
maken. Een tweede fragment 
is mogelijk ook een want (afb. 
5.197). Het is gebreid van wol 
met een fijne en regelmatige 
tricotsteek. 

Uit de havenvulling komen 
negen stukken touw van 
plantaardig materiaal. Het 
gaat in alle gevallen om korte 
stukjes.

Afb. 5.195 Strik van stof (V92-L25).

Afb. 5.196 Delen van een want van stof (V31-T02).

Afb. 5.197 Fragment van mogelijk een want van stof (V50-T01).
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5.7 Kalkskeletten van steenkoraal (D.M. Duijn)

In de havenvulling van de Oude Buyshaven zijn kalkskeletten van steenkoralen gevonden (afb. 
5.198 t/m 5.200). Het gaat in totaal om 31 stukken, wisselend van een klein brok van 7 cm 
lang tot een groot en zwaar stuk van 45 cm lang. Diverse stukken zijn erg verweerd en afgrond 
door langdurig verblijf in de zee. Een groot deel van de brokken is gevonden in een vullingslaag 
uit de eerste helft van de 17de eeuw (S30). 
De stukken zijn gedetermineerd door Prof. Dr. Bert Hoeksema van Rijksuniversiteit Groningen 
en Naturalis.405 Hij is er zeker van dat de kalkskeletten afkomstig zijn uit het Caribisch Gebied. 

Vijf stukken zijn door het karakteristieke uiterlijk goed herkenbaar als behorende tot de 
‘hersenkoralen’. Dit zijn bolvormige steenkoralen die hun naam ontlenen aan de kanalen in het 
oppervlak, die veel weg hebben van de groeven en windingen van de menselijke hersenen. 
In twee gevallen gaat het om Diploria labyrintiformis406, in drie gevallen om Pseudodiploria 
strigosa407. 
Eén stuk is een deel van Stephanocoenia intersepta.408 
Zes stukken behoren tot Orbicella annularis, de meest voorkomende koraalsoort in het Caribisch 
Gebied.409 Nog eens vijf stukken kunnen niet nader gedetermineerd worden dan Orbicella sp.410 
De overige stukken konden niet worden gedetermineerd, maar Bert Hoeksema vermoed dat 
het in de meeste gevallen toch gaat om het genus Orbicella. 

405 De determinatie is gedaan aan de hand van de foto’s van de vondsten. 
406 V81-N01, V62-N06. 
407 V31-N01, V31-N05, V62-N09.
408 V31-N02.
409 V62-N03, V62-N05, V62-N07, V62-N10, V77-N01, V138-N01.
410 V13-N01, V62-N01, V62-N11, V56-N01, V56-N02.

Afb. 5.198 Een aantal stukken koraal uit de havenvulling.
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In Nederland zijn eerder kalkskeletten van 
steenkoralen gevonden in archeologische 
context. In de collectie van Maritieme 
Archeologie (beeldbank RCE) bevinden 
zich diverse stukken, gevonden in of bij 
scheepswrakken. Bij het scheepswrak BZN 
14, daterend uit de tweede helft van de 
17de eeuw, zijn stukken koraal tussen de 
ballaststenen gevonden.411 Bij baggerwerk 
in de Vecht zijn vier stukken koraal 
aangetroffen.412 Ook bij het uitbaggeren bij 
de Wilhelminasluis in Zaandam in 2020 is 
koraal gevonden.413 De stukken in de Vecht 
en Zaandam zijn gevonden in een waterweg 
en het is goed mogelijk dat zij aan boord 
van schepen als ballast hebben gelegen. 
Maar liefst 23 stuks koraal zijn gevonden 
bij de verdwenen buitenplaats Kostverloren 
bij Amstelveen.414 Zij maakten onderdeel 
uit van de schelpengalerij in de tuin van 
de buitenplaats. Op het Oostereiland in de 
haven van Hoorn zijn verder enkele brokken 
koraal gevonden.415 Ook bij de opgraving 
Karperkuil in Hoorn, waarbij een deel van een 
haven is opgegraven, is koraal tevoorschijn 
gekomen.416 Hiernaast kan de scheepswerf 
van de VOC op Oostenburg in Amsterdam 
worden genoemd. Tijdens de opgraving van 
een scheepshelling bleek een dik pakket koraalbrokken te zijn gestort als fundering (afb. 
5.201). Dit materiaal is echter niet verzameld en ook niet vermeld in de rapportage.417 Tot 
slot bevinden zich 35 stukken koraal in het archeologisch deel van de Stadhuiscollectie van 
de gemeente Enkhuizen.418 Van een van de stukken is bekend dat hij is gevonden op de 
vestingwal. Van de andere stukken is de vindplaats niet bekend, maar is slechts genoteerd dat 
zij zijn geschonken door ‘Messchaert’. Het is wel aannemelijk dat de stukken in de binnenstad 
van Enkhuizen zijn gevonden.

5.7.1 Vaart op het Caribisch gebied
Aangezien de kalkskeletten afkomstig zijn uit het Caribisch Gebied moeten zij met schepen 
naar Enkhuizen zijn vervoerd. Vanaf 1572 voeren Hollandse schepen incidenteel naar Zuid-
Amerika.419 Vanaf 1594 is sprake van geregeld scheepsverkeer tussen het Caribische gebied 

411 Vos 2012, 300.
412 Onderzoek ADC, koraal afgebeeld in beeldbank Huis van Hilde, Castricum. 
413 Kleij 2021, 104-109. 
414 Koraal afgebeeld in beeldbank Huis van Hilde, Castricum.
415 Project 318.
416 Project 86, vondstnummer 42.
417 Vriendelijke mededeling Christiaan Schrickx. 
418 BGE 5097, BGE 3386, BGE 3387, BGE 3389, BGE 3390, BGE 3203, BGE 3297. Vondstmeldingsnummer 

AWF 1565.
419 Onderstaande tekst is gedeeltelijk overgenomen uit Duijn 2011a, 59-61.

Afb. 5.199 Het grootste stuk koraal tijdens de 
opgraving.
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en de Nederlanden. De eilanden en kust van Zuid-Amerika waren rijk in zout, wat door de 
Spaanse kolonisten nauwelijks werd geëxploiteerd. Vanaf 1595 groeiden de handelscontacten 
met West-Indië gestaag, met name door de handelsembargo’s van Spanje in 1595 en 1598. 
In de laatste jaren van de 16de eeuw ontdekte een Nederlandse vloot de zoutpannen van het 
schiereiland Punta de Araya (Venezuela, in de 17de eeuw ook Punta del Rey genoemd) en op 
diverse Caribische eilanden. Zij keerde rijk beladen terug naar hun vaderland.420 In Holland 
was de blijdschap groot “om dat men Spanje in dit stuk mogt missen: te meer, dewijl men ‘t 
in Spanje moest betaelen, en hier voor niet van de strandt schepte, en ‘t was een derde deel 
beter dan ‘t Spaensche sout”. Direct werden dertig grote schepen uitgerust om weer naar 
West-Indië te varen.421 Tussen 1599 en 1605 voeren ten minste 768 Nederlandse schepen naar 
de regio van Punta de Araya, waarvan ongeveer 90% zout kwam halen. De meeste schepen 
waren afkomstig uit Hoorn en Enkhuizen. De schepen die geen zout haalden, smokkelden 

420 Sluiter 1948, 171-172, 175-176; Den Heijer 2013, 16.
421 Brandt 1666, 202.

Afb. 5.200 Enkele stukken koraal uit de havenvulling (V62-N08, V62-N09, V31-N03, V31-N05, V56-N02, 
V62-N05).
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vooral goederen als textiel naar het Caribisch gebied, wat nadelig was voor de Spaanse 
textielhandelaren. Op de terugweg namen de Nederlandse smokkelschepen met name tabak 
mee.422

De Spanjaarden namen in 1605 diverse maatregelen om de Hollandse schepen uit hun 
koloniale gebieden te weren, in eerste instantie zonder succes. Aan het einde van dat jaar 
wist een Spaanse oorlogsvloot echter een aantal Hollandse423, Engelse en Franse schepen te 
overmeesteren en in de volgende jaren vermeden de Hollanders de regio van Punta de Araya. 
In 1607 kwam tijdelijk een einde aan de vijandigheden tussen de Nederlanden en Spanje, wat 
in 1609 leidde tot het Twaalfjarig Bestand. Een belangrijke eis van Spanje was dat Holland de 
handel op Zuid-Amerika zou opgeven en de geplande West-Indische Compagnie (WIC) niet tot 
stand zou komen. De Republiek ging hiermee akkoord en in de periode hierna werd weer zout 
van het Iberisch Schiereiland betrokken.424 

Met het einde van het Twaalfjarig Bestand in 1621 werden de vijandelijkheden tussen de 
Nederlanden en Spanje hervat en kwam de WIC tot stand. Een van de vijf kamers van de 
compagnie was het Noorderkwartier, met zetels in zowel Hoorn als Enkhuizen. In Enkhuizen 
bevond het kantoor van de WIC zich vanaf 1639 aan de Paktuinen, met daarachter een groot 
pakhuis. In 2013 zijn delen van het kantoor en pakhuis archeologisch onderzocht.425

De zoutvaart op het Caribisch gebied zou onderdeel worden van het monopolie van de WIC 
en dit leidde tot groot protest in Enkhuizen en Hoorn. Zij hadden het grootste belang in deze 
vaart. Hierop werd besloten om de zoutvaart buiten het octrooi van de WIC te houden. Dit 
bleek echter een wassen neus, want een jaar later werd alsnog de zoutvaart onderdeel van het 
monopolie van de WIC. In de eerste jaren lukte het de WIC niet om zoutvaarten uit te reden, 
met als gevolg dat vanuit Hoorn en Enkhuizen toch particuliere zoutschepen naar het Caribisch 
gebied voeren. De zoutpannen van Punta de Araya bleken voor de West-Friezen echter niet 
meer toegankelijk door de bouw van een groot Spaans fort op het schiereiland. In de jaren 
hierna poogde de WIC om andere bronnen voor het zout te vinden in het Caribisch gebied, 

422 Sluiter 1948, 178-179, 182-183; Klooster 1998, 26; Den Heijer 2013, 16.
423 In ieder geval acht schepen waren afkomstig uit Hoorn.
424 Sluiter 1948, 181, 186-195; Den Heijer 2013, 16.
425 Schrickx & Duijn 2016.

Afb. 5.201 Twee stukken koraal, gevonden bij de scheepswerf van de VOC op Oostenburg in Amsterdam. 
Particuliere collectie.
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maar dit was weinig succesvol. In 1633 stopte de zouthandel op de regio definitief.426

Toch bleven schepen van de WIC het Caribisch gebied aandoen, maar dan vooral voor 
plundertochten tegen de Spanjaarden. Na de verovering van de zilvervloot door Piet Hein in 
1628 realiseerde men zich dat een steunput in het gebied belangrijk was voor de kaapvaart. 
Aanvankelijk werd het eiland Sint Maarten bezet, maar dit moest in 1633 worden opgegeven 
door een herovering van de Spanjaarden. Het jaar daarop veroverde de WIC Curaçao, waar 
zij direct begonnen met de bouw van een fort. In 1636 werden tevens Aruba en Bonaire in 
bezit genomen, maar het strategisch belang van deze eilanden was veel kleiner dan dat van 
Curaçao. Rond 1640 werd de verdediging van het eiland uitgebreid. In deze periode begon 
tevens de handel tussen Curaçao en de omliggende eilanden en Spaanse koloniën.427 
Met de Vrede van Münster in 1648 wisten de Hollanders het officiële recht te verkrijgen op de 
vaart naar West-Indië. Vanaf de jaren 50 van de 17de eeuw voeren weer zouthaalders van de 
WIC naar het Caribisch gebied, ditmaal met toestemming van de Spaanse koning.428 Curaçao 
groeide in deze periode bovendien uit tot centrum van de slavenhandel in het Caribisch gebied. 
Ook particuliere schepen voeren in deze periode naar het gebied om handel te drijven, onder 
meer in suiker. De handelaren moesten hiervoor een zeker bedrag betalen aan de WIC.429 

5.7.2 Herkomst van het koraal
Het is de vraag waarom kalkskeletten van koraal in de 17de eeuw vanuit het Caribisch gebied 
zijn meegenomen naar Enkhuizen. Het meest aannemelijk is dat de stukken door Enkhuizer 
handelsschepen op de terugreis zijn meegenomen als ballast, oftewel als verzwaring in de kiel 
die de stabiliteit van het schip verbeterde. Uit historische bronnen is bekend dat Hollandse 
schepen bakstenen (en tevens dakpannen) meenamen naar onder meer Curaçao, de 
belangrijkste kolonie op de Caribische eilanden. Zij werden gebruikt om verdedigingswerken, 
gebouwen en ovens mee te bouwen. In ieder geval een deel van deze bakstenen is op de 
heenreis als ballast onderin het schip meegenomen.430 Wanneer dit was uitgeladen, was het 
voor de terugreis nodig om andere ballast in te laden. Hiervoor heeft men dus blijkbaar de 
kalkskeletten van steenkoralen gebruikt. Het is niet aannemelijk dat de schepen van de WIC in 
de Oude Buyshaven voor anker lagen: het pakhuis van de WIC stond aan de Nieuwe Haven. Het 
is daarom de vraag hoe het koraal in de Oude Buyshaven terecht is gekomen. Een mogelijkheid 
is dat het koraal door de eigenaren van de haringbuizen is aangekocht om te fungeren als 
ballast, wat betekent dat er binnen Enkhuizen werd gehandeld in ballastmateriaal. Een andere 
mogelijkheid is dat schepen van de WIC werden hersteld op scheepswerven die vermoedelijk 
langs de zuidzijde van de Oude Buyshaven lagen (zie paragraaf 2.2) en dat op dat moment 
ballastmateriaal uit het schip is verwijderd.

