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Afbeelding 1. De locatie van het plangebied op de kadastrale kaart van Enkhuizen (schaal 1:10.000, 
blauwe cirkel).

Afbeelding 1. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Enkhuizen in West-Friesland (zwarte 
cirkel).
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1. Inleiding

Van 3 maart tot en met 23 juni 2016 vond een archeologische begeleiding plaats van 
rioolwerkzaamheden in achtereenvolgens de Wortelmarkt, het Verlaat, de Erwtenmarkt en de 
Waagstraat. Opdrachtgever van het onderzoek was de gemeente Enkhuizen. De archeologische 
begeleiding is verricht door Archeologie West-Friesland. Het veldwerk is uitgevoerd door KNA-
archeoloog Dieuwertje Duijn, KNA-archeoloog Marlijn Kossen en archeologisch medewerker Aad 
Weel. De uitwerking van het onderzoek is gedaan door Dieuwertje Duijn. Een groot deel van de 
keramiek is gedetermineerd en geanalyseerd door Wytze Stellingwerf. De metaalvondsten zijn 
gedetermineerd door Christiaan Schrickx. De leervondsten zijn geconserveerd en beschreven 
door Ans Vissie en Els Winters. De tabakspijpen zijn gedetermineerd door Jan van Oostveen. 
Het botanisch onderzoek is verricht door Lies de Sitter.

De aanleiding voor het onderzoek vormde de vervanging van het bestaande riool in de 
genoemde straten. Dit werk is uitgevoerd door Haarsma uit Tjerkwerd.
Uit 2015 dateert een Archeologisch Bureauonderzoek van Archeologie West-Friesland, waarin 
de historische ontwikkeling van het plangebied aan de hand van historische gegevens en 
kaartmateriaal is uiteengezet.1 Tevens is een archeologische verwachting geformuleerd en zijn 
onderzoeksvragen opgesteld. Van 26 februari 2016 dateert het Programma van Eisen dat voor 
het onderzoek is opgesteld.2 

In dit standaardrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek weergegeven. 
De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de historische gegevens 
met betrekking tot het plangebied en de directe omgeving uiteengezet. In het tweede deel 
worden de aangetroffen sporen en het verzamelde vondstmateriaal geanalyseerd. De sporen 
zijn weergegeven op allesporenkaarten en profieltekeningen in de bijlagen.

De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.3, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.

1  Duijn 2015.
2  Duijn 2016c.

Afbeelding 2. Het plangebied op een luchtfoto. 
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2. De onderzoekslocatie

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.

3  Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van Enkhuizen: Duijn 2011. 

Afbeelding 3. Stadsplattegrond van Enkhuizen rond 1560, gemaakt door Jacob van Deventer.
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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. 3).

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 

Afbeelding 4. Stadsplattegrond van Enkhuizen, afkomstig uit de kroniek van Brandt uit 1666.
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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. 4). 
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. 
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

De Waagstraat en Wortelmarkt-Verlaat zijn oorspronkelijk waterlopen. De Waagstraat maakte 
onderdeel uit van een west-oost georiënteerde vaart ten noorden van en parallel aan de 
Streekweg, genaamd de Noordervaart. Deze vaart is tijdens de ontginning van oostelijk West-
Friesland in de 11de en 12de eeuw gegraven. Binnen de stad Enkhuizen is de vaart in latere tijd 
omgevormd tot gracht en onderdeel geworden van de stad. De vaart is nu nog te herkennen in 
de as Noorderboerenvaart, Driebanen, Wegje, Karnemelksluis en Waagstraat (afb. 5). Alleen 
de grachten van de Driebanen en Noorderboerenvaart zijn tegenwoordig nog watervoerend, in 
de andere straten is de vaart in de loop van de tijd gedempt. 
Het water in de Wortelmarkt en het Verlaat kan worden beschouwd als een aftakking van de 
Noordervaart. Wanneer deze aftakking is gegraven, is niet met zekerheid te zeggen. Op basis 
van historische bronnen kan worden gesuggereerd dat de aftakking aan het begin van de 15de 
eeuw is gemaakt (zie onder). 

De geschiedenis van de Waagstraat en Wortelmarkt/Verlaat hangt nauw samen met de 
geschiedenis van de oudste haven van Enkhuizen. Deze haven is gemaakt in 1362 en bevond 
zich ter plaatse van de huidige as Noorderhavendijk-Kaasmarkt-Nieuwstraat-Zuiderhavendijk.4 
De haven was aan beide uiteinden voorzien van een schotsluis, bestaande uit een groot 
hangend schot dat naar beneden kon worden gelaten. De sluis werd alleen in geval van hoog 
water of storm gesloten en het water in de haven was dus meestal gelijk aan het niveau van 
de Zuiderzee. Het polderwater van de Noordervaart, dat op een lager niveau lag dan het 
zeewater, ontwaterde in deze haven. Om te voorkomen dat het zeewater bij vloed via de vaart 
het binnenland instroomde, moet een spuisluis (of klepduiker) zijn gemaakt op de hoek van de 
Vaart en de haven, oftewel aan het einde van de Waagstraat. Uit historische bronnen is geen 
vermelding bekend van een sluis op deze locatie. De waterstaatkundige situatie maakt het 
echter waarschijnlijk dat hier toch een sluisje heeft gelegen. 

4  Brandt 1666, 12.
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In 1412 veranderde de situatie: aan het einde van de Waagstraat, dus op de kruising met de 
huidige Kaasmarkt, werd een overtoom gemaakt.5 Een overtoom is een constructie waarmee 
een kleine boot over een dam van het ene in het andere water kan worden getrokken, met als 
doel om een peilverschil of een verschil van zout naar zoet water te overbruggen. Boten uit 
de polder konden vanaf dit moment voor het eerst gemakkelijk in het water van de Zuiderzee 
komen, en omgekeerd. 
Met de bouw van de overtoom aan het einde van de Waagstraat kon de hier gelegen spuisluis 
niet langer worden gebruikt. In 1412 werd daarom eveneens toestemming gegeven voor de 
bouw van een nieuwe (houten) spuisluis aan het einde van een aftakking van de Noordervaart, 
de huidige Wortelmarkt en het Verlaat.6 De sluis lag dus op de hoek van het huidige Verlaat en 
de Noorder Havendijk. Het is goed mogelijk dat het water in de Wortelmarkt en het Verlaat pas 
in deze tijd is gegraven, naar aanleiding van de bouw van de nieuwe sluis. De houten sluis aan 
de oostzijde van het Verlaat is in 1489 vervangen door een bakstenen sluis.7 De sluis in het 
Verlaat droeg waarschijnlijk de naam Karnemelksluis.8 De straat langs de gracht in het huidige 
Verlaat en de Wortelmarkt heette in deze tijd de Karnemelkstraat.9 De huidige straatnamen 
bestonden in ieder geval al in de 18de eeuw.10

5 Brandt 1666, 15-16.
6 Brandt 1666, 15-16. 
7 Brandt 1666, 36. 
8 De naam van de sluis wordt onder andere genoemd in de kroniek van Brandt uit 1666, voor het 

eerst op pagina 36. Verder ook bij 1566 op pagina 98.
9 De naam Karnemelkstraat komt onder andere voor op de kaart van Wagenaar uit 1577.
10 Zwart 1986.

Afbeelding 5. De kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 met daarop de loop van de Enkhuizer Vaart 
(zwarte stippellijn) en de locatie van het plangebied (zwarte cirkel). 
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In de Wortelmarkt en het Verlaat lag aan weerszijden van de gracht een kade. In de Waagstraat 
was waarschijnlijk alleen langs de zuidzijde van de gracht een kade aanwezig.11 Ten noorden 
van de gracht lag dus geen straat: de huizen stonden langs deze zijde direct aan het water.

