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in de buurt van de dijk geeft. Bij de kerk 
van Schellinkhout staan buitendijks drie 
huizen getekend. Deze staan niet langs 
het dijkje in het verlengde van De Laan, 
maar langs de Zuiderdijk. Is tussen 1603 
en 1638 nieuwe bebouwing tot stand ge-
komen of geeft een van beide kaarten de 
situatie niet juist weer? De bebouwing is 
op enkele 17de en 18de-eeuwse kaarten 
op identieke wijze weergegeven als op 
de kaart uit 1638. Op een kaart uit 1775 
is de situatie ‘plotseling’ sterk veranderd. 
De kaart maakt deel uit van een serie 
kaartbladen van de dijk van Drechterland 
en geeft een nauwkeurig beeld van de 
toenmalige toestand van de dijk. Op deze 
kaart staat nog maar één huis buitendijks 
getekend.

Voorbeeld van een bestaande kaarsnis 
uit het St. Pietershof te Hoorn.

Het uitzicht richting het water vanaf de Zuiderdijk, de dijk tussen Hoorn en 
Enkhuizen, is nergens hetzelfde. Op de ene plek klotst het water tegen de 
voet van de dijk en op de andere plek kijkt men uit over weiden met koei-
en. Bij Schellinkhout liggen voor de dijk graslanden, een recreatiestrand en 
parkeerplaatsen. Met mooi weer is het Markermeer een kalme watervlakte 
met zeilboten. Van waterrecreatie was in het verleden geen sprake. De  
Zuiderdijk beschermde de dorpen tegen de Zuiderzee. Met dat in gedach-
ten verandert het uitzicht: de dijk is het resultaat van eeuwenlange pijn en 
moeite om weerstand tegen het zeewater te bieden en de groene weide, 
´het voorland´ beschermde de dijk tegen de golfslag. Het lijkt ondenkbaar 
dat vroeger in het land voor de dijk mensen hebben gewoond. Toch is dit 
bij Schellinkhout het geval. Hier hebben buitendijks enkele huizen en zelfs 
een stolpboerderij gestaan. In 2011 kwamen de sporen van deze bebou-
wing tevoorschijn bij het werk aan de dijk. Een bijzonder stukje geschiede-
nis van de dijk kon hierdoor archeologisch worden onderzocht.

De oudste afbeelding van de buiten-
dijkse bebouwing op de kaart van 
landmeter Gerrit Dircksz Langedijck 
uit 1603 (collectie Nationaal Archief)

Wandtegel, bloemenvaas, 1610-1650. 
Breedte: 13,4 cm.  

Nisvloertegel, pompadour, 1600-1640. 
Breedte: 18,4 cm.

Nistoptegel met geschulpte zijkant,  
pompadour, 1600-1640. Breedte: 13 cm.

Historische kaarten
De ontdekking van buitendijkse bebou-
wing bij Schellinkhout kwam niet geheel 
als een verrassing. Amateurarcheologen 
hadden in 2008 al gewezen op deze plek. 
Ook op diverse oude kaarten stonden in 
het buitendijkse land in de buurt van de 
kerk (de Kerkenuiterdijk) huizen gete-
kend. De oudste kaart dateert uit 1603 en 
is gemaakt door landmeter Gerrit  Dircksz 
Langedijck. De kaart geeft een uniek 
beeld van de percelen met eigenaren bin-
nen Schellinkhout. Aan het dijkje rondom 
de Kerkenuiterdijk staan vier huizen naast 
elkaar getekend. Het dijkje ligt in het ver-
lengde van De Laan, de straat langs de 
kerk. Tegenwoordig ligt hier nog een weg 
vanaf de dijk naar het buitendijkse par-
keerterrein. Uit 1638 dateert een kaart van 
landmeter Pieter van der Meersche die 
een zeer fraai beeld van de bebouwing 

De opgravingslocatie in het voorland bij 
Schellinkhout in mei 2011.