Bij Curaçao waren/zijn veel koraalriffen aanwezig en de kalkskeletten konden simpelweg langs 
de kust worden opgeraapt. Ze zijn op Curaçao ook veel gebruikt als bouwmateriaal, doordat 
bakstenen schaars en duur waren. De kalkskeletten worden dan ‘koraalsteen’ genoemd. Het werd 
vooral gebruikt voor de bouw van huizen in de buurt van de kust. Hiernaast werd ‘breuksteen’ 
gebruikt om mee te bouwen: brokken kalksteen die zijn gehakt uit kalksteenformaties, of 
verkregen door delen van de formaties op te blazen met springstof. De breuksteen, ook 
klipsteen genoemd, was zachter dan het koraalsteen en veel hoekiger van vorm. Muren van 

426 Den Heijer 2013, 25-27; Brozius 2016; Van Beek et al. 1999, 2; Van Beek 2002, 71-84.
427 Den Heijer 2013, 89-92.
428 Van Beek et al. 1999, 2; Van Beek 2002, 71-84.
429 Den Heijer 2013, 92.
430 Newton 1990, 41; Vos 2012, 284.
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koraalsteen of breuksteen werden een stuk dikker gebouwd dan bakstenen muren, zodat 
ondanks het onregelmatige bouwmateriaal toch een stevige structuur werd bereikt. De muren 
zijn altijd gepleisterd, zodat het bouwmateriaal onzichtbaar is (afb. 5.202). In de loop van de 
eeuwen werd koraalsteen steeds schaarser, waardoor men na verloop van tijd met name nog 
breuksteen toepaste.431

Het koraalsteen en breuksteen werd onder meer gemetseld met behulp van leem vermengd 
met kalk, of kalk met zand. De kalk werd verkregen door kalkskeletten van steenkoraal te 
branden in een oven.432

Resumerend kan worden gesteld dat de kalkskeletten van steenkoralen uit de Oude Buyshaven 
waarschijnlijk zijn meegenomen als ballast door schepen die reisden van het Caribisch gebied 
naar Enkhuizen. Op de heenreis hadden zij bakstenen en/of dakpannen vervoerd als ballast 
en dit was achtergebleven in het Caribisch gebied. Als mogelijke locatie van herkomst van 
het koraal komt met name Curaçao sterk naar voren. Dit was de belangrijkste kolonie op de 
Caribische eilanden, waardoor men hier een grote behoefte had aan bakstenen.433 Hier waren 
bovendien veel kalkskeletten te vinden in de kustzone.
Aangekomen in Enkhuizen zullen de kalkskeletten soms weer verwijderd zijn uit de schepen, 
zodat opnieuw bakstenen als ballast konden dienen. Het is niet aannemelijk dat de kalkskeletten 
direct vanaf de grote zeeschepen in de Oude Buyshaven zijn gegooid, aangezien deze schepen 
waarschijnlijk nooit in deze haven lagen. Vermoedelijk zijn de kalkskeletten als ballast verkocht 
aan de haringbuizen die gebruik maakten van de Oude Buyshaven. 

431 Newton 1990, 47-53.
432 Newton 1990, 51, 55.
433 Een andere belangrijke kolonie in het gebied bevond zich in het huidige Suriname. Den Heijer 

2013, 86-88. Suriname heeft echter een modderkust zonder koraalriffen en de kalkskeletten van 
koraalsteen kunnen hier daarom niet van afkomstig zijn. 

Afb. 5.202 Huis gebouwd van breuksteen op Curaçao. Beeldbank RCE. 
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5.8 Natuursteen (D.M. Duijn)

In de havenvulling zijn veel stukken natuursteen aangetroffen. Het merendeel van het 
natuursteen is onbewerkt. Verondersteld wordt dat het om ballaststenen uit schepen gaat, 
net zoals het geval is bij de bovengenoemde kalkskeletten van steenkoraal. Dat natuursteen 
werd gebruikt als ballast is onder meer bekend van onderzochte scheepswrakken.434 Keien 
kunnen ook (secundair) zijn gebruikt als verzwaring van haringnetten.435 Hiernaast is bewerkt 
natuursteen gevonden, met name slijpstenen.

5.8.1 Onderzoek naar ballaststenen
In het wrak van een waterschip uit de 16de eeuw, opgegraven in Flevoland in 1975, bleek voor 
10.000 kilo aan ballaststenen te liggen. De verhouding van de aanwezige steensoorten wijst 
erop dat het niet om zwerfstenen gaat die in Nederland zijn verzameld. Verondersteld wordt 
dat de stenen zijn verzameld aan de oostkust van Denemarken. Vlierman vermeld dat over de 
import van zwerfstenen als ballastmateriaal geen gegevens bekend zijn.436

In Vlaanderen is onderzoek gedaan naar het voorkomen van ballaststenen. Uit 2017 dateert 
een studie naar keien in de voorhavens van Brugge, waaronder Damme, Oostkerke en Sluis. 
Hier zijn veel keien van diverse exotische gesteenten te vinden, met name in laatmiddeleeuwse 
gebouwen en bestratingen hier omheen. In Hoeke zijn duizenden keien aan het licht gekomen. 
Deze voorhaven is in het verleden verdwenen en het gebied wordt nu agrarisch gebruikt. In 
Brugge zelf zijn dit soort keien juist niet te vinden. Dit wijst erop dat de keien in de voorhavens 
ballast betreffen: de grote zeeschepen konden niet tot Brugge varen en hun lading werd 
daarom in de voorhavens overgezet op kleinere schepen. Brugge was in de Late Middeleeuwen 
een belangrijke schakel in het netwerk van de Hanse. Analyse van de steensoorten, maar ook 
de vormen van het gesteente, wijst erop dat de keien afkomstig zijn uit Scandinavië of de 
Baltische staten. Door gletsjers en zeestromen zijn dit soort keien ook veelvuldig te vinden 
langs de zuidelijke kust van de Baltische Zee. De onderzoekers achter het aannemelijk dat veel 
keien uit de voorhavens van Brugge zijn opgeraapt in het zuidwestelijk deel van de Baltische 
Zee, namelijk het noorden van Duitsland en oosten van Denemarken. Het onderzochte 
kalksteen laat een andere herkomst zien, namelijk het kustgebied van Northumberland in 
Engeland, bijvoorbeeld in de omgeving van Berwick-upon-Tweed. De onderzoekers zien 
meerdere mogelijke redenen voor het voorkomen van ballaststenen in de voorhavens. In de 
eerste plaats is dit het bestaan van een scheepswerf: om een schip te kunnen repareren, 
moest de ballast eruit. De handel in gedroogde vis vanuit het Baltisch gebied wordt als tweede 
mogelijke reden gezien. Voor het transport van dit relatief lichte product was het inladen 
van ballast in het Baltisch gebied vereist. De vis werd in de voorhavens overgeladen, waarna 
de schepen zwaardere goederen innamen voor de terugtocht. De ballast, of in ieder geval 
een deel daarvan, werd daarom uit het schip verwijderd. De aanwezigheid van het Engelse 
kalksteen hangt vermoedelijk samen met het feit dat de handelsschepen havens in deze regio 
aandeden om een deel van hun goederen te verkopen en Engelse producten, bijvoorbeeld wol, 
in te laden. Wellicht de meest plausibele verklaring voor het feit dat de ballaststenen in de 
voorhavens zijn uitgeladen, is doordat een ander type ballast werd ingeladen, namelijk zand. 
In de omgeving van de voorhavens werd zand gewonnen en uit historische bronnen is bekend 

434 Vlierman 2006, 157-159.
435 Gesteenten van Het Rif en Engelsmanplaat. www.wadgidsenweb.nl.
436 Vlierman 2006, 157-159.
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dat dit aan boord van schepen werd gebruikt als ballast. Het zand werd in het gebied rond de 
Baltische Zee verkocht, waardoor het dus nodig was om ander ballastmateriaal in te laden.437

Een soortgelijk onderzoek is gedaan naar een depositie van 84 keien in Raversijde (Walraversijde), 
een vissersplaats aan de kust van Vlaanderen die in de 15de eeuw moest worden opgegeven 
door de oprukkende zee. Uit analyse van de keien blijkt dat zij waarschijnlijk afkomstig zijn van 
de noordoostelijke of oostelijke kust van Engeland. Uit archiefstukken blijkt dat in de 16de eeuw 
stenen uit Engeland werden gebruikt voor het plaveien van wegen in het gebied. Het is echter 
niet aannemelijk dat de stenen specifiek voor dit doel uit het oostelijk kustgebied van Engeland 
zijn gehaald. Waarschijnlijk zijn de stenen meegenomen als ballast door haringschepen die 
steden langs de Engelse oostkust aandeden om haring te verkopen. In deze steden werd 
steenkool ingeladen om mee terug te nemen naar Vlaanderen.438

5.8.2 Ballaststenen uit de Oude Buyshaven
Tijdens het verdiepen door de vullingslagen van de haven kwamen veel onbewerkte stukken 
natuursteen tevoorschijn (afb. 5.203 en 5.204). Het steen bevond zich met name in de 
vullingslagen uit de periode 1600-1675.439 Het formaat van de stenen wisselde erg: van klein 
tot ontilbaar groot. Het ging met name om stukken kalksteen, andere steensoorten kwamen 
minder vaak voor. Een selectie van dit materiaal is tijdens de opgraving verzameld voor verder 
onderzoek, namelijk 44 stenen. Zij zijn onderzocht door Harry Huisman, conservator geologie 
bij het Hunebedcentrum in Borger. Zijn rapport is te vinden in de bijlage. Hieronder volgt een 
beknopte weergave van zijn determinaties en interpretatie. 

De afmetingen van de verzamelde stenen wisselen sterk, van kleine fragmenten van 
enkele centimeters groot tot grote brokken van meer dan 40 cm lang. Het betreft zowel 

437 De Clercq et al. 2017.
438 De Paepe, P., M. Pieters 1994.
439 Onder meer in laag S30, S46 en de organische havenvulling in werkput 5.

Afb. 5.203 Diverse stukken natuursteen uit de havenvulling.
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ruwe breukstenen als stenen die sterk 
zijn afgesleten door een lang verblijf in 
water (strandstenen), wat betekent dat zij 
afkomstig zijn van een rivier of strand. Twee 
stenen zijn duidelijk straatstenen, want 
zij hebben een gesleten oppervlak (afb. 
5.205).440 Op de overige stenen zijn geen 
sporen van bewerking of slijtage aanwezig. 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van 
de steensoorten.
- Vuursteen, negen stuks (afb. 5.206).441 
Dit vuursteen wijkt duidelijk af van het 
vuursteen uit Denemarken en de zuidelijke 
Oostzee. De mate van afslijting en 
patinering wijst erop dat het in de meeste 
gevallen om strandvondsten gaan. Een van 
de vuursteenknollen is kogelrond en niet 
afgesleten, wat het aannemelijk maakt 
dat het is opgeraapt aan de voet van een 
krijtklif (afb. 5.207). Krijtafzettingen en 
bijbehorende vuursteen komen zeer veel 
voor langs de kust van Norfolk (oostkust 
Engeland). 