In of kort na 1544 is het middendeel van de oudste haven, de huidige Kaasmarkt en Nieuwstraat, 
gedempt zodat hier een marktplein kon worden ingericht.12 Een gevolg van de demping was 
dat de gracht in de Waagstraat voortaan doodliep. Desondanks is dit water nog enige decennia 
blijven bestaan: Brandt vermeldt dat in 1553 nog water in de Waagstraat aanwezig was: 
“Achter dese straet [de Peperstraat] liep het water noch te deser tijdt door de Waeg-straet, tot 
aen de Vischmarkt [de Kaasmarkt]”.13 Ongeveer zeven jaar later was de gracht wel gedempt, 
getuige de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560 (afb. 6). Waarschijnlijk hangt 
het dempen van de gracht samen met de bouw van de waag op de hoek van de Waagstraat 
en Nieuwstraat in 1557 (afb. 7).14 De nieuwe waag verving de oude waag, die op de hoek van 
de Westerstraat en de Coomenstraat stond en dateerde uit 1394.15 De gedempte gracht droeg 
niet direct de naam Waagstraat, blijkens de kaart van Wagenaar uit 1577 waarop de straat 
als “S. Pancraesstraet” staat vermeld. De Waagstraat zou in de eeuwen hierna dienst doen 
als kaasmarkt.16 Uit de kaart van Van Deventer blijkt verder dat over de gracht in het Verlaat/
Wortelmarkt twee bruggen lagen. 

Een ander gevolg van de demping uit circa 1544 was dat de overtoom aan het einde van de 
Waagstraat zijn functie verloor. Uit historische bronnen zijn geen vermeldingen bekend van 

11 Duijn 2012, 34.
12 Brandt 1666, 69. 
13 Brandt 1666, 74.
14 Brandt 1666, 81.
15 De Coomenstraat lag in het verlengde van de Westerstraat, tussen de Havendijk en Breedstraat. 

Nu is de straat onderdeel van de Westerstraat.
16 Zwart 1986, 73.

Afbeelding 6. Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 van het plangebied. De huidige 
straatnamen zijn hierop geprojecteerd. 
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een nieuwe overtoom op een andere locatie 
die deze functie overnam. Een klein detail 
op de kaart van Wagenaar uit 1577 wijst 
er echter op dat waarschijnlijk wél een 
nieuwe overtoom is gemaakt: op de hoek 
van het Verlaat en de Noorder Havendijk 
is waarschijnlijk een kleine overtoom 
getekend met aan weerszijden een rad 
(afb. 8).17 Rechts en achter de overtoom 
staan drie klein gebouwtjes getekend. De 
gebouwen en overtoom bevinden zich op 
een dam tussen het zoete water in het 
Verlaat en het zoute water in de Noorder 
Havendijk. Op deze locatie bevindt zich ook 
de spuisluis die hier in 1412 is gemaakt en 
in 1489 is vervangen door een exemplaar 
van baksteen. Blijkbaar was de dam 
breed genoeg om zowel een overtoom als 
de spuisluis en de gebouwtjes te kunnen 
herbergen. Over de gracht in het Verlaat/
Wortelmarkt lagen in deze tijd volgens de 
kaart maar liefst vijf bruggen.

17 Of gaat het om een constructie om een schotsluis omhoog of omlaag te brengen?

Afbeelding 7. De Waag op de hoek van de Waagstraat en Kaasmarkt.

Afbeelding 8. Uitsnede uit de kaart van Wagenaar uit 
1577, het noorden is rechts. Binnen de rode cirkel 
de vermoedelijke overtoom aan de oostzijde van het 
Verlaat.
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Op beide kaarten uit de 16de eeuw is de huidige Erwtenmarkt aanwezig. Over een oude naam 
van deze straat is weinig met zekerheid te zeggen. Op de hoek van de Erwtenmarkt en het 
Verlaat bevond zich de Friese markt. Mogelijk heette de huidige Erwtenmarkt oorspronkelijk 
Friese Markt of Friese straat.18 Op de kadastrale kaart uit 1823 heet de straat Peperstraat, 
net als de ten zuiden hiervan gelegen straat tussen de Waagstraat en Westerstraat. Van de 
Peperstraat is bekend dat dit oorspronkelijk een smalle steeg was en deze in 1553 is verbreed 
tot straat. Hiertoe werd een huis gesloopt: “Men kocht ook een huis van eenen Freek Seger 
Dirksz. met beding van ‘t selve voor St. Jacob te ruimen; en liet dat toen af breken om de 
weg te verwijden, die daerna de Peperstraet wierdt geheten, naer een winkel daer men toen 
peper verkocht”.19 Het is onduidelijk of met deze passage alleen de huidige Peperstraat wordt 
bedoeld, of ook de huidige Erwtenmarkt. Het is in ieder geval goed mogelijk dat de huidige 
Erwtenmarkt is ontstaan na verbreding van een steeg en dat hiertoe één of twee huizen zijn 
afgebroken langs het Verlaat of de Waagstraat. 

De overtoom aan de oostzijde van het Verlaat zal niet lang in gebruik zijn geweest: in 1612, 
tijdens de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen, is een nieuwe, grotere overtoom gemaakt aan 
de noordzijde van het Spaans Leger.20 Op basis van een rioolbegeleiding in 2010 kan worden 
gezegd dat rond dezelfde tijd een lange bakstenen overkluizing is gebouwd aan de oostzijde 
van het Verlaat van ongeveer 15 meter lang en 4,6 meter breed (binnenmaat). Binnen de 
overkluizing was een sluis aanwezig, die het zoete water in het Verlaat van het zoute zeewater 
in de Noorder Havendijk scheidde.21 Op de kaart uit 1634 van Guicciardini is de overtoom niet 
meer aanwezig aan het einde van het Verlaat (afb. 9) Op de kaart uit de kroniek van Brandt uit 
1666 is een brede brug op de locatie van de overkluizing weergegeven (afb. 10). Ten westen 
hiervan liggen drie bruggen over het Verlaat. 

18 Zwart 1986. 
19 Brandt 1666, 74. 
20 Rapport onderzoek kademuur Spaans Leger 2018, in voorbereiding.
21 Duijn 2012, 71-76.

Afbeelding 9. Uitsnede uit de kaart van Guicciardini uit 1634 met het plangebied.
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In 1693 werd besloten tot demping van de oostzijde van het Verlaat: “Dat vorders het speuij 
bij de afslach sal werden gedempt, van gemelde afslach af tot bij ’t verlaat neer halfweegh 
het 1ste brughjen en dat de wal aldaar aen de sijde van de Havendijck sal werden geschoeijt 
vande wal af tot de tweede paal van het afslagers huijsje” (afb. 11).22 Met het “speuij” wordt 
de sluis binnen de overkluizing aan de oostzijde van het Verlaat bedoeld. De genoemde afslag 
is de visafslag, die op de locatie van de huidige Kaasmarkt stond. Ten behoeve van de demping 
is aan de westzijde van de overkluizing een muur haaks op de gracht gemetseld. Een deel 
van deze muur is al gezien bij de rioolbegeleiding van 2010. Tegelijk met het dempen van de 
oostzijde van het Verlaat heeft men het gewelf van de bakstenen overkluizing doen instorten. 
In 1726 was men voornemens om zowel de haven in de Noorder Havendijk als de gracht in 
het Verlaat te dempen. Uiteindelijk besloot het stadsbestuur om alleen de Noorder Havendijk 
dicht te storten met zand. 23

22  WFA, OAE, inventarisnummer 260, vergadering 13 juli 1693.
23  Duijn 2012, 26-28.

Afbeelding 10. Uitsnede uit de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666 met het plangebied. 