Wadway



Archeologie in West-Friesland  3 

Schellinkhout en de Kerkenuiterdijk op 
de kaart van Pieter van der Meersche  
uit 1638 (collectie Westfries Archief)

Vier Schotels van Noord-Hollands  
slibaardewerk. Een met voorstelling 
van een vaas en bomen, diameter  
38 cm; een met vaas, diameter 37,5 cm; 
een met pelikaan, diameter 35,5 cm;  
en een met man met pofbroek, wam-
buis, hoed met veer en het jaartal  
1614, diameter  35 cm.

Buitendijkse huizen in de 16de eeuw
De oudste historische kaart dateert uit 
1603, de oudste historische gegevens 
over de buitendijkse huizen reiken niet 
verder dan 1655. Voor die tijd zijn we aan-
gewezen op de archeologische bronnen. 
Bij de opgraving zijn op het niveau onder 
de 17de-eeuwse bebouwing veel afval-
kuilen aangetroffen. Deze bevatten naast 
keukenafval veel aardewerk uit de 16de 
eeuw. Waarschijnlijk liggen de afvalkui-
len op de erven van de buitendijkse hui-
zen  zichtbaar op de kaart van 1603.

Rijke vondsten
Volgens de historische kaarten heeft een 
wijziging in de bebouwing plaatsgevon-
den tussen 1603 en 1638. Uit de archeo-
logische vondsten blijkt overduidelijk dat 
in de eerste helft van de 17de eeuw bui-
tendijks inderdaad heel wat is gebeurd. 
Verreweg de meeste archeologische 
vondsten dateren namelijk uit deze pe-
riode. Onder de vondsten bevinden zich 
fragmenten van wandtegels van majolica. 
Met name pompadourtegels, de naam is 
afgeleid van bonte bedrukte japonstof, en 

tegels met een bloemenvaas zijn veel aan-
getroffen. Bijzonder is dat zich tussen de 
tegels resten van een rijk versierde kaars-
nis bevinden. Deze tegels zijn opvallend 
door hun grootte. Kaarsnissen van kera-
miek zijn een typisch Westfries verschijn-
sel. Waarschijnlijk behoorden de tegels bij 
een schouw met nissen aan weerszijden 
van de haard. In de nissen brandde een 
kaars. De tegels behoorden bij de boerde-
rij die in het begin van de 17de eeuw hier 
werd gebouwd.
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Bijzonder zijn verder enkele fraaie bor-
den van Noord-Hollands slibaardewerk. 
De eerste is gedecoreerd met florale mo-
tieven. Op een groot fragment van een 
tweede bord staat exact dezelfde voor-
stelling: een vaas met twee oren en een 
deksel met aan weerszijden een boom. 
Op de rand van het eerste bord is een 
band aangebracht met dezelfde bomen 
die hier los zweven. Boven de vaas is een 
zon aanwezig. De twee borden komen uit 
hetzelfde pottenbakkersatelier en werden 
op hetzelfde moment aangeschaft. Op een 
derde schotel is een pelikaan afgebeeld 
die zichzelf in de borst pikt. Dit verwijst 
naar de Bijbel. De pelikaan zou zijn jon-
gen met zijn eigen bloed voeden en staat 
daarmee voor onbaatzuchtige naasten- of 
moederliefde. Boven de vogel is een blad 
afgebeeld dat sterk lijkt op de boom op de 
tweede schotel. Geheel onderaan staan de 
cijfers 5 en 7 van vermoedelijk het jaartal 
1597. Een vierde schotel wijkt van de an-
dere schotels af doordat details in de gele 
slib zijn gekrast. Afgebeeld staat een man 
met pofbroek, wambuis en hoed met veer.  

In zijn linkerhand houdt hij een bloem 
vast. Links op het bord staat een granaat-
appel, symbool van vruchtbaarheid, met 
daaronder het jaartal 1614. Wellicht gaat 
het om een huwelijksgeschenk en hoorde 
bij dit bord een tweede exemplaar met 
daarop een vrouw. Samen vormden zij in 
dat geval een bruidspaar. De diverse bor-
den zijn bij elkaar gevonden en zijn waar-
schijnlijk van dezelfde eigenaar geweest. 
Dat geldt ook voor diverse majolicabor-
den die in dezelfde laag zijn aangetroffen.