440 V73-N19 en V73-N10. 
441 V27, V60-N01, V63-N02, V73-N09, V73-N17, V90-N01, V138-N02.

Afb. 5.204 Diverse stukken natuursteen tijdens de opgraving.

Afb. 5.205 Straatsteen met gepolijst oppervlak 
(V73-N19).

Afb. 5.206 Stukken vuursteen (V63-N02).
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- Kalksteen, zeven stuks442. Tijdens de 
opgraving zijn zeven stukken kalksteen 
geselecteerd. Het betreft zowel strandstenen 
(afgerond, afb. 5.208) als breukstenen 
(afb. 5.209). Van de breukstenen zijn 
tijdens de opgraving veel meer exemplaren 
gevonden: dit type natuursteen was het 
meest talrijk aanwezig in de havenvulling. 
Bij de opgraving zijn stukken gewassen en 
gefotografeerd (afb. 5.210). De kalkstenen 
zijn afkomstig van de oostkust van Engeland, 
uit het gebied tussen Norfolk en Edinburgh. 
- Kwartsietisch zandsteen, vier brokken.443 
Drie brokken tonen weinig afronding (afb. 
5.211). Vermoedelijk zijn ze aan de kust 
verzameld. Het zandsteen komt mogelijk uit 
dezelfde regio als het kalksteen, namelijk 
de oostkust van Engeland. 
- Scandinavische zwerfstenen, minimaal zes 
stuks.444 Drie stenen zijn zeker afkomstig 
uit Zweden, namelijk een Smaland-graniet, 
een myloniet-gneis en een kwarts-porfier.445 
Gezien de geringe verweringsgraad zijn 
het geen zwerfstenen die in Nederland 
gevonden zijn. Ze komen van elders, 
mogelijk Duitsland, Polen, Denemarken 
of Zweden zelf. Van Nederlandse (Noord-
Hollandse?) herkomst is een kleine grijze 
ongelijkkorrelige biotiet-graniet (afb. 5.212). 
De verweringsgraad maakt aannemelijk dat 
het om een zwerfsteen gaat die mogelijk 
in de noordelijke regio van Noord-Holland 
(Wieringen, Balgzand, Texel) verzameld kan 
zijn. Ook van Scandinavische herkomst is 
een glimmer-gneis (V108-N02). Mogelijk 
gaat het om een Tweeglimmer-graniet, 
afkomstig uit de Botnische Golf in Zweden.
- Leisteen, negentien brokken.446 In 
historische steden wordt regelmatig 
leisteen gevonden, namelijk (fragmenten 
van) dakleien. Voor het leisteen uit de 
havenvulling geldt dat geen aanwijzingen 

442 V62-N18, V63-N03, V73-N02, V73-N06, V73-N07, V73-N13, V92-N01.
443 V73-N14, V73-N15, V73-N21, V136-N02. 
444 V108-N02, V73-N03, V73-N10, V73-N11, V73-N12, V73-N18.
445 V73-N03, V73-N10, V73-N12.
446 V50-N01, V108-N04, V136-N01, vijftien brokken zonder ondernummer (V25, V63, V85, V101, 

V109, V131).

Afb. 5.207 Ronde vuursteenknol (V90-N01).

Afb. 5.208 Strandsteen van kalksteen (V73-N07).

Afb. 5.209 Breuksteen van kalksteen (V73-N13).
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zijn gevonden voor dakleien, bijvoorbeeld ophanggaatjes. Sterker, veel stukken zijn zeker niet 
afkomstig van dakleien, omdat zij te dik zijn. Dit soort dikke stukken leisteen worden normaal 
gesproken niet gevonden in de historische steden van West-Friesland. De herkomst van het 

Afb. 5.210 Stukken kalksteen, gefotografeerd tijdens de opgraving.

Afb. 5.211 Brok Kwartsietisch zandsteen 
(V73-N14). Afb. 5.212 Biotiet-graniet (V73-N11).

Afb. 5.213 Kei van grijs graniet met brandsporen 
(V73-N05). Afb. 5.214 Brokken steenkool (V37-N01).
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leisteen is onzeker: het kan zowel afkomstig zijn uit Engeland (omgeving Edingburgh of Wales) 
als Duitsland. 
- Kwartsiet, één stuk.447 Een gladde rolsteen, waarschijnlijk een strandsteen. De herkomst valt 
niet goed te bepalen.
- Grijze graniet, twee stuks.448 De keien zijn sterk afgerond, het kan om strandstenen gaan. 
Een herkomst uit Scandinavië is niet aannemelijk. Meer waarschijnlijk is dat zij uit Schotland of 
Cornwall in Engeland afkomstig zijn. Een van de keien heeft zware brandsporen (afb. 5.213). 
- Glimmerschist, één fragment.449 De steen is niet afgerond en heeft roetaanslag als gevolg 
van brand.
- Kleischalie, één fragment.450 Dit stuk zwarte kleischalie bevat een fraai plantenfossiel (afb. 
5.215). Het komt waarschijnlijk uit de buurt van Newcastle on Tyne, aan de oostkust van 
Engeland. Het fragment heeft een tijd lang in water gelegen.
- Steenkool, acht brokjes (afb. 5.214)451. Deze kleine brokjes moeten niet worden beschouwd 
als ballaststenen. Steenkool werd geïmporteerd uit Engeland als brandstof. Mogelijk werd 
steenkool aan boord van de schepen gebruikt om vuur te stoken. 

De stenen hebben een verschillende herkomst. Van de meerderheid is niet met zekerheid te 
bepalen waar de stenen precies vandaan komen. Enkele stenen komen zeker uit het gebied 
rond de Baltische Zee. Het voornaamste brongebied lijkt volgens Harry Huisman echter de 
Engelse oostkust te zijn, ruwweg het gebied tussen Great Yarmouth en Newcastle upon Tyne. 

De koppeling met de haringvisserij op de Noordzee is uiteraard snel gemaakt: de Enkhuizer 
haringbuizen visten voor de oostkust van Engeland en gebruikten onder meer de Oude 
Buyshaven als thuishaven. Hetzelfde beeld komt naar voren uit het bovengenoemde onderzoek 
naar ballaststenen in de vissersplaats Walraversijde: deze stenen zijn ook afkomstig van de 
Engelse oostkust. Ook vanuit Walraversijde werd intensief op haring gevist in dit gebied.
De vraag is op welke manier de Engelse ballaststenen aan boord van de haringschepen terecht 
zijn gekomen. Het is aannemelijk dat zij in Engelse kustplaatsen in de vissersschepen zijn 
gebracht. Als binnen Enkhuizen ballaststenen tussen handelsschepen en haringbuizen werden 

447 V108-N03.
448 V73-N04 en V73-N05.
449 V73-N20. 
450 V90-N02.
451 V37-N01, vier brokken zonder ondernummer (V63, V85, V109).

Afb. 5.215 Kleischalie met plantenfossiel (V90-N02).
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uitgewisseld, zou het meer voor de hand liggen dat ballaststenen uit Scandinavië waren 
gebruikt. Er was immers sprake van uitgebreide handel met het gebied rond de Baltische 
Zee. Dat Engelse stenen zijn gebruikt, betekent in de eerste plaats dat Engelse havens door 
de Enkhuizer haringbuizen werden aangedaan. Zij sloegen hier mogelijk nieuw proviand in of 
lagen in een haven tijdens stormachtig weer. Het feit dat in deze havens ballaststenen zijn 
ingeladen, wijst erop dat hier objecten uit het schip zijn gehaald, waardoor nieuw gewicht moest 
worden toegevoegd. Het meest voor de hand liggend lijkt dat (incidenteel) haringschepen 
vanuit Enkhuizen een bepaald type ballast meenamen, bijvoorbeeld bakstenen of dakpannen, 
en dit verkochten in een Engelse haven. Vervolgens bracht de bemanning nieuwe ballast in 
het schip, namelijk natuursteen dat langs de kust was verzameld. Of de bemanning dit zelf 
verzamelde of dat zij het natuursteen kochten in de havens valt niet te zeggen. Bij terugkomst 
in Enkhuizen werd het Engelse natuursteen op zeker moment weer uit het schip gehaald, om te 
worden vervangen door verkoopbare ballast. Dit zou ook verklaren waarom de ballaststenen in 
de Oude Buyshaven terecht zijn gekomen. Historische bronnen die meer inzicht geven in deze 
vervoersstromen van ballastmateriaal zijn helaas niet bekend.  

5.8.3 Voorwerpen van natuursteen
Naast het bovengenoemde onbewerkte natuursteen zijn ook voorwerpen van natuursteen 
gevonden. Het gaat in de eerste plaats om vijf langwerpige slijpstenen, waarvan vier van 
kwartsietische zandsteen452 en één van dichte amygdaloïdale basalt453 (afb. 5.216). Twee 
slijpstenen zijn compleet, zij zijn 18 en 20 cm lang. Bij de overige slijpstenen gaat het om 
een fragment, zij zullen bewust zijn weggegooid omdat ze kapot waren. Dit soort slijpstenen 
is bijvoorbeeld gebruikt om messen te slijpen. Het is goed mogelijk dat zij zijn gebruikt aan 
boord van de haringbuizen, om de messen te scherpen die voor het haringkaken werden 

452 V12-N01, V14-N01, V58-N02, V108-N01.
453 V63-N01.

Afb. 5.216 Slijpstenen (V12-N01, V14-N01, V58-N02, V108-N01, V63-N01).



313

gebruikt. Iedere haringbuis had ongetwijfeld 
meerdere exemplaren aan boord. Slijp-
stenen werden echter ook gewoon door 
huishoudens gebruikt en zijn vrij algemene 
archeologische vondsten. Het kan dus ook 
gewoon gaan om huishoudelijk afval.
Een slijpsteen van een andere orde is een 
rond exemplaar met een diameter van 24 cm 
(afb. 5.217). In het midden is een vierkant 
gat aanwezig met daarin een vierkante 
ijzeren stang die in de steen is vastgeklemd 
met stukjes hout. Dit soort slijpstenen 
bevond zich in een houten frame en kon 
met een voetpedaal of een handvat worden 
aangedreven (afb. 5.218). Een dergelijke 
slijpsteen kan goed in gebruik zijn geweest 
bij een werkplaats waar vaak gereedschap 
moest worden geslepen, bijvoorbeeld een 
kuiperij. 

Overige vondsten zijn onder meer een 
snorrebot van leisteen (afb. 5.219)454 en 
vermoedelijk een stuk van een putrand, ter 
afdichting van de bovengrondse vierkante opbouw van een regenwaterkelder (afb. 5.220).455 
Het fragment (41 cm lang) is aan de bovenzijde glad gepolijst, de onderkant is grof bekapt. 
Drie zijkanten zijn intact, wat betekent dat de plaat op de regenwaterkelder uit meerdere, 

454 V13-N01.
455 V129-N01.

Afb. 5.217 Ronde slijpsteen (V7-N01).

Afb. 5.218 Een messenslijper op een schilderij uit 
circa 1650. Collectie Louvre, Parijs.
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waarschijnlijk vier, delen bestond. Op een deel van het fragment is een ronding aanwezig, die 
netjes is afgewerkt met een groef. Gezamenlijk met de andere drie platen vormde dit een rond 
gat. Op de onderkant van de plaat zijn mortelresten aanwezig. Het fragment is 29 cm lang en 
17 cm breed. 
Een andere vondst die samenhangt met een gebouw is een stuk van een halfronde goot (afb. 
5.221).456 De binnenkant is glad gepolijst, de zijkanten en onderkant zijn grof bekapt. Een van 
de kopse kanten is intact, de andere is afgebroken. 

456 V136-N03.

Afb. 5.219 Snorrebot van leisteen (V13-N01).
Afb. 5.220 Deel van een natuurstenen plaat met 
rond gat (V129-N01).