Afbeelding 11. De resolutie van 13 juli 1693. 
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In 1754 dienden enkele bewoners van het Verlaat, waaronder een zekere Hendrik Rijxen, een 
verzoek in tot demping van het Verlaat.24 Enkele heren gingen hierop ter plaatse kijken en 
brachten verslag uit in de volgende vergadering. Zij noemden de gracht in het Verlaat “een 
vuijle modderpoel”, waaruit “sig opgevende een onverdragelijke stanck”. Hun advies was om 
het water zo snel mogelijk te dempen en dit wordt tijdens de vergadering dan ook besloten.25 
De demping is destijds echter niet uitgevoerd. In 1792 wordt terugverwezen naar dit besluit 
en vermeldt dat onbekend is waarom het besluit destijds geen doorgang heeft gevonden.26

In 1767 besloot het stadsbestuur de kaasmarkt, die tot dan toe werd gehouden in de Waagstraat 
en langs de Karnemelksluis, te verplaatsen naar het Verlaat en de Noorder Havendijk. Hier 
was meer ruimte aanwezig en de Waag bevond zich bovendien vlakbij. Volgens de resolutie 
van het stadsbestuur zouden trappen worden gemaakt aan het einde van het Verlaat voor het 
opdragen van de kaas die met schepen werd aangevoerd.27

De kademuren in het Verlaat waren inmiddels sterk achteruit gegaan en binnen het stadsbestuur 
werd regelmatig gesproken over een mogelijke demping van dit water. In maart 1789 moesten 
tijdelijke voorzieningen worden getroffen aan de kades om schade aan de huizen langs de 
kades te voorkomen.28 Vanuit de inwoners van de stad kwam echter protest tegen het dempen 
van het Verlaat: een aantal bewoners van de Kaasmarkt diende bezwaar in bij het stadsbestuur. 
Twee van hen zijn bezemmakers en zij gebruikten het water in het Verlaat om hun materiaal 
voor te bereiden.29 
Begin 1792 werd een mogelijke demping van het Verlaat opnieuw besproken door het 
stadsbestuur.30 Zij hadden nu een kostenraming opgevraagd voor zowel het herstellen van de 
kademuren als het dempen van de gracht. 

24 WFA, OAE, inventarisnummer 269, vergadering 2 november 1754.
25 WFA, OAE, inventarisnummer 269, vergadering 13 december 1754.
26 WFA, OAE, inventarisnummer 277, vergadering 3 februari 1792.
27 Brouwer et al. 1938, bij 1767.
28 WFA, OAE, inventarisnummer 276, vergadering 24 maart 1789. Informatie van Evert de Vries.
29 WFA, OAE, inventarisnummer 308, informatie met dank aan S. Messchaert-Heering. En WFA, OAE, 

inventarisnummer 276, vergadering 26 april 1790.
30 WFA, OAE, inventarisnummer 277, vergadering 3 februari 1792. Zie ook vergadering 30 maart 

1792.

Afbeelding 12. Uitsnede uit de kadastrale kaart van 1823 met het plangebied.
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De demping zou niet het volledige Verlaat betreffen, maar alleen het deel “van ’t hooge end af 
tot het straatje beoosten ’t huis van de weduwe Engelsman” (134 voeten lang, circa 38 meter). 
Hiervoor waren meerdere redenen: de kademuren ten westen van de beoogde demping waren 
nog in goede staat, de bewoners van dit deel van de straat waren financieel in staat om 
de muren te onderhouden, de stad had weinig te besteden door de slechte economische 
toestand en men wilde de bezwaarmakers van enkele jaren eerder tegemoet komen. Hoewel 
de begroting voor het herstellen van de kademuren goedkoper uitviel dan de demping werd 
toch besloten tot demping. Op de eerste kadasterkaart van Enkhuizen, daterend uit 1823, 
is zichtbaar tot hoe ver de demping is voltooid (afb. 12). De kaart maakt eveneens duidelijk 
dat in deze tijd over de gracht in het Verlaat een bakstenen brug lag in het verlengde van de 
huidige Erwtenmarkt. Ter hoogte van de huidige Wiedesteiger is een smalle, waarschijnlijk 
houten brug getekend. 

In april 1869 wordt in de gemeenteraad een bestek besproken voor de demping van de 
“Karnemelksluis, Wortelenmarkt en een gedeelte van het Wegje tot aan den ouden Rietdijk”. 
Met de Wortelenmarkt wordt de huidige Wortelmarkt en de westzijde van het Verlaat bedoeld. 
De kosten van de demping zouden 770 gulden bedragen.31 In juni wordt de zaak nogmaals 
besproken en besluit de gemeenteraad om alleen de Wortelenmarkt te dempen, aangezien 
het nut van demping van de Karnemelksluis niet aangetoond is.32 In oktober zijn de kosten 
van het werk bekend: 635 gulden.33 In een vergadering van de burgemeesters en wethouders 
van 11 november 1839 wordt definitief besloten tot demping van de Wortelenmarkt, wat na 
acht dagen publiekelijk zal worden aanbesteed.34 Begin december wordt vermeld dat het werk 
is aanbesteed aan Nammene Brouwer en Gerrit Smit voor een som van 400 gulden.35 De 
demping zal dus eind 1839 of in 1840 hebben plaatsgevonden.

31  WFA, toegang 0121, inventarisnummer 7, vergadering 30 april 1839.
32  WFA, toegang 0121, inventarisnummer 7, vergadering 1 juni 1839.
33  WFA, toegang 0121, inventarisnummer 7, vergadering 24 oktober 1839.
34  WFA, toegang 0121, inventarisnummer 54, vergadering 11 november 1839.
35  WFA, toegang 0121, inventarisnummer 7, vergadering 6 december 1839.

Afbeelding 13. Uitsnede uit de kaart van Egmond-Morrien uit 1885 met het plangebied.
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De kaart van Egmond-Morrien uit 1885 toont de volledig gedempte straat (afb. 13). Op deze 
kaart draagt de Erwtenmarkt haar huidige naam.

Uit 1874 dateert een tekening van de Erwtenmarkt, gezien richting het Verlaat (afb. 14). 
Geheel rechts is de zijgevel van het nog bestaande pand Waagstraat 28 zichtbaar. Deze gevel 
ziet er nu anders uit, doordat de gevel in of kort na 1942 volledig opnieuw is opgetrokken (afb. 
15 en 16). Achter het pand is een klein gebouw met schilddak en rond raam getekend. Op de 
foto uit 1950 lijkt dit pandje nog aanwezig te zijn (zie afb. 16). Later in de 20ste eeuw is het 
afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Daarachter bevindt zich een onbebouwd perceel 
met houten schutting langs de straat. Hierna volgt het hoekhuis aan het Verlaat. Dit hoekhuis 
is in de jaren 70 van de 20ste eeuw afgebroken. 
Aan het Verlaat staat een groot pand met fraaie gevel. Uit historische bronnen is bekend dat 
dit pand de Blauwe Molen heette en dat de steeg links ervan de Blauwe Molensteeg heette. 
Volgens Brouwer dateert het pand uit 1625.36 In een historische bron uit 1581 wordt echter al 
melding gemaakt van een huis genaamd de Blauwe Molen aan de Karnemelksluis (nu Verlaat).37 
Vermoedelijk gaat het om een voorganger. In 1818 kocht de Diaconie van de Nederlands 
Hervormde Gemeente het pand en richtte het in als verzorgingstehuis voor oude mensen. In 
1875 lieten zij een nieuw huis voor dit doel bouwen aan de Westerstraat.38 Het pand aan het 
Verlaat is in 1897 afgebroken.39 

36  Brouwer et al. 1938, bij 1875.
37  WFA, DTB, Huwelijksafkondiging Cornelis Baestaensz en Dieu Meijnaerts, 30-04-1581.
38  Brouwer et al. 1938, bij 1875.
39  Informatie uit het kadaster. 

Afbeelding 14. Tekening van de Erwtenmarkt uit 1874.
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Afbeelding 15. Waagstraat 28 vóór 1942. 
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Afbeelding 16. Waagstraat 28 in 1950. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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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 
de archeologische begeleiding en de uitwerking hiervan hebben gefungeerd. Dit rapport tracht 
antwoord op deze vragen te geven. 

1. Zijn de kademuren en houten beschoeiingen van de gedempte grachten in de Waagstraat en 
het Verlaat nog aanwezig in de bodem? Zo ja, hoe ziet de constructie eruit? Uit welke periode 
dateren de resten? Zijn meerdere fasen te onderscheiden? Is hergebruikt (scheeps)hout in de 
beschoeiingen toegepast?

2. Zijn in het plangebied resten van bruggen aanwezig? Zo ja, uit welke periode dateren 
deze resten? Welke materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen te onderscheiden? Wat kan 
worden gezegd over de constructie van de bruggen?

3. Zijn resten aanwezig van de spuisluis en overtoom aan de oostzijde van de Waagstraat? 
Zo ja, hoe ziet de constructie eruit? Welke materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen te 
onderscheiden?