De dochter van de schout
De fraaie borden stonden ergens in het 
huis te pronk en zijn vermoedelijk vele 
jaren later weggegooid dan dat ze zijn 
gemaakt. Is het mogelijk om de vonds-
ten aan personen te koppelen? Het oud-
ste historische gegeven over een be-
woner van een buitendijks huis dateert 
uit 1655. In dat jaar vroeg ene Huijbert  
Gerritsz bij de schepenen van Schellink-
hout recht van overpad naar zijn “uijterdij-
cks lant, gelegen in de Kerckeuijterdijck”. 
Hij kreeg dit recht voor een pad tussen 

Scherven van borden van majolica,  
1600-1650.

het huis van Schouts Trijns en Duijfgen 
Meijnderts. Uit andere bronnen blijkt dat 
Schouts Trijn (Trijn van de Schout) ook 
wel Trijn Hendriks werd genoemd. Zij 
was de dochter van Hendrick Jacobsz 
Kloek, die in 1589 trouwde met Elsgen 
Walichs. Hij was schout van Schellink-
hout, Wijdenes en Oosterleek en komt 
in die functie voor het eerst in 1605 in 
de historische geschriften voor. In 1619 
werd zijn zoon Claes schout. Zijn dochter 
Trijn was getrouwd met Pieter Jansz van  
Schellinckhout. Zijn de borden uit haar 
huisraad afkomstig en na haar dood in 
1668 in de bodem beland? 

In 1668 werd het huis  gekocht door Sijert 
Maartsz. Hij was zeeman en werd in 1689 
met zijn schip door Noord-Afrikaanse  
kapers gevangen genomen. Hij ver-
bleef enkele jaren als slaaf in Algerije of  
Marokko. Het bestuur van het dorp  
besloot in 1691 dat Schellinkhout zich 
borg zou stellen voor het te betalen  
losgeld. Sijert keerde naar Schellinkhout 
terug, waar hij in 1698 overleed.
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dere tekening is van Hendrik Tavenier 
uit 1785. De weergave van de bebou-
wing lijkt sterk op die van de prent van 
Pronk. Misschien tekende hij het over en 
het is niet zeker of de boerderij in 1785 
daadwerkelijk nog bestond. Op basis 
van de prenten kan worden vastgesteld 
dat buitendijks een stolpboerderij heeft 
gestaan.

Resten van de stolp
Bij de opgraving zijn de resten van deze 
stolpboerderij teruggevonden: enkele fun-
deringen van muren, een gemetselde poer 

Tekening van Schellinkhout 
met links de buitendijkse 
stolpboerderij, gemaakt door 
Hendrik Tavenier in 1785 
(collectie Noord-Hollands 
Archief).

Funderingen van de stolpboerderij. 
Links ligt de dijk en rechts het  
Markermeer.

Opgraving van de stolpboerderij met op 
de achtergrond de dijk en daar achter 
de kerk van Schellinkhout.

van een vierkantpaal, een voorraadkelder 
en een ronde waterput. Opvallend is dat 
op de kaart van 1638 buitendijks geen 
stolpboerderij staat getekend, terwijl bin-
nendijks wel diverse stolpboerderijen zijn 
te herkennen. Buitendijks staan op deze 
kaart drie gewone rechthoekige huizen. 
Als de weergave op deze kaart klopt, is 
de stolpboerderij na 1638 gebouwd. Ze-
ker is dat niet want historische kaarten 
zijn lang niet altijd betrouwbaar. Helaas 
geven de archeologische vondsten geen 
uitsluitsel. Binnen de contouren van de 
boerderij zijn weinig vondsten gedaan. 
Wel bevonden zich veel scherven tussen 
de afbraaklagen en rondom de boerde-
rij. Deze dateren uit de 17de en eerste 
helft van de 18de eeuw.