Afb. 5.221 Stuk van een natuurstenen goot (V136-N03).
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5.9 De schildpad (D.M. Duijn)

De meest opmerkelijke vondst van het archeologisch onderzoek is een schildpad (afb. 5.222). 
Het schild is ongeveer 14 cm lang en 6 cm hoog. Het is gevonden op de laatste dag van 
de opgraving in een havenvulling uit de eerste helft van de 17de eeuw tegen de noordelijke 
kadebeschoeiing van de haven aan.457 In Nederland zijn geen andere schildpadden uit de 17de 
eeuw bekend en we hebben dus te maken met een unieke vondst.458

Al direct was duidelijk dat de schildpad in de 17de eeuw in mensenhanden is geweest. Op het 
buikpantser zijn namelijk twee letters ingekrast: een P en een D. Het gaat hier zeer waarschijnlijk 
om de initialen van een persoon. Hiernaast is in een van de achterste randschilden (onderrand 
rugschild) een gaatje geboord (diameter 7 mm). Boven op het rugschild staat verder een wit 
kruisje; vermoedelijk is dit aangebracht met verf.459 Aanvankelijk werd verondersteld dat de 
schildpad in Enkhuizen terecht is gekomen als verzamelobject en dat het alleen om een schild 
ging. Van onder meer schilderijen en prenten is bekend dat schilden van schildpadden in de 
17de-eeuw werden verzameld als rariteit. In de bodem van Enkhuizen zijn vaker exotische 
voorwerpen gevonden die door zeelieden zijn meegenomen, bijvoorbeeld kokosnoten en 
tropische schelpen. Verondersteld werd dat het gaatje in het schildpadschild als ophanggat 
dienst had gedaan, de initialen waren dan mogelijk aangebracht door de eigenaar van het 
schild. 

Na reiniging en conservering van het schild door restauratieatelier Restaura in Heerlen bleek 
deze interpretatie niet juist. In het schild, dat was opgevuld met grond, bleek namelijk het 
skelet van de schildpad aanwezig te zijn.460 Dit betekent dat de schildpad als compleet, 
waarschijnlijk levend dier naar Enkhuizen is gekomen. Wanneer het zou gaan om slechts een 
schild dat als object naar de havenstad was vervoerd, zouden de botten van het dier niet meer 
aanwezig zijn. Om het schild tentoon te kunnen stellen, moest namelijk het vlees met de 
botten worden verwijderd. Dit zou immers anders gaan rotten.  
De schildpad is op soort gedetermineerd door bioloog dr. Victor Loehr. Het gaat om een 
Noord-Amerikaanse doosschildpad (Terrapene sp.), de exacte soort is niet bekend. Deze 
schildpadsoorten leven in een groot deel van de huidige Verenigde Staten en in Mexico. Dit 
exemplaar komt vermoedelijk uit de VS. De doosschildpad behoort tot de familie van de 
moerasschildpadden, zijn leefgebied bestaat uit graslanden, bossen en weilanden. Het voorste 
deel van het buikschild ontbreekt. Bij de doosschildpadden zit dit deel scharnierend vast aan 
de rest van het buikschild, waardoor het gemakkelijk afbreekt. 

Gezien het herkomstgebied van de schildpad moet het dier op een schip zijn meegenomen 
naar Enkhuizen. Het is mogelijk dat dit schip eigendom was van de West-Indische Compagnie, 
die vanaf 1621 in onder meer Noord-Amerika en het Caribisch Gebied handel dreef en ook in 
Enkhuizen was gevestigd (zie paragraaf 5.7.1). Van 1624 tot 1667 voer de WIC onder meer op 
de kolonie Nieuw-Nederland, waartoe de huidige staten New York, New Jersey en Delaware in 
de VS behoren. Een van de vestigingen in dit gebied was Nieuw-Amsterdam, het huidige New 

457 Werkput 5, V137.
458 Er zijn wel resten bekend uit vroegere perioden, vooral de prehistorie. Dit betrof steeds de Europese 

moerasschildpad (Emys orbicularis), die in het verleden inheems was in Nederland. Vriendelijke 
mededeling Roel Lauwerier. 

459 Het kruisje is in ieder geval niet iets dat hoort bij het schild. Vriendelijke mededeling Victor Loehr. 
460 In het schild bevond zich ook een scherf witbakkend aardewerk uit de 17de eeuw. Deze scherf heeft 

een nieuw vondstnummer gekregen: V141.



316

Afb. 5.222a De schildpad (V137).
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York. In de periode vóór 1621 voeren particuliere 
schepen naar Amerika en het Caribisch Gebied.461 
Het is in praktische zin goed mogelijk om een 
schildpad tijdens een lange zeereis mee te nemen, 
want de doosschildpad eet divers dierlijk en 
plantaardig voedsel. De soort houdt bovendien een 
winterslaap (winterrust) en in deze periode kan 
het zonder verzorging worden vervoerd. Geopperd 
is dat het dier is meegenomen, maar aan boord 
is gestorven en vervolgens vanaf het schip in de 
haven in Enkhuizen is weggegooid. Dit is echter niet 
aannemelijk, want de Oude Buyshaven werd niet 
gebruikt door grote handelsschepen. De schildpad 
is bovendien gevonden in de havenvulling langs de 
kadebeschoeiing, wat het waarschijnlijk maakt dat 
het dier vanaf de kade in de haven is gegooid.462 

Alles wijst erop dat de schildpad naar Enkhuizen 
is meegenomen als levende rariteit en dat het dier 
in Enkhuizen heeft geleefd. Het is hiermee het 
oudste voorbeeld van een schildpad als huisdier 
in Nederland. Het houden van huisdieren was in 
de 17de eeuw nog geen gewoonte; dieren werden 
in principe alleen gehouden als zij een functie 
vervulden voor de eigenaar. Wel is bekend dat 
exotische dieren, bijvoorbeeld papagaaien en 
apen, als levende rariteit werden gehouden. 
Uit historische gegevens blijkt dat onder meer 
papegaaien door schepen van de WIC werden 
meegenomen als levende handelswaar.463

Het inkrassen van initialen op het buikschild is een bekend fenomeen bij levende schildpadden, 
ten minste voor de Verenigde Staten in de 18de en 19de eeuw. In diverse boeken uit de 19de 
eeuw wordt melding gemaakt van het gebruik in de VS om in wilde schildpadden initialen en 
soms ook een jaartal te krassen. De dieren bleven binnen hun territorium en werden geregeld 
teruggevonden, waarbij zij herkend konden worden aan de merktekens op het buikschild. 
Doordat schildpadden heel oud worden, kwam men geregeld exemplaren tegen die waren 
gemarkeerd door een voorouder.464 Zo is er een verhaal van een schildpad met de initialen 
DWC en het jaartal 1708, die in 1825 werd gevonden in New Jersey. De tekst was nog goed 
leesbaar, hoewel enigszins uitgerekt doordat de schildpad was gegroeid. In een boek uit 
1835 wordt het gebruik om schildpadden te markeren vergeleken met het (nog bestaande) 
gebruik om de naam van een geliefde in te krassen in een boom.465 Ook het aanbrengen van 

461 Brozius 2016.
462 Informatie met dank aan Victor Loehr en Marnix Hoekstra, Nederlands-Belgische Schildpadden 

Vereniging. 
463 Winters 2017, 16, 78-91.
464 Jesse 1835, 55; Abbott 1885, 251; Newman 1874, 4242.
465 Jesse 1835, 55.

Afb. 5.222b Details van de schildpad (V137).
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een gaatje in het randschild is historisch 
bekend: in de 20ste eeuw was het gebruikelijk 
om schildpadden met behulp van dit gat vast 
te leggen door middel van een touwtje of 
ketting.466 De schildpadvondst uit Enkhuizen 
toont aan dat het inkrassen van initialen 
en het vastleggen van de schildpad met 
behulp van een gat in het schild al in de 
17de eeuw bestond. Onzeker is of de initialen 
en het gat in de VS zijn aangebracht, of in 
Enkhuizen. Opvallend is de strakke, bijna 
moderne vormgeving van de letters. Zij 
wijken af van de gebruikelijke schrijfwijze 
van de P en D in Nederland in de 17de eeuw. 
Mogelijk wijst dit er op dat de letters in de 
VS zijn aangebracht. 

Het is de vraag hoe de schildpad in de Oude 
Buyshaven terecht is gekomen. Als een 
schildpad sterft, steken de kop en poten 
meestal uit het schild.467 Dat is bij deze 
schildpad niet gebeurd, want het skelet 
van het dier, waaronder de schedel, was 
aanwezig in het schild. Het is dus met de 

466 Vriendelijke mededeling Victor Loehr. 
467 Vriendelijke mededeling Victor Loehr.

Afb. 5.223 Tekening van een schildpad uit Sinne-
poppen uit 1614. 

Afb. 5.224 Studie van twee Braziliaanse schildpadden uit 1640 door Albert Eckhout. Collectie Mauritshuis.
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poten en kop ingetrokken in het schild dood gegaan. Een goede mogelijkheid is dat het dier 
tijdens de (winter)slaap is gestorven, waarna de eigenaar het heeft weggegooid in de haven. 
Het feit dat het schild nog volledig intact is, wijst erop dat het dier snel na overlijden in de 
haven terecht is gekomen. In de zuurstofarme omgeving onder water bleef het schild goed 
bewaard. Wanneer de schild langere tijd boven water of boven de grond zou zijn bewaard, 
zouden de schildplaatjes los hebben gelaten.468 

In Nederland was de schildpad zeker 
geen onbekend dier, hoewel het hier van 
nature niet voorkomt. Er zijn talrijke 17de-
eeuwse tekeningen, prenten en schilderijen 
bekend waarop de dieren zijn afgebeeld 
(afb. 5.223 en 5.224). Onderwerp zijn 
niet alleen landschildpadden, maar ook 
zeeschildpadden. Zeeschildpadden werden 
in de 17de eeuw gevangen in het Caribisch 
Gebied en meegenomen als voedsel voor de 
zeelieden aan boord van de schepen (afb. 
5.225).469 In Hoorn is op twee panden een 
17de-eeuwse gevelsteen met afbeelding 
van een schildpad te vinden. Bovenin de 
topgevel van Nieuwstraat 13 bevindt zich 
een schildpad met het jaartal 1693 (afb. 
5.226). In Grote Oost 32 zit een gevelsteen 
met schildpadschild met daarbij de Latijnse 
tekst ‘Bene qui latuit bene vixit’, oftewel ‘Hij 
die zich goed verborgen heeft gehouden, 
heeft goed geleefd’ (afb. 5.227).

Ook buiten Nederland zijn nauwelijks 
parallellen te vinden voor de 17de-eeuwse 
schildpad uit Enkhuizen. Een uitzondering is 

468 Vriendelijke mededeling Victor Loehr.
469 https://lookingthroughartblog.wordpress.com/2020/06/18/turtle-cuisine.

Afb. 5.225 Jacht op zeeschildpadden, prent uit 1612-1652. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.

Afb. 5.226 Gevelsteen in Nieuwstraat 13 in Hoorn.

Afb. 5.227 Gevelsteen in Grote Oost 32 in Hoorn.
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een schild in de collectie van de Lambeth Palace Library in Londen. Het schild heeft toebehoord 
aan een Moorse landschildpad die rond 1628 cadeau was gedaan aan William Laud. Hij werd 
in 1633 aangesteld als aartsbisschop van Canterbury en sinds dat jaar woonde de schildpad 
als huisdier in de tuin van Lambeth Palace. De aartsbisschop werd in 1645 onthoofd, maar de 
schildpad bleef wonen in de tuin. Het dier kwam hier in 1753 aan zijn einde, waarschijnlijk door 
een onhandige actie van de tuinman.470 Het schild, waarvan veel schildplaatjes zijn afgevallen, 
is hierna bewaard in Lambeth Palace. 

470 https://www.theguardian.com/science/animal-magic/2016/apr/18/shell-life-oldest-pet-tortoise-
lambeth-palace-archbishop-laud.
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5.10 Exotische schelpen (W. Stellingwerf)

In de havenvulling werden opvallend veel lichtpaars getinte reuzezeepokken van het type 
‘zeetulp’ (Megabalanus tintinnabulum) aangetroffen (afb. 5.228).471 Deze zeepokken gedijen 
in tropische wateren rond de evenaar, van West-Afrika tot het Indopacifische gebied.472 De 
zeepokken zijn gemiddeld 5,5x5 cm groot, tien keer groter dan de zeepokken die we uit de 
Europese wateren kennen. Bijzonder is dat diverse van deze zeepokken aan de onderzijde 
afdrukken van de groeinerven van hout hebben (afb. 5.229).473 Dit betekent dat ze waren 
vastgegroeid aan hout, ongetwijfeld de scheepswand van schepen die in tropische wateren 
hebben gevaren. De zeepokken moeten met het schoonschrobben of -branden van de 

471 V37-O02, V108-O01, V118-O01, V119-O01, V131-O01, V138-O01.
472 Henry & McLaughlin 1986, 14, 17-18, 21, 47.
473 V37-O02; V119-O01; Henry & McLaughlin, 1986, 14-15.