4. Waarmee zijn de grachten in de Waagstraat en het Verlaat gedempt? Welke informatie 
geven de vondsten uit de dempingslagen? Komt de datering van de vondsten overeen met de 
historisch bekende dempingen van de haven?

5. Hoe ziet de bodemopbouw van het land tussen de Wortelmarkt/Verlaat en de Waagstraat 
eruit? Uit welke periode dateren de ophogingslagen? Is een natuurlijke veenlaag aanwezig?

6. Was het water in de Wortelmarkt/Verlaat en de Waagstraat oorspronkelijk breder en is dit 
op een zeker moment versmald? Zo ja, wanneer en waarmee is dit gebeurd?

7. Zijn in de Erwtenmarkt resten van huizen, bijgebouwen en putten aanwezig? Uit welke 
periode dateren de sporen en structuren? Kunnen vondstcomplexen worden gekoppeld aan 
huishoudens? 

3.2 Methode

Doel van de rioolwerkzaamheden was het vervangen van het oude riool voor een nieuw 
rioolstelsel van kunststof buizen. Hierbij is het gemengde stelsel, bestaande uit één buis voor 
zowel vuil- als hemelwater, gehandhaafd. In de Waagstraat en de Erwtenmarkt is de nieuwe 
buis in het tracé van het oude riool gelegd (ongeveer in het midden van de straat), zodat weinig 
ongeroerde grond is verstoord. In het Verlaat was sprake van twee rioolbuizen aan weerszijden 
van de straat. Deze zijn vervangen door één rioolbuis in het midden van de straat, zodat de 
sleuf hier wel in ongeroerde grond is uitgegraven (afb. 17 en 18). In de Wortelmarkt is het 
bestaande riool uit de jaren ’80 grotendeels gehandhaafd; slechts een kort stuk is vervangen. 
Het werk is uitgevoerd door Haarsma uit Tjerkwerd.
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Het nieuwe riool is in stukken van 5 meter (lengte van de nieuwe buizen) aangelegd. Hiertoe 
werd steeds een stuk straat van ruim 5 meter open gegraven, waarbij in de Waagstraat en 
de Erwtenmarkt het oude riool werd verwijderd. In de Wortelmarkt en in een groot deel 
van het Verlaat is het oude riool dichtgeschuimd. Aan de zuidzijde van het Verlaat, tussen 
de Erwtenmarkt en de Noorder Havendijk, lag een oud gemetseld riool. Dit is gedeeltelijk 
afgebroken, zie hiervoor de spoorbeschrijving.
De sleuf was in de Waagstraat 1,5 tot 2 meter breed en in de overige straten 1 meter breed. 
De diepte wisselde van 130 tot 200 cm, onder meer doordat de Waagstraat en het Verlaat aan 
de oostzijde omhoog lopen. 

Op regelmatige afstand en op plaatsen waar meerdere buizen samenkomen, zijn inspectieputten 
geplaatst. Op deze locaties is dieper en breder uitgegraven. De uitgegraven grond is eerst 
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Afbeelding 17. De loop van het oude riool, schaal 1:1400. De rode delen zijn verwijderd, de groene delen 
zijn volgeschuimd.  
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Afbeelding 18. De sleuf gegraven voor het nieuwe riool, schaal 1:1400.
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afgevoerd naar een terrein op de Krabbersplaat.40 Op de storthopen is ook gezocht naar 
vondsten. Later is een deel weer teruggeplaatst in de rioolsleuven.
Haaks op de rioolbuizen zijn huisaansluitingen naar de aanliggende bebouwing gemaakt. 

40  Terrein Dyckerhoff Basal Betonmortel.

Afbeelding 19. Graafwerk aan de westzijde van het Verlaat.

Afbeelding 20. Graafwerk in het Verlaat, ter hoogte van de Erwtenmarkt.
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Hiervoor is steeds een smalle sleuf 
gegraven. De diepte van deze sleuven 
verschilde, maar over het algemeen waren 
zij vrij ondiep.

Wanneer bij het graven van de rioolsleuf 
sporen bloot kwamen te liggen, bijvoorbeeld 
muur- of houtwerk, is dit zo goed mogelijk 
schoongemaakt en vervolgens ingemeten, 
getekend, gefotografeerd en beschreven. 
Ook zijn diverse profielen gedocumenteerd. 
Het documenteren is zoveel mogelijk 
gedaan tijdens de pauzes, zodat de 
rioolwerkzaamheden zo min mogelijk 
werden vertraagd.
De sporen zijn ingemeten ten opzichte van de 
bebouwing. Hierdoor moet rekening worden 
gehouden met een zekere foutmarge. 
Alleen de diepte ten opzichte van het 
maaiveld is gedocumenteerd, NAP-maten 
zijn niet genomen. Het vondstmateriaal is 
met de hand en voor zover mogelijk per 
spoor verzameld. Tijdens het onderzoek is 
intensief met een metaaldetector gezocht. 

Om de administratie tijdens het onderzoek te vereenvoudigen, hebben de verschillende straten 
werkputnummers gekregen, namelijk:
Werkput 1 = Wortelmarkt
Werkput 2 = Verlaat
Werkput 3 = Erwtenmarkt
Werkput 4 = Waagstraat

Bij de uitwerking zijn de keramiek- en glasvondsten gedetermineerd volgens het 
classificatiesysteem voor laat- en post-middeleeuws aardewerk en glas (het ‘Deventer-
systeem’). Het doel van dit systeem is het eenduidig beschrijven van keramiek en glas in heel 
Nederland, waardoor het makkelijker is om vondsten en vondstcomplexen te vergelijken. De 
leervondsten zijn gedetermineerd volgens de typologie van Goubitz. 
Het gravend onderzoek en de uitwerking zijn verricht volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie versie 3.3 en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn/West-Friesland, versie 
2013.

Afbeelding 21. Graafwerk in het Verlaat. De nieuwe 
rioolbuis ligt er in, de pijpen voor de huisaansluitingen 
steken er aan de bovenkant uit. 
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Afbeelding 22. Graafwerk in de Waagstraat.

Afbeelding 23. Graafwerk aan de 
oostzijde van de Waagstraat, met 
rechts de Waag. 
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4. Resultaten archeologisch onderzoek

In dit hoofdstuk worden de sporen per straat besproken in volgorde van ouderdom: de oudste 
sporen eerst en als laatste de jongste sporen. De straten komen aan bod in de volgorde van 
de rioolbegeleiding, dus eerst de Wortelmarkt en het Verlaat, daarna de Erwtenmarkt en als 
laatste de Waagstraat. De sporen en profielen zijn afgebeeld in de bijlagen.
De resultaten van het hier besproken project sluiten aan bij de resultaten van een rioolbegeleiding 
die in 2010 is uitgevoerd in onder meer de Noorder Havendijk en Kaasmarkt.41 Hieronder 
worden diverse malen verwezen naar dit project.

4.1 Verlaat-Wortelmarkt

Kades gracht Verlaat
In het Verlaat is op drie plekken gegraven 
ter plaatse van de oorspronkelijke kades 
aan weerszijden van de gracht. Bij een 
van deze plekken, namelijk ter hoogte 
van de Wiedesteiger, bleek de bodem te 
zijn verstoord door het oude riool. Op de 
andere plekken kon wel informatie worden 
verzameld over de bodemopbouw van de 
kades, namelijk geheel aan de oostzijde van 
het Verlaat (ten noorden van de gracht) en 
ter hoogte van de Erwtenmarkt (ten zuiden 
van de gracht). De bodemopbouw bij de 
Erwtenmarkt wordt besproken in paragraaf 
4.2.
Aan de westzijde van het Verlaat is de 
bodemopbouw gedocumenteerd in profiel 
1, 2 en 3. De bodemopbouw kon hier 
worden bekeken tot een diepte van 150 tot 190 cm. Op dit niveau was de natuurlijke bodem 
nog niet bereikt: de ophogingslagen lopen dus dieper door. Vanaf 90 tot 100 cm onder maaiveld 
tot de onderkant van de rioolsleuf waren ophogingslagen uit de periode rond 1500 aanwezig. 
Zij liepen duidelijk af richting de gracht. De ophogingslagen bestonden vooral uit mest en 
afval, daarnaast waren enkele dunne lagen schelpgruis en stro aanwezig. De afvallagen 
bestonden uit organische klei met mosselschelpen, keramiekscherven, stukjes hout en bot. 
Uit deze lagen is een hoeveelheid keramiek uit de periode 1475-1525 verzameld, namelijk 93 
scherven afkomstig van 33 MAE.42 Hieronder is een scherf steengoed en een fragment van een 
pijpaarde beeld (afb. 24). De overige keramiek is allemaal roodbakkend aardewerk, waarbij de 
bakpannen met omgeslagen rand (r-bak-1, 6 MAE), de borden met slibbogen (r-bor-1, 6 MAE) 
en de grapen (13 MAE) duidelijk dominant zijn. 
In profiel 1 was de bodemopbouw boven de oude ophogingslagen verstoord.43 Waarschijnlijk 
dateert deze verstoring van de bouw van de Willigenburg in 1996. Hetzelfde geldt voor de 
rioolsleuf ten noorden van profiel 1: de bodem blijkt hier volledig te zijn omgezet in de jaren 90. 