Een stolpboerderij
Van de locatie bestaan 18de-eeuwse 
prenten met de buitendijkse bebouwing. 
Tekenaar Cornelis Pronk schetste in 1729 
het dorp. De tekening is gemaakt vanaf 
de dijk richting het noorden. In het mid-
den is de kerk te zien met rechts op de 
voorgrond een stolpboerderij en links de 
buitendijkse bebouwing. Tegen de voet 
van de dijk staat een stolpboerderij met 
daarnaast een huis. Op basis van de te-
kening is door Hendrik Spilman in 1730 
een gravure gemaakt die werd afgedrukt 
in “Het verheerlijkt Nederland”. Een an-
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De schout van Schellinkhout
De resten van de grote stolpboerderij en 
de rijke vondsten getuigen van een wel-
varend buitendijks bestaan. Dit blijkt ook 
uit de historische bronnen. Jacob Jansz 
Groot, de schout van Schellinkhout tus-
sen 1657 en 1692, woonde namelijk in 
een van de buitendijkse huizen. Hij gaf 
in 1678 als onderpand bij een verkoop 
“het huis te Schellinkhout, waar hij nu 
in woont, bij de kerk, buiten de zeedijk, 
belend ten noorden de zeedijk”. In 1699 
schonk zijn weduwe het huis, waarin zij 
woonde, aan haar kinderen Geertruijd 
en Gerrit. Na het overlijden in 1704 van 
moeder Josijntje Sijms woonden haar 
kinderen Geertruijd (overleden voor 
1722), Neltje (overleden in 1722) en Ger-
rit (overleden in 1734) in het huis. Alle 
drie bleven ongehuwd, zorgden voor het 
boerenbedrijf, terwijl Gerrit ook in het 
dorpsbestuur actief was. Waarschijnlijk 
woonden ook hun zuster Aaltje en haar 
man Adriaan Sijms in het huis. Aaltje 
overleefde zeven van haar acht kinderen 
en stierf in 1728. Alleen Aaltjes dochter 
Josijntje was toen nog in leven, maar 
was een zorgenkind. De bronnen noe-
men haar ‘innocent’, dat wil zeggen dat 
zij een geestelijke beperking had. Toen 
neef Gerrit Groot in 1734 overleed, was 
zij het enige nog in leven zijnde lid van 

de families Groot en Sijms en als zoda-
nig erfgename van alle bezittingen. Het 
dorpsbestuur benoemde twee admini-
strateurs die op 4 april 1735 aan Johan-
nes van Brakel voor ƒ 52,-  het huis “bui-
ten de zeedijk, belend ten zuiden Jacob 
Wijnberg en ten noorden Dirck Cornelisz 
Man” verkochten.

Scherven van borden van Portugese 
faience, 1625-1650. Een van de scherven 
heeft blauwe en paarse beschildering en 
dateert uit 1650-1675.

Bij de opgraving zijn ver-
spreid over het terrein veel 
munten gevonden, waaron-
der een zilveren stuiver uit 
Friesland uit circa 1580, een 
½ öre van Zweden uit 1592, 
een ‘korte’ van Gelderland 
uit 1550-1556 en diverse 
soorten duiten.

Olijfoliekruik uit Portugal, 1600-1650. 
Hoogte: 19,5 cm.
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Schellinkhouter schippers verreweg de 
belangrijkste Portugese havenplaats. 
Hiervandaan werd zout gehaald, het bes-
te op dat moment beschikbaar. In Am-
sterdamse bevrachtingscontracten wordt 
echter ook geregeld Lissabon genoemd 
als plaats waarheen Schellinkhouter ge-
zagvoerders in opdracht van Amster-
damse kooplieden voeren. Een dergelijke 
opdracht kreeg bijvoorbeeld schipper 
Claas Pietersz Haan uit Schellinkhout al in 
1596. Lissabon was de belangrijkste pro-
ductieplaats voor Portugese faience en de 
borden zullen dan ook uit deze stad mee 
naar de thuishaven zijn genomen.