Afb. 5.228 Reuzezeepokken van het type zeetulp (V37-O02, V108-O01, V118-O01, V119-O01, V131-O01, 
V138-O01).
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scheepshuid in de haven zijn beland. Een 
tweede afwijkende soort is kleiner van 
formaat, namelijk 2,5,2,3x2 cm. Het 
gaat eveneens om een tropische zeepok, 
van vermoedelijk het type ‘Megabalanus 
azoricus’ of de daar sterk op gelijkende 
‘Megabalanus zebra’ (afb. 5.230).474 Beide 
soorten komen met name in de warme 
wateren van de Atlantische Oceaan voor, 
maar de ‘Megabalanus zebra’ leeft ook in 
de Indische Oceaan. De vondst van deze 
tropische zeepokken in een Enkhuizer haven 
is opmerkelijk, aangezien de soort niet in 
Europese wateren voorkomt. Dit getuigt van 
de verre overzeese contacten die Enkhuizen 
als wereldstad in de 17de en 18de eeuw had. 

Naast schelpen van soorten die 
hoofdzakelijk in de Noordzee leven, zoals 
mosselen, oesters en een wulk, werd in de 
gedempte haven eveneens een fragment 
van de bovenste klep van een Jakobsmantel 
of Sint-Jacobsschelp (Pecten jacobaeus) 
gevonden (afb. 5.231).475 Deze soort leeft 
hoofdzakelijk in de Atlantische Oceaan en 
het Middellandse Zeegebied en wordt daar 
op grote schaal gevangen voor consumptie.

474 V81-O01.
475 V118-O02.

Afb. 5.229 Afdrukken van hout op de onderzijde van 
een zeepok (V119-O01).

Afb. 5.230 Tropische zeepok (V81-O01).

Afb. 5.231 Klep van een Jakobsmantel (V118-O02).
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5.11 Overige (D.M. Duijn)

Botten van dieren zijn in principe 
niet verzameld uit de havenvulling. 
De verzamelwijze met de hand zou 
veroorzaken dat alleen grotere botten 
worden meegenomen en aan de hand 
daarvan zijn geen uitspraken te doen over 
consumptiepatronen. Enkele in het oog 
springende botten zijn wel meegenomen, 
namelijk de schedel van een hond van 20 
cm lang en twee schedels van katten (8 en 
9 cm lang). Tijdens het veldwerk zijn enkele 
delen van schedels van koeien met hoorns 
gefotografeerd (afb. 5.232). Het kan om 
afval van een leerlooierij gaan.  

In totaal zijn 24 kleppen van oesters 
gevonden. We moeten deze vondsten als 
voedselrestanten beschouwen. In de haven 
zijn hier en daar ook concentraties van 
mosselschelpen gezien en ook dat betreft 
huisafval (afb. 5.233).

Twee mesheften van 8,3 en 9,5 cm lang zijn 
van ivoor en hebben een ovale vorm (afb. 
5.234). Van been is een lange naald van 
16,5 cm (afb. 5.235). 

Bijzonder is een takje met kleine blaadjes, 
gevonden in een laag uit de eerste 
helft van de 17de eeuw (afb. 5.236). Uit 
houtsoortbepaling blijkt dat het om een 
takje van de buxus gaat (Buxus
sempervirens L.).476 Mogelijk heeft dit als 
palmtakje gefungeerd tijdens Palmpasen. 
Hiervoor worden in Nederland traditioneel takjes van de buxus gebruikt. In Hoorn zijn eerder 
buxusblaadjes gevonden in de beerput van een vrouwenklooster die in de periode rond 1500 
in gebruik was.477

Een turfje, om op te stoken in de haard, is minimaal 15 cm lang en 9 bij 7 cm (V40). Twee 
klontjes teer van maximaal 7 cm breed zijn wellicht ontstaan bij het teren van de huid van een 
schip of houten wand van een gebouw. 

476 Houtsoortbepaling Sjoerd van Daalen, zie bijlage.
477 De Sitter-Homans 2004. 

Afb. 5.232 Koeienhoorns met delen van de schedel.

Afb. 5.233 Concentratie mosselschelpen in de haven-
vulling.
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In een potje van keramiek bevond zich een 
taaie, groenige substantie (afb. 5.237).478 
Het ruikt chemisch, ongeveer zoals teer 
ruikt. Het gaat zeker niet om vet, hiervoor 
is het te taai. Mogelijk gaat het om 
beenderlijm. Ongetwijfeld is dit aan boord 
van een schip gebruikt.

478 M41. Er is helaas niet vastgelegd in wat voor potje dit zat. 

Afb. 5.234 Twee mesheften van ivoor (V58-O01 en V40-O01).

Afb. 5.235 Lange naald van been (V37-O01).

Afb. 5.236 Bosje buxus (M9).

Afb. 5.237 Een taaie, groenige substantie uit een 
potje (M41).
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6. Synthese

In mei/juni 2020 vond aan de Kuipersdijk in het oude centrum van Enkhuizen een archeologisch 
onderzoek plaats. Op deze locatie stond de voormalige Technische School ‘De Cuyp”, die 
begin 2020 is afgebroken. Het onderzoek wijkt af van de meeste andere opgravingen in de 
binnenstad van Enkhuizen, omdat hier geen resten van oude bebouwing zijn onderzocht. Het 
plangebied ligt namelijk ter plaatse van een gedempte haven: de Oude Buyshaven. Door het 
onderzoek is enerzijds inzicht gekregen in de aanleg, constructie en opheffing van de haven 
en anderzijds in de materiële cultuur van de mensen die rond de haven woonden en op de 
haringbuizen werkten. 

6.1 Aanleg, constructie en opheffing van de haven

De Oude Buyshaven is een van de havens die bij de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen is 
aangelegd. De stadsuitbreiding begon in 1590 ten zuidwesten van het middeleeuwse centrum 
en was ongeveer 20 jaar later voltooid. In de zuidwestelijk deel van het nieuwe stadswijk zijn 
drie nieuwe havens aangelegd: de Nieuwe Haven, Oude Buyshaven en Nieuwe Buyshaven 
(ook wel St. Pietershaven genoemd). Uit historische bronnen is bekend dat de Nieuwe Haven 
in 1590 is gegraven. Langs deze haven verrezen dure koopmanshuizen en pakhuizen, waarvan 
in 2013 een flink aantal is opgegraven.479 De aanleg van de Oude Buyshaven wordt niet 
genoemd in de archiefstukken. Van de Nieuwe Buyshaven is bekend dat deze pas in 1618 is 
aangelegd. In de periode hierna had Enkhuizen maar liefst negen zeehavens.480 Hiervan zijn 
er tegenwoordig slechts vier over. Dat zoveel havens in de stad zijn aangelegd, hangt onder 
meer samen met de uitgebreide handelsrelaties van de stad in de 16de en 17de eeuw: het was 
in Enkhuizen een komen en gaan van schepen naar alle delen van de wereld. Hiernaast had 
de stad een zeer omvangrijke haringvloot, die op het hoogtepunt in de eerste helft van de 17de 
eeuw bestond uit ruim 300 haringbuizen. Dit was de helft van de totale haringvloot van de 
Republiek en Enkhuizen was dan ook de onbetwiste hoofdrolspeler in deze belangrijke pijler 
onder de economie. Met de haringbuizen werd haring gevangen voor de kust van Schotland 
en Engeland. Dit gebeurde gedurende een bepaalde periode in het jaar en de rest van het jaar 
lagen de buizen in principe voor anker in de thuishaven. In Enkhuizen was daarom behoefte 
aan een grote havencapaciteit. Op een kaart uit 1666, afkomstig uit de stadskroniek van 
Brandt, is het gebruik van de havens zichtbaar in de schepen die zijn getekend (zie afb. 2.2). 
De haringbuizen zijn goed herkenbaar aan de gestreken mast. Zij zijn vooral afgebeeld in de 
Oude en Nieuwe Buyshaven, Vissershaven en aan de noordzijde van de Oosterhaven. Grote 
handels- en oorlogsschepen, herkenbaar aan drie masten, zijn afgebeeld in de Nieuwe Haven, 
Oosterhaven en bij het Admiraliteitsmagazijn aan de Nieuwe Buyshaven. In de Oude Haven 
liggen kleine schepen, maar de meeste zonder gestreken mast. Het gaat vermoedelijk om 
kleine transportschepen of vissersschepen. In de Rommelhaven liggen diverse soorten schepen 
tijdelijk voor anker. De Oude Buyshaven was dus primair bedoeld voor de haringbuizen, zoals 
ook de naam van de haven aangeeft.

Noordelijke kadebeschoeiing
Bij de opgraving is een deel van de noordelijke kadebeschoeiing van de haven onderzocht. Deze 

479 Schrickx & Duijn 2016. 
480 Inclusief de Zuider en Noorderhavendijk, de oudste haven van de stad. 
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beschoeiing was volledig van hout gemaakt en bestond uit eiken palen met daarachter planken 
van grenenhout. De planken zijn geplaatst als schotten van 4 meter breed. Deze schotten zijn 
waarschijnlijk op de kade in elkaar getimmerd en vervolgens op hun plek gezet. De bovenkant 
van het houtwerk en een groot deel van de palen bleek in de 19de eeuw te zijn verwijderd (zie 
onder). Bij de opgraving Fruittuinen, gelegen direct ten oosten van het plangebied op een deel 
van de Nieuwe Haven, waren de meeste beschoeiingspalen nog wel in de bodem aanwezig: 
alleen aan de westzijde was een groot deel van de palen verwijderd. Hier bleken tussen de 
eiken palen ook beschoeiingspalen van grenenhout uit verschillende periodes in de 17de eeuw 
te staan. Dit zijn reparaties. Mogelijk was hetzelfde het geval bij de Oude Buyshaven, maar 
door het ontbreken van een groot deel van de palen kan dit niet met zekerheid worden gezegd. 
Uit het dendrochronologisch onderzoek blijkt dat de eikenhouten palen van de Oude Buyshaven 
afkomstig zijn uit bomen die zijn gekapt tussen de herfst van 1589 en de zomer van 1591. Dit 
wijst erop dat de beschoeiing is gemaakt in 1591 of 1592. De Oude Buyshaven is dus direct 
aansluitend aan de aanleg van de Nieuwe Haven gemaakt. De originele kadebeschoeiing bleef 
in gebruik tot het buiten gebruik stellen van de haven in de 19de eeuw.
Alleen de onderste 1,5 meter van het houtwerk is teruggevonden. Oorspronkelijk was de 
kadebeschoeiing waarschijnlijk ongeveer 4 meter hoog, waarbij de bovenzijde op circa +1 
NAP lag. De beschoeiing stond niet verticaal, maar helde naar achter. Vermoedelijk was aan 
de buiten- en de binnenzijde van de palen een gording (horizontale balk) aanwezig. Aan 
de binnenzijde werd de gording vermoedelijk ondersteund door palen. Trekankers waren 
niet toegepast. Achter de planken (aan de zijde van de kade) bevond zich een laag vette 
klei. Waarschijnlijk moest dit voorkomen dat grond van de kade zou wegspoelen. Dat dit 
niet altijd goed ging, blijkt uit een grote verzakking van de kade over een breedte van 12 
meter. De kadebeschoeiing is hier 1,5 meter naar buiten gedrukt, doordat grond achter en 
onder het houtwerk is weggespoeld. De verzakking heeft al snel na de aanleg van de haven 
plaatsgevonden.

Afb. 6.1 Het schoonmaken van de houten kadebeschoeiing.
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De kades
Ter plaatse van de kade langs de noordzijde van de haven zijn nauwelijks sporen gevonden. 
Hier lag een laag natuurlijk veen met daarop ophogingslagen van klei en veen. Dit opgebrachte 
materiaal kwam vrij bij het uitgraven van de haven en is onder meer gebruikt voor het 
ophogen van de kades rond de haven. De kades moesten een zekere hoogte hebben, zodat 
bij hoog water het zeewater vanuit de haven niet de stad in stroomde. De kade langs de 
noordzijde van de haven was verdeeld in kleine perceeltjes die hoorden bij de gebouwen die 
langs de Kuipersdijk stonden. Waarschijnlijk werden zij gebruikt voor laden en lossen, opslag 
of bepaalde werkzaamheden. Sporen of vondsten die hiermee samenhangen, bijvoorbeeld 
verhardingslagen, zijn niet gevonden, doordat de kade in de 19de eeuw is afgegraven (zie 
onder). Bij de noordoosthoek van de haven zijn wel vier palen op een rij in de kade aangetroffen. 
Het hout dateert uit de periode rond 1590. Het is onduidelijk wat de functie van de palen is 
geweest en wanneer zij in de grond zijn gezet. 