41  Duijn 2012. 
42  V12, V13, V14, V16. 
43  Hieruit komt V11. 

Afbeelding 24. Fragment van een pijpaarde beeld, 
afkomstig van het gewaad van een staande heilige. 
V13-C01.
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Uit de verstoorde grond is een hoeveelheid 
keramiek verzameld, met name materiaal 
uit de 16de eeuw.44 
In profiel 2 en 3 lagen op de ophogingslagen 
uit circa 1500 diverse verhardingslagen van 
de kade. Vooral in profiel 3 was dit goed 
zichtbaar (afb. 25). De verhardingslagen 
waren hier 5 tot 15 cm dik en bestonden 
uit klei, schelpgruis, baksteenbrokken, 
mortelbrokken en/of zand.

Overkluizing oostzijde Verlaat
Bij de rioolbegeleiding van 2010 is onder 
meer het riool vervangen in de oostzijde van 
het Verlaat. Hierbij is een groot gedeelte 
van de noordmuur van een bakstenen 
overkluizing gevonden. De muur is destijds 
gezien over een lengte van bijna 9 meter. 
De oostelijke begrenzing van de muur kon 
worden vastgesteld, maar het einde van de 
muur aan de westzijde niet. De precieze 
lengte van de overkluizing kon daardoor 
niet worden vastgesteld.45 Bij het onderzoek 
van 2016 is opnieuw aan de oostzijde van 
het Verlaat gegraven en hierbij is weer een deel van de noordmuur van de overkluizing bloot 
komen te liggen. Het gaat om de westelijke helft van de noordmuur, waarbij een overlap van 
circa 1,4 meter bestaat met het onderzoek uit 2010. Hierdoor is nu de volledige noordmuur van 
de overkluizing in beeld gebracht. De overkluizing is waarschijnlijk omstreeks 1600 gemaakt 
en in 1693 buiten gebruik gesteld, waarbij men het tongewelf heeft doen instorten.46 Een 
bouwjaar in of kort na 1612 ligt voor de hand, omdat in dat jaar een nieuwe overtoom werd 
gebouwd bij het Spaans Leger. De overtoom in het Verlaat kon daardoor worden afgebroken 
en dit kan goed de aanleiding zijn geweest voor de bouw van een nieuwe sluis. 
De overkluizing was in totaal 14,90 meter lang. In 2016 is de muur over een lengte van 7,6 
meter blootgelegd (afb. 26 t/m 28 en bijlage 3, profiel 8). De muur is gezien tot een diepte van 
ruim 2 meter onder maaiveld, wat ongeveer een halve meter dieper is dan in 2010. De opbouw 
van het westelijk deel van de muur is hetzelfde als die van de oostzijde, namelijk een verticale 
muur van gele bakstenen (S5), met daarop de aanzet van het tongewelf in rode bakstenen 
(S4). Opvallend is wel dat de vastgestelde baksteenmaten afwijken van de genoteerde maten 
uit 2010. De gele bakstenen zijn in 2010 gemeten als zijnde 19-19,5x8-9x4,5 cm, terwijl 
bij het onderzoek van 2016 het formaat 21,5x9x4 cm is vastgesteld. Het formaat van de 
rode bakstenen komt beter overeen: in 2010 waren de rode bakstenen 19x9,5x4-4,5 cm, 
terwijl in 2016 het formaat 18x9x4 cm is gemeten. In beide gevallen is gemetseld met zachte 
kalkmortel. De verticale muur is gezien tot een diepte van 150 cm, van de aanzet van het 
gewelf resteerden maximaal acht steenlagen.

44  V6 t/m V10.
45  Duijn 2012, 71-76.
46  Duijn 2012, 71.

Afbeelding 25. Verharingslagen van de kade in de 
bovenkant van profiel 3.
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In de muur waren twee stukken afwijkend metselwerk aanwezig. In de westelijke bovenhoek 
bevond zich een reparatie, gemaakt van gele bakstenen (formaat 18x7,5x3,5 cm) en harde 
mortel (afb. 29). De reparatie was 50 cm hoog, maar zal oorspronkelijk verder hebben 
doorgelopen in het tongewelf. Meer naar het oosten was in de verticale muur van gele bakstenen 
een klein stukje gemetseld met rode bakstenen met formaat 19,5x9x4 cm (afb. 30). De reden 
hiervoor is niet zeker, maar mogelijk gaat het om een dichtgezette afvoer van een huisriool 
(spruit). Verder zat een ijzeren ring (diameter 7 cm) in de bovenzijde van de verticale muur 
(afb. 31).

Afbeelding 26. De noordmuur van de overkluizing.

Afbeelding 27. De noordmuur van de overkluizing.
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Afbeelding 28. Westzijde van de noordmur van de overkluizing. Links keermuur S3.

Afbeelding 29. Reparatie met gele bakstenen in de 
noordmuur.

Afbeelding 30. Stukje rood metselwerk in de 
noordmuur van de overkluizing.
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Bij het blootleggen van de noordmuur 
bleken hier enkele grote brokken van het 
tongewelf tegen aan te liggen (afb. 32). 
Het gewelf was 30 cm dik. 
De muur van de overkluizing was geen 
belemmering voor de bouw van het riool en 
is daarom niet weggebroken. 

Keermuur Verlaat uit 1693
Bij het buiten gebruik stellen van de 
overkluizing in 1693 is tegen de westzijde 
een keermuur gebouwd. Een deel van deze 
muur is in 2010 al gezien.47 In 2016 is het 
deel van de keermuur ten noorden daarvan 
blootgelegd (S3, afb. 33 en 34). De muur 
is daarmee in totaal gedocumenteerd over 
een lengte van 4,25 meter, wat bijna de 
volledige lengte van de muur is. De muur is in 
2016 tevens tot grotere diepte bestudeerd, 
namelijk tot 1 meter diep, gemeten vanaf 
de bovenkant van de muur. De bovenkant 
van de muur bevond zich 90 cm onder 

47  Duijn 2012, 77-80. 

Afbeelding 31. IJzeren ring in de noordmuur.

Afbeelding 32. Brokken van het afgebroken tongewelf tegen de noordmuur.
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maaiveld (-0,64 NAP). De bovenkant was 
50 cm breed. Naar onder toe werd de muur 
breder, namelijk 75 cm breed. De westzijde 
(waterkant) was netjes gemetseld, terwijl 
de niet zichtbare oostzijde juist heel slordig 
was uitgevoerd. De muur stond iets schuin 
richting het oosten, het verloop over een 
hoogte van 1 meter was ongeveer 15 cm. 
De bovenkant van de muur is in 1792 
weggebroken, op het moment dat de 
gracht ten oosten van de keermuur werd 
gedempt. Voor de demping gebruikte men 
schelpen. De schelpen waren ook boven de 
keermuur aanwezig. 
De muur was gebouwd met gele bakstenen 
(formaat 21x9-10x4,5 cm) en zeer harde 
mortel. Voor de aanleg van het riool 
moest de bovenzijde van de muur worden 
weggebroken, maar zelfs met modern 
gereedschap en een graafmachine ging dit 
door de harde mortel zeer moeizaam.