De scherven Portugese faience uit Schel-
linkhout vielen zodoende te verwachten. 
Toch is één van de scherven bijzonder. 
De beschildering is bij deze namelijk 
niet alleen uitgevoerd in het kenmer-
kende blauw, maar ook in paars. Deze 
decoratiewijze komt voor vanaf ongeveer 
1650, terwijl Portugese faience vanaf die 
tijd nauwelijks meer door de Westfriese 
schippers werd meegenomen. De reden 
is vermoedelijk de overvloed aan Hol-
landse faience, het Delfts aardewerk, 
waardoor geen vraag meer was naar de 
Portugese borden. Een ander bijzonder 
voorwerp uit Portugal is een olijfolie-
kruikje. In dit geval is het vanwege de 
inhoud (olijfolie) en niet vanwege het ob-
ject zelf mee naar Holland genomen. Het 
is in feite verpakkingsmateriaal, maar is 
toch een opvallende verschijning onder 
de vondsten.

Verval
Net als in vele andere Westfriese dorpen 
daalde het aantal inwoners van Schellink-
hout in de tweede helft van de 17de en 
de eerste helft van de 18de eeuw snel. 
Volgens een betrouwbare telling had 
Schellinkhout in 1622 wel 953 inwoners. 
In 1730 waren dat er naar schatting nog 
maar 430. In ruim een eeuw tijd was het 
inwonertal dus meer dan gehalveerd. 
Uiteraard nam ook het aantal huizen af: 
van ongeveer 160 in 1630 naar circa 100 
in 1730. Op verschillende plaatsen in het 
dorp ontstonden lege plekken en ook bui-
tendijks gelegen huizen verdwenen. Op 
een kaart uit 1775 staat nog maar één huis 
weergegeven, waarin Jan Jansz Schipper 
en Antje Reiers met hun gezin woonden. 
In de loop van de 19de eeuw is dit huis 
vermoedelijk afgebroken, waarna enkele 
houten vissershuisjes werden getimmerd. 
Deze zijn op oude foto’s nog te zien. Een 
zware storm in 1895 verwoestte deze een-
voudige huizen, waarmee een einde kwa-
men aan de buitendijkse bewoning.

Scherf van een bord van Chinees kraak-
porselein, 1590-1610. Dit vroege kraak-
porselein stond model voor zowel de 
Portugese, als de Hollandse borden.

Verflood voor laken uit Amsterdam, 17de 
eeuw. Op de voorzijde staat het wapen 
Amsterdam met rondom AMSTERDAM-
SCHE VERWE, en op de achterzijde staat 
een dubbelkoppige adelaar met rondom 
GEBLAEUWT SWART.

Tinnen vogelfluitje, 17de eeuw. Hoogte 4 cm. Zilveren knoop, 17de eeuw. Diameter 1,2 cm.

Rekenpenning met op de voorzijde een 
man en vrouw die elkaars handen 
vasthouden en op de keerzijde de tekst 
ALEIN AUF GOT STET MEIN VERDRAVEN, 
gemaakt in Neurenberg (Duitsland) in de 
17de eeuw.

De Portugese connectie
Verspreid over het terrein is een heel 
aantal scherven gevonden van borden af-
komstig uit Portugal. Binnen Nederland is 
deze aardewerksoort een zeldzame ver-
schijning, maar in West-Friesland wordt 
dit juist vaak opgegraven, precies op de 
plaatsen waarvan inwoners actief waren 
in de scheepvaart. Dat geldt dus ook voor 
Schellinkhout. De zeevaart was voor het 
dorp  een belangrijke bron van werkge-
legenheid. De schepen hoorden thuis 
in de havensteden Hoorn, Enkhuizen of  
Medemblik, maar schippers en beman-
ning kwamen voor een belangrijk deel 
van het platteland. Setúbal was voor 
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Op de voorzijde een veelkleurige  
wandtegel, pompadour, 1600-1640. 

Breedte 13,2 cm.
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