De Roode Brug
Tussen de Oude Buyshaven en Nieuwe Haven bevond zich een houten ophaalbrug, die de 
naam Roodebrug had. Aan weerszijden van de brug lagen aarden ‘aanbruggen’ die ver de 
haven in staken. Deze aanbruggen waren nodig omdat de havens erg breed waren, namelijk 
66 meter. Ze waren in feite een goedkope variant van houten of bakstenen aanbruggen. In 
een archiefstuk uit 1607 wordt de brug al genoemd. De brug ligt tegenwoordig onder de 
Cromhoutstraat en hiervan zijn geen sporen aangetroffen. 
Bij de opgraving zijn delen van zowel de noordelijke als zuidelijke aarden aanbrug onderzocht. 
Een interessante vraag is wanneer de brug en aanbruggen zijn gemaakt: is dit direct bij 
de aanleg van de haven in 1591/1592 gedaan of pas later? Uit de bodemopbouw van de 
aanbruggen blijkt dat zij niet zijn ‘uitgespaard’ bij het uitgraven van de haven. Er is dus 
eerst afgegraven op de locatie van de aanbruggen en later is hier weer grond opgebracht. De 
aanbruggen bleken te zijn voorzien van een houten kadebeschoeiing die, net als de noordelijke 
kadebeschoeiing, was gemaakt van grenen planken met eiken palen. Op detailniveau wijken 
de beschoeiingen van de aanbruggen echter af van de noordelijke kadebeschoeiing, wat erop 
wijst dat zij niet gelijktijdig zijn gemaakt. Achter de planken van beide beschoeiingen lag bij 
beide aanbruggen een laag met veel stadsafval. Dit materiaal kan in de laatste tien jaar van 
de 16de eeuw worden gedateerd. Een stuk aardewerk uit 1593 wijst erop dat de beschoeiing in 
ieder geval ná dat jaar is gemaakt. De bouw van de aanbruggen en Roodebrug kan op basis 
hiervan in de periode 1593-1600 worden geplaatst. De grenen planken van de beschoeiing 
dateren uit de jaren 1588-1590. Vermoedelijk gaat het om tweede keus planken die waren 
overgebleven bij de bouw van de kadebeschoeiing van de haven in 1591/1592 en pas enkele 
jaren later zijn toegepast in de beschoeiing van de aanbruggen. De eiken palen blijken uit 
1606/1607 te dateren. Het gaat waarschijnlijk om reparaties. De originele palen uit eind 16de 
eeuw zijn in de 19de eeuw verwijderd. 

De bouw van de brug kan op basis van de archeologische gegevens in de laatste zeven jaar van 
de 16de eeuw worden geplaatst. De brug met aanbruggen is dus niet direct bij de aanleg van 
de haven gemaakt, maar enkele jaren later. Hiervoor zijn meerdere verklaringen te geven. In 
de eerste plaats is het mogelijk dat men simpelweg geen brug op deze plek had gepland, maar 
dat dit al snel toch essentieel bleek voor het goed functioneren van de wijk. Een andere optie 
is dat men het stratenplan inclusief brug pas heeft ontworpen en uitgezet na ophoging van 
het maaiveld van de stadsuitbreiding. Pas hierna kon de plek van de brug worden bepaald. Ter 
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derde is het mogelijk dat het aanvankelijk de bedoeling was om een ophaalbrug met houten 
aanbruggen te maken, zoals ook het geval was bij de Compagniesbrug tussen de Zwaanstraat 
en de Wierdijk.481 Uiteindelijk is gekozen voor een goedkopere variant met aarden aanbruggen. 

Havenvulling
Tijdens de bestaansperiode van de haven is slib in de haven afgezet dat is aangevoerd door 
de Zuiderzee. De lagen in de haven konden worden gedateerd aan de hand van de keramiek 
die hierin is gevonden. Een groot deel van de vullingslagen bleek uit de 17de eeuw te dateren, 
met daarop enkele vullingslagen uit de 18de eeuw. De vullingslagen uit de 17de eeuw bestonden 
met name uit vette klei, terwijl de lagen uit de 18de eeuw een meer zandige samenstelling 
hadden. De bovenzijde van de havenvulling lag rond -1,50 NAP. De vullingslagen uit met name 
de eerste helft van de 17de eeuw kenmerkten zich door de aanwezigheid van veel stukjes 
hout. Het gaat om afval van kuipers, namelijk fragmenten van hoepels van wilgenhout, 
stukjes eikenhout en grenenhout en houtschaafsel. In 1630 waren vijf kuiperijen aan de Oude 
Buyshaven gevestigd. Zij maakten (onder meer) haringtonnen die werden meegenomen aan 
boord van de haringbuizen voor het verpakken van de haring. 

Opheffing van de Oude Buyshaven
In 1816 stortte de Roodebrug in en in 1832 zijn de aanbruggen verwijderd. De Oude Buyshaven 
vormde hierna één geheel met de naastgelegen Nieuwe Haven. Door de aanvoer van slib 
in de 17de en 18de eeuw was de haven geleidelijk steeds ondieper geworden. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de haven op zeker moment is uitgebaggerd om het water weer op diepte 
te brengen. Het is daarom de vraag of de Oude Buyshaven in de 18de en 19de eeuw nog werd 
gebruikt. Het aantal haringbuizen in Enkhuizen nam vanaf de tweede helft van de 17de eeuw 

481 Meijers 2008.

Afb. 6.2 Houtafval van kuipers uit de havenvulling.
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sterk af, totdat in 1872 de laatste buizen werden verkocht. In de stad waren veel havens 
aanwezig, zodat er genoeg alternatieve ligplaatsen waren voor de overgebleven haringschepen. 
Ook het feit dat er in 1823 nauwelijks nog bebouwing rond de Oude Buyshaven stond, wijst 
erop dat er geen activiteit meer was in de haven. Gezien de economische achteruitgang van 
Enkhuizen zal men het beperkte onderhoudsbudget hebben besteed aan de havens bij het 
middeleeuwse centrum. Ook de bewoning en economische activiteiten concentreerden zich 
in deze oude kern. In het gebied van de stadsuitbreiding werd bijna alle bebouwing gesloopt. 
Hier verschenen boerenbedrijven, moestuinen en boomgaarden; er was sprake van platteland 
binnen de stadswallen. 

In 1883 is in de Nieuwe Haven een dijk aangelegd, waardoor de Oude Buyshaven werd 
afgesneden van de Zuiderzee. Vervolgens zijn de hoger gelegen kades rond de haven 
afgegraven. De grond die hierbij vrijkwam is gebruikt voor de aanleg van de spoorlijn. Bij het 
afgraven van de kades is de bovenzijde van de houten kadebeschoeiing verwijderd en zijn 
vrijwel alle palen uit de bodem getrokken. Bij de opgraving Fruittuinen waren de palen voor een 
groot deel van de onderzochte kadebeschoeiing wel bewaard. Hier zijn de kades waarschijnlijk 
minder sterk afgegraven, omdat het een overgangszone is tussen het laaggelegen terrein 
van de Oude Buyshaven (maaiveld op -1,00 tot -1,50 NAP) en het hoog gelegen Snouck van 
Loosenpark (maaiveld op circa +2,00 NAP). De beschoeiingspalen konden daarom in de grond 
blijven zitten. Het Snouck van Loosenpark ligt ter plaatse van de verdwenen Nieuwe Haven. 
Hier zijn de kades niet afgegraven, maar is ter plaatse van de haven aan het einde van de 19de 
eeuw juist flink opgehoogd. 
Een interessante conclusie is dat de Oude Buyshaven in deze periode niet is gedempt: men 
heeft simpelweg het water uit de haven weggepompt en de kades afgegraven. De bovenkant 
van de lagen havenslib uit de 18de eeuw vormden nu het maaiveld. 
In 1892 is een lijnbaan gevestigd op het zuidelijk deel van de verdwenen haven. Dit complex 
is in 1901 overgenomen door de Werkverschaffing. Van een van de gebouwen van dit complex 
is tijdens de opgraving de fundering teruggevonden, die zeer solide was uitgevoerd. Het overig 
deel van het terrein van de voormalige Oude Buyshaven werd verhuurd als kweektuin aan de 
zaadfirma Sluis en Groot. In 1917 liet de gemeente Enkhuizen hier veel fruitbomen planten. In 
de jaren 50 zijn scholen gebouwd ter plaatse van de gedempte haven. Hieraan voorafgaand is 
het maaiveld met ongeveer 1 meter opgehoogd.

6.2 Materiële cultuur

Uit de vullingslagen in de haven is een grote hoeveelheid vondsten verzameld, waaronder veel 
keramiek, leer, hout, natuursteen en metaal. Dit materiaal is vanaf schepen of vanaf de kade in 
de haven gegooid of gevallen. Op basis van de keramiek kan worden gezegd dat de vondsten 
met name dateren uit de periode 1625-1675 en uit de periode rond 1700. 
Een groot deel van het vondstmateriaal kan als gewoon huishoudelijk afval worden aangemerkt. 
Hiernaast zijn echter opvallend veel vondstgroepen aanwezig die bij andere opgravingen 
nauwelijks of niet worden gevonden. Zij hangen samen met de maritieme context waarin zij 
zijn gevonden: het gaat om onderdelen van schepen en spullen die aan boord van de schepen 
werden gebruikt. Dit soort objecten worden bijvoorbeeld ook in scheepswrakken gevonden. 
De vondsten geven een unieke inkijk in het reilen en zeilen aan boord van de Enkhuizer 
haringbuizen in de 17de eeuw. 
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Materiële cultuur omwonenden Oude Buyshaven
De keramiek uit de 17de-eeuwse havenvulling kan voor het overgrote deel worden beschouwd 
als huishoudelijk afval. Dit zal met name afkomstig zijn van personen die in de omgeving van 
de haven woonden, maar een deel is mogelijk weggegooid vanaf schepen die in de haven lagen. 
Dit onderscheid is voor het grootste deel van het materiaal niet te maken. De keramiek is erg 
fragmentarisch: van veel objecten zijn slechts één of enkele scherven teruggevonden. Wat met 
name opvalt aan dit materiaal is dat de hoeveelheid geïmporteerd tinglazuuraardewerk relatief 
beperkt is en dat bovendien nauwelijks bijzondere stukken aanwezig zijn. Dit geldt met name 
voor de faience uit Portugal en Italië. Bij opgravingen in Enkhuizen is het aandeel van deze 
dure soorten importkeramiek normaal gesproken hoog en bijzondere stukken komen veel voor, 
zeker als het veel vondstmateriaal betreft. Ook de hoeveelheid Chinees porselein is laag en het 
valt op dat helemaal geen Swatow-goed is gevonden. Voor dit afwijkende beeld zijn meerdere 
mogelijke verklaringen te geven. In de eerste plaats zou dit kunnen samenhangen met de 
welstand van de omwonenden van de haven. Hier is geen historisch onderzoek naar gedaan, 
maar verondersteld kan worden dat in dit deel van de stad veel vissers en werklieden woonden. 
De duurdere stukken keramiek uit het buitenland konden zij zich niet veroorloven. Wat hier 
ook op kan wijzen, is het feit dat nauwelijks delen van roemers of kelkglazen zijn aangetroffen. 
Zij waren bestemd voor het drinken van wijn, maar blijkbaar hadden de omwonenden dit soort 
glazen niet of nauwelijks in huis. Zij konden zich deze luxe drank blijkbaar niet veroorloven. 
Tussen de keramiek zaten juist wel veel fragmenten van lekschalen, die werden gebruikt bij 
de bereiding van vis. Vis was goedkoper dan vlees en werd veel gegeten door de armere lagen 
van de bevolking.
Een andere mogelijkheid is dat de omwonenden van de haven niet of nauwelijks op 
handelsschepen werkten en daardoor geen directe toegang hadden tot buitenlandse keramiek. 
Een derde optie is dat de bewoners van de wijk rond de Oude Buyshaven simpelweg niet 
erg gecharmeerd waren van de rijk versierde stukken uit bijvoorbeeld Italië. Ook het feit 
dat opvallend weinig stukken van vuurstolpen met appliques zijn gevonden, kan hiermee 
samenhangen. Dit soort vuurstolpen zijn in Enkhuizen gemaakt en worden hier veel gevonden 
in de bodem. Mogelijk hangt het geloof van de omwonenden hiermee samen: zij waren wellicht 
overwegend protestant en de overdadig versierde stukken keramiek pasten niet binnen hun 
overtuiging. Ook de datering van de keramiek kan een oorzaak zijn: de vuurstolpen met 
appliques dateren met name uit de periode vóór 1625. De keramiek uit de havenvulling dateert 
vooral uit de periode hierna. 