Dempingslaag binnen overkluizing uit 1693
Bij het slopen van de overkluizing in 1693 is de waterloop binnen de structuur gedempt met 
stadsafval. De afvallaag bestond uit een mix van lichtgrijze slap kleiig zand, plekken met as 
en houtskool, lagen plantaardig materiaal en bovenin een laag van donkergrijze organische 

Afbeelding 33. Keermuur S3 in het Verlaat, gezien 
richting het westen.

Afbeelding 34. Keermuur S3, gezien richting het oosten.
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zandige klei. Met name in deze laatste 
laag was veel afval aanwezig, vooral veel 
keramiek, maar ook bot, mosselschelpen, 
eischaal en takjes. 
Deze afvallaag is in 2010 al beperkt 
aangesneden, waarbij de scherven van 
84 MAE van keramiek zijn verzameld. 
In 2016 is veel dieper door de afvallaag 
gegraven, waardoor veel meer vondsten 
zijn verzameld. Dit vondstmateriaal wordt 
besproken in paragraaf 5.2. 

Dempingslaag gracht Verlaat uit 1792
In 1792 is opnieuw een deel van de gracht 
aan de oostzijde van het Verlaat gedempt. 
Het ging om een stuk van 36 meter lang 
vanaf keermuur S3 tot aan het huidige pand 
Verlaat 9a. De precieze grens is zichtbaar 
op de eerste kadastrale kaart van 1823 (zie 
afb. 12). De volledige gracht blijkt te zijn 
dichtgestort met schelpen, gemengd met 
een kleine hoeveelheid zand. Tussen de 
schelpen bevonden zich afgeronde brokken 
van bakstenen, stukken golfpan en wat 
keramiekscherven. Het is aannemelijk dat 
de schelpen zijn weggeschept langs de kust van Enkhuizen. Dit verklaart de afgeronde brokken 
baksteen en tevens afgeronde scherven: zij zijn afgesleten door het stromende water van de 
Zuiderzee. De vondsten uit het schelpgruis worden besproken in paragraaf 5.3.
Ter hoogte van de gedempte gracht zijn twee profielen gedocumenteerd, namelijk profiel 6 
en 7. Zij laten de bodemopbouw zien tot respectievelijk 125 en 135 cm onder maaiveld. In 
profiel 7 is de bovenkant van de schelpenlaag aanwezig op 45 cm onder maaiveld. Hierboven 
zijn meerdere verhardingslagen van de straat zichtbaar, voornamelijk bestaande uit lagen zand 
met daarin onder meer schelpgruis en baksteenbrokken (afb. 35). Ook was een laagje van 
kolengruis met daarin ijzerbonken aanwezig. 
 
Uitbraaksporen kademuren Verlaat
Het overig deel van de gracht in het Verlaat is pas gedempt in 1839/1840. Deze gracht was 
voorzien van bakstenen kademuren. De exacte positie van deze kademuren is bekend, doordat 
zij zijn getekend op de eerste kadastrale kaart uit 1823 (zie afb. 12). De rioolsleuf doorkruiste 
de locaties van de kademuren op vier plekken. De muren zijn hierbij niet gevonden: zij blijken 
bij de demping in 1839/1840 grootschalig te zijn weggebroken, net als de bakstenen boogbrug 
in het verlengde van de Erwtenmarkt. De onderkant van de rioolsleuf lag op een diepte van 
slechts 130 tot 150 cm onder maaiveld en het is goed mogelijk dat het muurwerk en de houten 
fundering daaronder op een dieper niveau nog wel aanwezig zijn.
De locatie van de verdwenen kademuren was herkenbaar in de bodemopbouw en dit is op 
drie plekken gedocumenteerd. Profiel 3 toont de grens tussen de gedempte gracht en de oude 
kadegrond ten noorden van de gracht (afb. 36). Het uitbraakspoor van de kademuur (S2) was 

Afbeelding 35. Verhardingslagen van de kade in de 
bovenkant van profiel 7.
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bij het verdiepen van de sleuf duidelijk zichtbaar (afb. 37). In profiel 4 is de grens zichtbaar 
van de gedempte gracht en de oude kadegrond ten zuiden van de gracht ter hoogte van de 
Erwtenmarkt. Profiel 6 toont de grens van de gedempte gracht uit 1792 en de gedempte gracht 
uit 1839/1840 (afb. 38). Bij profiel 4 en 6 vallen de bovengenoemde grenzen niet samen met 
de verwachte locatie van de kademuur op basis van de kaart uit 1823, maar liggen zij verder in 
de kade. Dit zal samenhangen met de omvang van de sloopwerkzaamheden op deze locaties.

Afbeelding 36. Profiel 3 met de grens (gele lijn) tussen de oude ophogingslagen van de kade (links) en de 
vulling van de gracht (rechts). 

Afbeelding 37. Uitbraakspoor van de kademuur (S2) op de bodem van de sleuf.
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Dempingslaag gracht Verlaat-Wortelmarkt 
uit 1839/1840
De gracht in het Verlaat en de Wortelmarkt 
is in 1839/1840 gedempt. Het materiaal 
dat hiervoor is gebruikt, is op verschillende 
locaties gezien en wisselde van 
samenstelling. De laag is gedocumenteerd 
in profiel 3, 4, 5 en 6 (afb. 39 en zie afb. 36 
en 38). De bovenzijde lag op 25 tot 55 cm 
onder maaiveld.
In de Wortelmarkt bestond de laag 
uit grijze klei met plekken bruine en 
lichtgrijze klei (natuurlijke klei), met daarin 
zandplekken, schelpgruis, mosselschelpen, 
keramiek, takjes, baksteenbrokken, glas 
en bot. De keramiekvondsten uit de laag 
dateren vooral uit de 18de eeuw. Dit maakt 
het aannemelijk dat grond, mogelijk een 
vuilnisbelt, is gebruikt als vulmateriaal voor 
de gracht. De vondsten worden besproken 
in paragraaf 5.4.
Aan de westzijde van het Verlaat was de 
samenstelling van de dempingslaag als 
volgt: slap bruin organisch materiaal met 
plekken en lagen zand, schelpgruis en puin, verder wat keramiek en mortelbrokken. Ter hoogte 

Afbeelding 38. Grens tussen de grachtdemping uit 1792 met schelpgruis (rechts) en de grachtdemping uit 
1839-1840 met donkere grond (links). 

Afbeelding 39. Profiel 5.
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van de Erwtenmarkt was de gracht opgevuld met zandige grijze klei met brokken vette klei, 
veel schelpgruis (deels gelaagd), wat brokken mortel en puinbrokken, en verder wat keramiek. 
De zuidzijde van de gracht (bij profiel 4) was de bovenzijde van de gracht juist opgevuld met 
zand met daarin veel schelpgruis. Aan de oostzijde van het Verlaat bestond de grachtvulling 
uit donkergrijze zandige klei met brokken grijze klei en zand, evenals baksteenbrokken, 
mortelbrokken, keramiek en organisch materiaal.

Straatverharding ná 1840
Op verschillende punten in de Wortelmarkt en het Verlaat zijn verhardingslagen van de straat 
gezien die dateren uit de periode na demping van de gracht in 1839/1840. 

Afbeelding 40. Straatverharding S1. 

Afbeelding 41. Straatverharding S1. 
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In de Wortelmarkt lag op de dempingslaag een laag schelpgruis van 40 cm dik. Hierop bevond 
zich een oude straatverharding, bestaande uit een rommelig plaveisel van verschillende 
soorten bakstenen (S1, afb. 40 en 41). De gebruikte bakstenen waren machinaal gemaakte 
bakstenen uit de 19de eeuw, maar ook oudere rode en gele bakstenen. Het gaat in het laatste 
geval om hergebruikt materiaal, wat wordt bevestigd door het feit dat op diverse bakstenen 
mortelresten zaten. Op het plaveisel lag 20 cm stopzand en daarop de moderne straat.

Afbeelding 42. Bestrating met keien.