Naast de keramiek geeft de grote hoeveelheid vondsten van andere materiaalgroepen een 
goed beeld van wat een doorsnee huishouden zoal in gebruik had. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om bezems en borstels, heften van messen, vingerhoeden, lepels en kommen en borden 
van hout. Een groot deel van de leervondsten betreft onderdelen van schoenen, waaronder 
kinderschoenen en gerepareerde exemplaren. 

Materiaal uit Groot-Brittannië
Een onverwachte bevinding is dat in de havenvulling objecten uit Groot-Brittannië zijn 
gevonden. Vondsten met deze herkomst worden slechts zeer zelden aangetroffen in de bodem 
van West-Friesland. Het gaat om een rekenpenning uit Great Yarmouth uit 1667, een penny uit 
Schotland uit 1614, drie tabakspijpen uit de periode 1640-1700 en veel stukken natuursteen, 
die als ballast in schepen zijn gebruikt. Bij de opgraving Fruittuinen is bovendien een stuk 
keramiek uit het zuidwesten van Engeland aangetroffen. Mogelijk zijn ook tussen de onbekende 
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stukken keramiek uit de havenvulling van de Oude Buyshaven objecten uit Groot-Brittannië. 
Het is zeer aannemelijk dat de voorwerpen zijn meegenomen door haringbuizen, aangezien 
zij voor de kust van Engeland en Schotland visten. Dit betekent dat havens in deze regio door 
de Enkhuizer haringbuizen werden aangedaan. Zij sloegen hier mogelijk nieuw proviand in of 
lagen in een haven tijdens stormachtig weer. Het feit dat in deze havens ballaststenen zijn 
ingeladen, wijst erop dat hier objecten uit het schip zijn gehaald, waardoor nieuw gewicht moest 
worden toegevoegd. Het meest voor de hand liggend lijkt dat (incidenteel) haringschepen 
vanuit Enkhuizen een bepaald type ballast meenamen, bijvoorbeeld bakstenen of dakpannen, 
en dit verkochten in een Engelse haven. Vervolgens bracht de bemanning nieuwe ballast in het 
schip, namelijk natuursteen dat langs de kust was verzameld. Historisch gezien is niets over 
deze handel bekend. 

Onderdelen van schepen
Het is niet verwonderlijk dat in een haven onderdelen van schepen worden aangetroffen. Het 
aantal grote constructie-onderdelen is beperkt: een laadpoort uit de romp van een schip en 
twee fragmenten van onbekende scheepsdelen. De poort is een bijzondere vondst, want over 
laadpoorten is nog maar weinig bekend. Vermoedelijk gaat het bovendien om een laadpoort 
van een haringbuis. Het is hiermee het enige tastbare overblijfsel van een haringbuis: geen 
enkele haringbuis is overgeleverd en er zijn tot op heden geen scheepswrakken bekend. 
Ook veel kleine houten voorwerpen zijn afkomstig van schepen, waaronder schijven en assen 
van blokken, onderdelen van scheepspompen, klampen en een deel van een touwladder. Ook 
fragmenten van touwen zijn afkomstig van schepen en enkele ijzeren voorwerpen, waaronder 
een ijzeren haak en delen van harpsluitingen. In de haven zijn veel grote lappen leer gevonden 
en het is goed mogelijk dat een deel hiervan onderdeel was van een scheepsconstructie. 
Hierboven zijn de ballaststenen uit Engeland al genoemd. In de haven lagen heel veel stukken 
natuursteen en in vrijwel alle gevallen gaat het waarschijnlijk om ballast uit schepen. Ook 

Afb. 6.3 Detail van een van de stukken koraal.
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kalkskeletten van steenkoralen uit het Caribisch Gebied moeten deze functie hebben gehad. 
Zij zijn door schepen van de WIC meegenomen als ballast. In Enkhuizen is het koraal mogelijk 
verkocht aan de haringbuizen. Een andere mogelijkheid is dat schepen van de WIC incidenteel 
in de Oude Buyshaven lagen; er zijn aanwijzingen dat langs de zuidzijde van de haven 
scheepswerven lagen. Ook diverse tropische zeepokken uit de havenvulling kunnen op deze 
werven van de huid van schepen van de WIC of VOC zijn verwijderd. 

Materiaal aan boord van schepen
Tussen het vondstmateriaal bevinden zich diverse groepen die zeker of waarschijnlijk aan 
boord van schepen zijn gebruikt. Dit is in de eerste plaats een relatief grote hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal van aardewerk: amforen en potten uit Frankrijk, Spanje, Portugal en 
van onbekende herkomst (wellicht onder meer Marokko en Engeland). Hieronder zijn enkele 
(zeer) grote potten. De amforen en potten zijn primair gemaakt om bijvoorbeeld olijfolie vanuit 
het Mediterrane gebied te exporteren, maar hierna kregen zij een nieuwe functie. De grote 
potten werden waarschijnlijk gebruikt als watervaten aan boord van schepen. Kleinere potten 
en amforen zijn hergebruikt als verpakkingsmateriaal voor andere producten, of aan boord van 
de schepen gebruikt om voedsel of iets anders in te bewaren. Een leuk voorbeeld is een kan of 
kruik dat een tweede leven als teerbakje heeft gekregen.
Een andere opvallende vondstcategorie zijn kannen van steengoed. Hier zijn veel exemplaren 
van gevonden en tevens valt op dat diverse kannen intact in de haven terecht moeten zijn 
gekomen. Deze vondstgroep wijkt daarmee sterk af van de rest van de keramiek, dat in 
stukken in de haven is gegooid en daardoor erg incompleet is. Dit maakt het waarschijnlijk 
dat de steengoedkannen vanaf schepen in de haven zijn gevallen of gegooid. Het is onzeker 
waarom zoveel kannen in de haven zijn gevonden: het kan gaan om verpakkingsmateriaal 
voor handelsgoed of sterke drank dat door de vissers werd meegenomen tijdens het lange 
verblijf op zee. Mogelijk maakten de vissers in de kannen hun eigen kruidenbitters. Een andere 
optie is dat de kannen aan boord van de haringbuizen zijn gebruikt om uit te drinken. Naast 
de kannen zijn ook opvallend veel glazen kelderflessen met tinnen doppen gevonden. Ook 
hiervoor geldt dat het waarschijnlijk om verpakkingsmateriaal van wijn of sterke drank gaat, 
dat werd meegenomen als handelsgoed of als proviand. 
Tussen de leervondsten bevinden zich veel objecten die waarschijnlijk door de vissers aan 
boord van de haringbuizen zijn gedragen. Het gaat om hoge laarzen, mouwen van jassen of 
lange wanten en stukken van waarschijnlijk schorten. Zij moesten de vissers tijdens het werk 
droog en schoon houden. Dit soort kledingstukken zijn ook aan boord van scheepswrakken 
gevonden. Zij geven een unieke inkijk in visserskleding uit de 17de eeuw, een onderwerp 
waar nauwelijks iets over bekend is en waar ook weinig iconografische bronnen voor bestaan. 
Ook twee vilten hoeden uit de havenvulling kunnen goed afkomstig zijn van scheepslui; in 
scheepswrakken worden ook regelmatig hoeden gevonden. 
In de havenvulling zijn veel diverse vondsten aangetroffen die ook van schepen afkomstig zijn. 
Het meest bijzonder is een zakzonnewijzer die helemaal compleet is teruggevonden. Het is 
vermoedelijk uit iemands handen gevallen en de haven in gerold. Een andere bijzondere vondst 
is de boekband van een klein boekje, mogelijk een Enkhuizer almanak. Almanakken bevatten 
veel nuttige informatie voor schippers. Verder kunnen bijvoorbeeld drie passers, peilloden, 
een houten deksel van een kompasdoos, een meetstok en delen van een zandloper en lampen 
worden genoemd. Vondsten die specifiek samenhangen met de haringvisserij zijn stukken van 
haringmanden en ongeveer 40 keurloden voor haringnetten. Boetnaalden ontbreken, wat erop 
wijst dat bij de haven of op de haringbuizen geen netten werden gerepareerd. 
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Ambachten rond de haven
In de buurt van de Oude Buyshaven 
stonden in 1630 twee brouwerijen. 
In de havenvulling zijn enkele 
ovenstenen gevonden, die onderdeel 
zijn geweest van het rooster van een 
brouwoven. Ook een grof gevormde 
bak zonder glazuur en met grepen is 
mogelijk in gebruik geweest bij een 
brouwerij. Hetzelfde geldt voor een 
rechthoekige of vierkante bak van 
aardewerk met roetsporen aan de 
onderkant, dat is gevonden in een 
afvallaag uit het einde van de 16de 
eeuw.
Uit historische bronnen is bekend 
dat in 1630 vijf kuiperijen aan de 
Oude Buyshaven waren gevestigd. 
Hierboven zijn al de vele houtstukjes 
genoemd die in de havenvulling 
aanwezig waren. Hiernaast zijn ook 
een kuipershamer, een ijzeren dissel 
en veel stoppen van bomgaten 
van tonnen gevonden. Een grote 
ronde slijpsteen is gebruikt voor 
het slijpen van gereedschap en 
kan goed afkomstig zijn van een 
kuiperswerkplaats.
Mogelijk waren aan de zuidzijde 
van de Oude Buyshaven in de 17de eeuw scheepswerven gevestigd. Enkele vondsten die hier 
mogelijk aan kunnen worden gekoppeld zijn twee breeuwijzers. 

Een levende rariteit
De meest opmerkelijke vondst van de opgraving, en tevens een van de meest bijzondere 
vondsten uit de bodem van Enkhuizen, is de schildpad. De schildpad is in de eerste helft van de 
17de eeuw in de haven terecht gekomen. Over het leven dat het kleine dier op dat moment achter 
de rug had, hebben we maar beperkte informatie. De schildpad is geboren in Noord-Amerika 
en moet op zeker moment zijn gevangen en tot huisdier zijn gemaakt. Op zijn buik verschenen 
twee initialen, op zijn rug een kruisje en in zijn schild boorde men een gaatje, zodat het kon 
worden vastgelegd met een ketting. Het is waarschijnlijk met een handelsschip van de WIC 
naar Enkhuizen gebracht. Of het dier aan boord van een schip (haringbuis?) werd gehouden 
of dat het rondliep in een tuin in Enkhuizen, weten we niet. Het moet een bezienswaardigheid 
zijn geweest, aangezien de meeste mensen nog nooit een levende schildpad hadden gezien.

Afb. 6.4 De schildpad direct nadat hij is gevonden.
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7. Beantwoording onderzoeksvragen

1. Kadebeschoeiing
1.1 In hoeverre is de houten kadebeschoeiing van de noordzijde van de haven en de aarden 
aanbruggen nog intact? Wat is de constructie van de beschoeiing? Hoe zijn de palen verbonden 
met de planken?
De houten kadebeschoeiing van zowel de noordzijde van de haven als de aanbruggen bestond 
uit eikenhouten palen met daarachter grenen planken. De planken waren aan elkaar bevestigd 
door middel van dunne paaltjes en ijzeren nagels en vormden schotten van ongeveer 4 meter 
breed. De eiken palen waren niet verbonden met de planken, zij stonden gewoon tegen elkaar 
aan. Alleen de onderste 1,5 meter van het houtwerk was bewaard. Rond 1883 zijn de kades 
afgegraven, waarbij de bovenkant van de beschoeiing is weggehaald en het grootste deel van 
de eiken palen uit de grond is getrokken. In de 20ste eeuw is de bovenkant van het resterende 
houtwerk bovendien vergaan in de bodem, omdat dit boven de grondwaterspiegel lag.

1.2 Welke houtsoorten zijn toegepast? Wanneer is het hout gekapt en wat is de herkomst van 
het hout? Kan op basis van de houtdateringen de aanleg van de haven worden gedateerd?
De planken waren allemaal van grenenhout (hout van de grove den), de resterende palen van 
eikenhout. Het hout is gekapt in de jaren rond 1590 en afkomstig uit het zuiden van Noorwegen. 
Vier eiken palen van de zuidelijke aanbrug dateren uit 1606/1607 en zijn opvallend genoeg 
afkomstig uit Wallonië of het noorden van Frankrijk. Op basis van de dendrochronologische 
dateringen kan de aanleg van de Oude Buyshaven in 1591/1592 worden gedateerd. Dit 
betekent dat de haven direct aansluitend aan de aanleg van de naastgelegen Nieuwe Haven 
is gemaakt.

1.3 Zijn delen van de beschoeiing op zeker moment vervangen? Zo ja, is sprake van één 
reparatiefase of meerdere? Is dit alleen te herleiden uit de dateringen van het hout of is dit ook 
zichtbaar aan een verschil in het toegepaste hout (houtsoort, vorm van het hout)?
Hier is weinig inzicht in gekregen, doordat vrijwel alle beschoeiingspalen in de 19de eeuw 
zijn verwijderd. Bij de zuidelijke aanbrug zijn vier eiken palen uit 1606/1607 gevonden en 
waarschijnlijk betreffen dit reparaties. 

1.4 Is oud scheepshout of ander hergebruikt hout toegepast in de beschoeiing? Wat is de 
datering van dit hout? Is dit hout toegepast bij de bouw van de beschoeiing of later? Wat kan 
worden gezegd over de primaire functie van de elementen?
Nee, er is geen scheepshout in de beschoeiing toegepast.

1.5 In 1832 zijn de aarden aanbruggen gesloopt. Is hierna op deze locatie een beschoeiing 
gemaakt, als verbinding tussen de bestaande beschoeiingen in de Nieuwe Haven en Oude 
Buyshaven?
Hier zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

2. Brug
2.1 Zijn funderingen van de dubbele ophaalbrug in de bodem aanwezig? Zijn de funderingen 
van hout of baksteen/natuursteen? Wat kan op basis van de resten worden gezegd over het 
uiterlijk en de afmetingen van de brug. Kan de bouw van de brug worden gedateerd?
Van de brug zijn geen sporen gevonden.
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2.2 Indien houten funderingen zijn toegepast, hoe ziet de constructie eruit? Zijn houtverbindingen 
aanwezig, en zo ja, hoe zien zij eruit? Welke houtsoorten zijn toegepast? Wat is de herkomst 
van het hout?
Niet van toepassing.

2.3 Zijn aanwijzingen aanwezig dat de brug op zeker moment is vernieuwd?
Niet van toepassing.

3. Havenvulling
3.1 Hoe zien de vullingslagen uit de bestaansperiode van de haven eruit? Op welke NAP-diepte 
ligt de onderkant en bovenkant van deze vulling?
De meeste vullingslagen dateerden uit de 17de eeuw. Zij bestonden met name uit vette 
klei en bevatten veel stukjes hout, wat als afval van kuipers kan worden geïnterpreteerd. 
De vullingslagen uit de 18de eeuw kenmerkten zich door een zandige samenstelling en de 
aanwezigheid van schelpen. Langs de beschoeiing lag de bodem van de haven op circa -2,60 
NAP, in het midden van de haven is de bodem vastgesteld op -4,12 NAP. De bovenkant van de 
havenvulling lag op -1,40 tot -1,60 NAP.

3.2 Welke vondsten zijn in de havenvulling aanwezig? Concentreert het materiaal zich langs de 
kade? Is een verschil herkenbaar tussen vondsten langs de kade en vondsten op grotere 
afstand van de kade?
In de havenvulling waren veel vondsten aanwezig van keramiek, bouwkeramiek, glas, metaal, 
hout, leer en textiel, natuursteen en overige materialen. De opgraving heeft zich geconcentreerd 
op de zone tot 5 meter uit de beschoeiing, waardoor weinig informatie voorhanden is over de 
vondstdichtheid in het midden van de haven. In het midden van de haven is één kleine werkput 
aangelegd en hier bleken weinig vondsten aanwezig te zijn in de lagen.

3.3 Wat is de datering van de vondsten? In hoeverre geven de vondsten een beeld van de 
materiële cultuur van de bewoners van het havengebied? Kunnen vondsten aan scheepvaart 
of ambachtelijke activiteiten worden gekoppeld?
De vondsten dateren met name uit de periode 1625-1675 en uit de periode rond 1700. 
Doordat het een vondstcomplex met een lange looptijd betreft, kan geen goed beeld worden 
verkregen van de materiële cultuur van omwonenden van de haven, zoals bij vondstcomplexen 
met een korte looptijd wel kan. Desondanks vallen bepaalde zaken op: de keramiek is vrij 
armoedig, want de hoeveelheid importkeramiek is relatief beperkt en bijzondere stukken 
zijn schaars. Ook het glaswerk wijst op eigenaren met een beperkt budget. Een andere 
mogelijkheid is dat de omwonenden geen directe toegang hadden tot de importkeramiek, 
omdat zij niet op handelsschepen werkten. Of de rijk versierde stukken pasten wellicht niet bij 
hun geloofsovertuiging. 
Veel vondsten houden verband met scheepvaart. Een deel van de vondsten zijn onderdelen 
van schepen, bijvoorbeeld een laadpoort, ballaststenen, houten kruisklampen en stuk van een 
touwladder. Veel andere voorwerpen zijn aan boord van de schepen gebruikt. Het gaat dan 
onder meer om kannen van steengoed, verpakkingsaardewerk uit het Mediterrane gebied, 
visserskleding van leer, haringnetloden, passers, een zakzonnewijzer en delen van lampen. 
Enkele vondsten kunnen worden gekoppeld aan brouwerijen. Uit een bron uit 1630 is bekend 
dat twee brouwerijen in de buurt van de haven stonden. Hiernaast kunnen vondsten worden 
verbonden aan kuiperijen, waarvan er in 1630 vijf aan de haven waren gevestigd. Twee 
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breeuwijzers zijn mogelijk afkomstig van scheepswerven die aan de zuidzijde van de Oude 
Buyshaven lagen. 

3.4 Waarmee is de haven tussen 1862 en 1877 gedempt? Zijn vondsten aanwezig in het 
dempingspakket? Kan de demping strakker worden gedateerd op basis van deze vondsten?
Uit het onderzoek blijkt dat de haven niet is gedempt, maar is afgedamd. Hierna zijn de kades 
afgegraven. Er is dus geen sprake van een dempingspakket. 

4. Kade
4.1 Hoe ziet de bodemopbouw van de kade eruit? Is een natuurlijke veenlaag aanwezig?
Waarmee is het maaiveld aan het einde van de 16de eeuw opgehoogd?
Ter plaatse van de kades is een natuurlijke veenlaag aangetroffen. Hierop lagen ophogingslagen 
uit eind 16de eeuw, bestaande uit opgebrachte veen en lichtgrijze zavel. Dit materiaal kwam 
vrij bij het uitgraven van de haven. 

4.2 Is sprake van één of meer verhardingslagen? Welk verhardingsmateriaal is
toegepast?
Doordat de kade aan het einde van de 19de eeuw is afgegraven, zijn de loopniveau’s van de 
kade verdwenen. 

4.3 Zijn sporen of vondsten aanwezig die horen bij werkzaamheden of gebouwen op de kade?
Door het afgraven van de kade zijn vrijwel alle sporen verdwenen. Er is alleen een rij palen 
gevonden, maar de datering en functie ervan is onduidelijk. 
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8. Samenvatting

In 2020 is een opgraving uitgevoerd aan de Kuipersdijk in Enkhuizen. De geformuleerde 
onderzoeksvragen zijn terug te vinden in paragraaf 3.1, de gevolgde methode van het 
onderzoek is beschreven in paragraaf 3.2.
Op deze plek lag tot het einde van de 19de eeuw de Oude Buyshaven. Deze haven is aan het 
einde van de 16de eeuw gegraven in het gebied van de stadsuitbreiding. De haven werd met 
name gebruikt door haringbuizen: grote vissersschepen waarmee haring werd gevangen voor 
de kust van Engeland en Schotland. 
Bij de opgraving is een deel van de noordelijke kadebeschoeiing onderzocht. Deze beschoeiing 
was volledig van hout en bestond uit eikenhouten palen met daarachter planken van 
grenenhout. Een groot deel van de eiken palen bleek in de 19de eeuw te zijn verwijderd. Het 
hout van de resterende palen bleek te zijn gekapt in de jaren rond 1590, wat betekent dat de 
Oude Buyshaven in 1591/1592 is gegraven. Alleen de onderkant van het houtwerk was in de 
bodem bewaard, het deel erboven is in de 19de eeuw verwijderd en vergaan doordat het boven 
de grondwaterspiegel lag. In de 19de eeuw zijn de kades van de haven afgegraven, waardoor 
hier nauwelijks sporen zijn gevonden. Tussen de Oude Buyshaven en de Nieuwe Haven lag een 
ophaalbrug met aarden aanbruggen. De brug lag buiten het plangebied, maar de aanbruggen 
konden wel gedeeltelijk worden onderzocht. De aanbruggen blijken niet gelijktijdig met de 
haven te zijn aangelegd, maar enkele jaren later. In de haven bevonden zich vullingslagen 
uit de 17de en 18de eeuw. In de 17de-eeuwse lagen zaten veel houtstukjes, afkomstig van 
kuiperijen. 
In 1883 is de Oude Buyshaven afgesloten van de Zuiderzee. Hierna zijn de kades afgegraven 
en zijn delen van de kadebeschoeiing verwijderd. De bovenkant van de vullingslagen uit de 18de 
eeuw vormden hierna het loopniveau, wat betekent dat de haven niet is gedempt. Het terrein 
van de haven werd in de periode hierna ingericht als lijnbaan, kweektuin en boomgaard. In de 
jaren 50 zijn hier schoolgebouwen neergezet.

Uit de vullingslagen in de haven is een grote hoeveelheid vondsten verzameld, waaronder 
veel keramiek, leer, hout, natuursteen en metaal. Dit materiaal is vanaf schepen of vanaf de 
kade in de haven gegooid of gevallen. Op basis van de keramiek kan worden gezegd dat de 
vondsten met name dateren uit de periode 1625-1675 en uit de periode rond 1700. Een groot 
deel van het vondstmateriaal betreft gewoon huishoudelijk afval. Hierbij vallen bepaalde zaken 
op: de keramiek is vrij armoedig, want de hoeveelheid importkeramiek is relatief beperkt 
en bijzondere stukken zijn schaars. Ook het glaswerk wijst op eigenaren met een beperkt 
budget. Een andere mogelijkheid is dat de omwonenden geen directe toegang hadden tot 
de importkeramiek, omdat zij niet op handelsschepen werkten. Of de rijk versierde stukken 
pasten wellicht niet bij hun geloofsovertuiging. 
Opvallend is dat diverse vondsten afkomstig blijken te zijn uit Groot-Brittannië. Het is zeer 
aannemelijk dat de voorwerpen zijn meegenomen door haringbuizen, aangezien zij voor 
de kust van Engeland en Schotland visten. Het betekent dat havens in deze regio door de 
Enkhuizer haringbuizen werden aangedaan. Zij sloegen hier waarschijnlijk proviand is en 
vermoed wordt dat zij tevens op kleine schaal bouwkeramiek verkochten in de havens van 
Schotland en Engeland. 
Hiernaast zijn opvallend veel vondstgroepen aanwezig die samenhangen met de maritieme 
context. Het gaat in de eerste plaats om onderdelen van schepen, bijvoorbeeld een laadpoort, 
onderdelen van scheepspompen, schijven en assen van blokken en ballaststenen uit Engeland 
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en het Caribisch Gebied. Ook zijn veel voorwerpen gevonden die aan boord van de schepen 
zijn gebruikt. Dit betreft onder meer een relatief grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal van 
aardewerk uit met name het Mediterrane gebied. Verder zijn er opvallend veel (complete) 
kannen van steengoed en glazen kelderflessen. Een mogelijkheid is dat hier sterke drank in 
werd bewaard. Bijzonder zijn verder veel kledingstukken van leer die door de vissers van de 
haringbuizen zijn gedragen, waaronder hoge laarzen en schorten. Ook veel andere voorwerpen, 
bijvoorbeeld een zakzonnewijzer, passers, deksel van een kompasdoos en haringmanden, zijn 
aan boord van schepen gebruikt. Diverse vondsten kunnen verder worden verbonden aan 
brouwerijen en kuiperijen die aan de haven waren gevestigd.
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