Afbeelding 43. Het Verlaat rond 1900, gezien richting het oosten. Achter de lantaarnpaal de Erwtenmarkt. 
Archief Oud Enkhuizen.
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In het midden van het Verlaat lag op de dempingslaag een dunne laag van compacte mortel 
(zie profiel 4 en 5). Daarboven bevond zich zand. Aan de westzijde van het Verlaat was direct 
een zandlaag van 30 cm dik aanwezig boven de grachtvulling (zie profiel 3). In de bovenkant 
van deze laag bevond zich een bestrating van keien (afb. 42).48 De keien lagen alleen boven 
de gedempte gracht en niet op de plek van de oude kades langs de gracht. Op foto’s uit 
omstreeks 1900 is de keienbestrating in het midden van het Verlaat zichtbaar (afb. 43 en 
44). De keienstraat was in de bodem aanwezig tot aan het kruispunt met de Wiedesteiger. De 
keienbestrating in de rest van het Verlaat is blijkbaar in het verleden weggehaald. 

Gemetseld riool Verlaat/Erwtenmarkt
In de oostelijke helft van het Verlaat, tussen de Kaasmarkt en de Erwtenmarkt, bevond zich 
een klein gemetseld riool dat tot 2016 in gebruik was (S15). In 2016 is het gemetselde riool 
open gebroken, zodat huisaansluitingen konden worden overgezet op het nieuwe riool. De 
muren van het bouwwerk zijn verder niet weggehaald en bevinden zich dus nog in de grond. 
Het riool waterde af richting het westen. Het is onbekend waar het riool aan de oostzijde 
precies begint. 
In 2010 is de oostzijde van het gemetselde riool al gezien, namelijk vanaf halverwege de 
zijgevel van Kaasmarkt 2 tot aan Verlaat 3. In 2016 is het riool vanaf dit laatste punt verder 
onderzocht. Het einde van het riool was een rechthoekige put aan de noordzijde van de 
Erwtenmarkt. Het riool bestond uit twee verticale muren met daarop een tongewelf (gemetseld 
met harde mortel), de bodem was een plank van naaldhout (afb. 45). Inwendig was het 
riool 30 cm breed en ongeveer 40 cm hoog. Op regelmatige afstand waren inspectieputten 
aanwezig (afb. 46 t/m 48). Zij waren even breed als de rest van het riool, maar hadden geen 
tongewelf. In plaats daarvan waren de verticale muren hoger opgemetseld en hierop lagen 

48  Enkele keien zijn meegenomen: V18.

Afbeelding 44. Het Verlaat rond 1900, gezien richting het oosten. Achter de lantaarnpaal de Erwtenmarkt. 
Archief Oud Enkhuizen.
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betonnen platen. Niet alle putten zijn precies ingemeten, maar alleen globaal. De lengte van 
de putten wisselde van 135 tot 170 cm. De bovenkant van het gewelf lag aan de oostzijde op 
ongeveer 40 cm onder maaiveld en aan de westzijde op ongeveer 70 cm onder maaiveld. De 
bovenkant van de inspectieputten lag 20 tot 30 cm hoger. De huisaansluitingen in het riool 
dateerden uit verschillende periodes (afb. 49).

Afbeelding 45. Het riool, met weggebroken tongewelf.

Afbeelding 46. Een van de inspectieputten. Afbeelding 47. Een inspectieput. Boven loopt het 
tongewelf verder door. 
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Tussen Verlaat 7 en 9 was een bouwnaad aanwezig in het muurwerk van het riool (afb. 50). Ten 
westen van de bouwnaad was het riool met andere bakstenen gemaakt en bovendien op een 
iets andere manier uitgevoerd. Dit wijst erop dat sprake is van een faseverschil. Vermoedelijk is 
de oostzijde van het riool tot aan de bouwnaad gebouwd kort na de demping van een deel van 
de gracht in 1792. De noordzijde van dit deel van het riool lag namelijk in het pakket schelpen 
dat op dat moment in de gracht is gestort. Door het dempen van het stukje gracht verloren 

Afbeelding 48. De zijmuur van een inspectieput, met aan weerszijden het riool met tongewelf.

Afbeelding 49. Een oude (onder) en minder oude huisaansluitingen op het riool.
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enkele huizen hun mogelijkheid om afvalwater op de gracht te lozen. Door de bouw van het 
gemetselde riool kon dit worden opgelost. Vanaf de bouwnaad liep het riool waarschijnlijk 
schuin naar de nog bestaande gracht. Na de demping van dit laatste stuk water in 1839/1840 
is het riool rechtdoor getrokken en verder in de Erwtenmarkt.
Het riool ten oosten van de bouwnaad was met verschillende soorten bakstenen gemetseld. 
Zowel de verticale muren als het gewelf waren over dit hele stuk steens dik. Ter hoogte 

Afbeelding 50. Bouwnaad in het riool: links rode bakstenen, rechts gele bakstenen. 

Afbeelding 51. Put S16.
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van Verlaat 3 en 5 waren de verticale muren gemaakt van grote rode bakstenen (formaat 
22-22,5x9,5-10,5x4 cm) en het gewelf van kleinere gele bakstenen (formaat 17,5x8x3,5 cm). 
Verder naar het westen was ook het gewelf gemaakt van grote rode bakstenen.
Ten westen van de bouwnaad was een ander type baksteen toegepast, namelijk geel/roze 
baksteen met formaat 21x10x5 cm. Het gewelf was bovendien niet langer steens uitgevoerd, 
maar halfsteens met daarop een laag platte stenen (klamplaag). In totaal was het gewelf 
17 cm dik. De verticale muren waren wel steens dik, daaronder lag een naaldhout plank van 
50 cm breed en 6 cm dik. De verticale muren waren half over de randen van de plank heen 
gebouwd, wat afschuiven van de muren voorkwam. Bij de bouwnaad veranderde ook de grond 
tegen de noordzijde van het riool: ten oosten van de bouwnaad waren dit schelpen, ten westen 
van de bouwnaad ging het om een rommelige kleilaag, herkenbaar als de grachtvulling uit 
1839/1840.

Aan de westzijde hoekte het riool richting het zuiden, naar een rechthoekige bakstenen put in 
de Erwtenmarkt (S16, afb. 51 en 52). De put was 96 bij 75 cm (binnenmaten) en de muren 
waren steens. De toegepaste bakstenen waren dezelfde als in het aansluitende riool in het 
Verlaat (ten westen van de bouwnaad). De bodem bestond uit naaldhoutplanken van 6 cm 
dik. De put was 65 cm diep. Hierop is in de 20ste eeuw een opbouw van moderne bakstenen 
gemaakt. Aan de noordwestzijde sloot het riool vanuit het Verlaat aan op de put. Aan de 
zuidzijde van de put begon een nieuwe rioolbuis, namelijk een moderne ronde betonbuis.49 
Oorspronkelijk heeft echter een gemetseld riool aangesloten op de zuidzijde van de put. Een 
restant hiervan was nog aanwezig naast de betonbuis in het westprofiel van de rioolsleuf (S14, 
afb. 53). Dit restant bestond uit een verticale muur met de aanzet van het tongewelfje. Onder 
de verticale muur was nog een stuk van een naaldhoutplank aanwezig (onderkant op 145 cm 

49 Op het moment dat de betonnen rioolbuis is aangesloten op de put is de zuidmuur van de put 
opnieuw gemetseld. Hierdoor stonden de zuid- en westmuur koud tegen elkaar aan en was de 
zuidmuur gemetseld met een ander soort mortel. 

Afbeelding 52. Noordmuuur van put S16 met de aansluiting van het riool uit het Verlaat.
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onder maaiveld, bovenkant gewelf op 80 cm onder maaiveld). Meer naar het zuiden is het 
gemetselde riool al in het verleden weggebroken bij de aanleg van het betonnen riool. 
Aan de zuidzijde van de Erwtenmarkt is waarschijnlijk een tweede gemetselde put van het 
oude rioolstelsel gevonden (S17, afb. 54). Het muurwerk is gezien in het oostprofiel van de 
sleuf en was 1,74 meter breed. Aan weerszijden ging het muurwerk de hoek om (dus richting 
het oosten). Het spoor was gemaakt van oranje/rode bakstenen met formaat 24x12x5 cm 
en harde mortel, de muren waren steens dik. Op het muurwerk lag direct het stopzand en 
aan weerszijden was de bodemopbouw verstoord. De aansluiting van het gemetselde riool op 
de put is niet gezien. Aan de zuidzijde van de Erwtenmarkt is opnieuw een gedeelte van het 
gemetselde riooltje gezien en ook dit is in het verleden al buiten gebruik gesteld (S14, afb. 
55). Het riool was hier op dezelfde manier uitgevoerd, namelijk twee verticale muren (steens 
dik) met een tongewelf (halfsteens met klamplaag) en een naaldhout plank van 6 cm dik als 
bodem. Het riool was in totaal 58 cm hoog (exclusief bodemplank), de binnenmaat bedroeg 
42 cm. De bovenzijde van het gewelf lag op 1 meter onder maaiveld. Het gewelf was gemaakt 

Afbeelding 53. Het restant van riool S14 in de Erwtenmarkt.

Afbeelding 54. S17, waarschijnlijk de zijkant van een put.
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van rode bakstenen met formaat 23x10,5x5 cm en harde mortel. Het riool was gedeeltelijk 
opgevuld met grond. Uit deze grond komen enkele scherven keramiek uit circa 1950.50

Het is aannemelijk dat het gemetselde riool aan de zuidzijde van de Erwtenmarkt oorspronkelijk 
richting het westen afboog en loosde op de gracht in de Karnemelksluis. Deze gracht is pas in 
1911 gedempt. 

4.2 Erwtenmarkt

Bodemopbouw
De bodemopbouw in de zijkanten van de rioolsleuf was op veel plekken in de Erwtenmarkt 
verstoord door het oude gemetselde riool, het oude betonnen riool en een gietijzeren buis. 
Toch kon op enkele locaties de bodemopbouw worden bestudeerd en zijn vondsten verzameld 
uit ongeroerde grond onderin de sleuf. In totaal zijn vijf profielen gedocumenteerd. 
Direct ten noorden van de Erwtenmarkt zijn profiel 4 en 9 gedocumenteerd. Profiel 4 toont de 
bodemopbouw tot 150 cm onder maaiveld. De onderste laag bestond uit bruine organische 
klei met grijze kleibrokken. Hierop lag een laag schelpgruis van 35 cm dik en daarboven 
bruine organische klei. In profiel 9 bestond de bodemopbouw vanaf 80 cm onder maaiveld 
uit met name donkerbruine venige klei. Hieruit zijn dertien scherven roodbakkend aardewerk 
verzameld.51 Zij kunnen niet nader worden gedateerd dan 15de eeuw. De lagen erboven kunnen 
worden geïnterpreteerd als verhardingslagen van de kade. 
Uit de kade komt een fraai lakenlood, dat uit de 15de of 16de eeuw dateert (afb. 56). Op de 
voorzijde van het lood staat een wapenschild met een keper. Op de keerzijde staat een heilige 
met staf met rondom een randtekst waarvan slechts het woord SINT leesbaar is. Aangezien de 
tekst in het Nederlands is, moet het lakenlood uit een Nederlandse of Vlaamse stad afkomstig 
zijn. Vooralsnog is niet achterhaald uit welke stad.

50  V61.
51  V47.

Afbeelding 55. Riool S14 aan de zuidkant van de Erwtenmarkt.
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Iets meer naar het zuiden is profiel 10 
gedocumenteerd. Onder de recente 
verstoring waren hier resten van een 
middeleeuws huis zichtbaar. Zij worden 
hieronder besproken. Daaronder bevonden 
zich vanaf 75 cm onder maaiveld diverse 
ophogingslagen. De onderste laag was 
grijsbruine organische vette klei met riet 
of stro, daarop bevond zich opgebracht 
veen en zandige organische klei. Uit een 
van de lagen komt een scherf roodbakkend 
aardewerk met fijne ribbels op de schouder.52 Deze wijze van versiering komt vooral voor in de 
periode 1375-1425.
Enkele meters naar het zuiden (ten zuiden van put S16) zijn enkele scherven keramiek 
verzameld uit onverstoorde lagen onderin de sleuf.53 Het gaat om twee scherven van 
roodbakkend aardewerk en de onderkant van een steengoedkruik met asblos uit Siegburg. 
Asblos komt vooral voor in de 15de eeuw, maar ook al aan het einde van de 14de eeuw. Uit 
dezelfde lagen komt een incomplete enkelschoen met vetersluiting van rundleer (Goubitz type 
65, afb. 57).54 Bij het voorblad is opvallend genoeg een ovaal uitgesneden. Mogelijk is dit pas 
bij het afdanken van de schoen gedaan en is het ovaal van leer hergebruikt.

Halverwege de Erwtenmarkt is opnieuw de bodemopbouw gedocumenteerd in profiel 11. Tot 
90 cm onder het maaiveld was sprake van verstoorde grond en recent stopzand. In het profiel 
is een strakke verticale grens zichtbaar, wat doet vermoeden dat aan één zijde sprake is van 
een ingraving (afb. 58). Meest waarschijnlijk is dat dit aan de zuidzijde (rechts) het geval 
is, aangezien hier sprake was van een laag mest van 20 cm dik. Vermoedelijk is sprake van 

52  V48.
53  V49.
54  Determinatie: A. Vissie en E. Winters.

Afbeelding 56. Voor- en achterzijde van een keurlood. 
V29-M01. 

Afbeelding 57. Enkelschoen met vetersluiting, schaal 1:4. V49-L01. 
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een mestkuil met daarop een opgevulde 
nazak (laag 4). Uit de mestlaag is een 
monster genomen.55 Uit de analyse hiervan 
blijkt dat het om koeienmest gaat, met 
daarin plantenresten, stukjes hout, haren 
en zaden van grassen en andere planten 
die door koeien kunnen zijn gegeten. De 
lagen naast en onder de mestlaag waren 
van bruine venige klei, de laag erboven 
van vlekkerige klei. Uit de mestlaag en de 
lagen daaronder, -naast en –op zijn enkele 
scherven verzameld.56 Zij kunnen niet nader worden gedateerd dan einde 14de of 15de eeuw. 

Aan de zuidzijde van de Erwtenmarkt zijn profiel 12 en 13 gedocumenteerd. Zij worden 
verderop besproken.
Uit de Erwtenmarkt komt slechts één metaalvondst uit de Middeleeuwen, namelijk een 
incompleet tinnen bloemvormig beslagstukje op een leren riempje.57 De andere vondsten 
dateren uit de 16de-18de eeuw, zoals een vierkante loden speelschijf met ingekrast kruis (afb. 
59), een naairing en een boekbeslag.

Huis noordzijde Erwtenmarkt (15de eeuw)
In profiel 10 zijn resten van een huis gedocumenteerd (afb. 60 en zie profiel 10 in bijlage 
2). Dit huis stond aan de noordzijde van de Erwtenmarkt in een periode dat de Erwtenmarkt 

55  M19. Analyse door A. de Sitter-Homans, zie bijlage 14.
56  V53, V54, V56, V57, V58.
57  V71.

Afbeelding 58. Profiel 11.

Afbeelding 59. Loden speelschijf. V28-M02.
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als straat/steeg nog niet bestond. Op basis 
van enkele scherven afkomstig uit de 
ophogingslagen onder het huis kan worden 
verondersteld dat het huis uit de 15de of de 
eerste helft van de 16de eeuw dateert.
De resten bestaan uit drie kleivloeren 
boven elkaar, houtwerk en een spoor van 
baksteen. De onderste kleivloer (S6) is 
gezien over een lengte van 190 cm en 
bestond uit lichtgrijze zandige klei. Aan de 
noordzijde was mogelijk het einde van de 
vloer aanwezig, maar het valt niet uit te 
sluiten dat deze in feite is verstoord door 
een latere ingraving. In het verlengde van 
de vloer lagen namelijk brokken van rode 
bakstenen (S12) met formaat ?x10,5x4,5 
cm en ?x9,5x4 cm.58 Waarschijnlijk is 
dit de onderkant van de fundering van 
een voorgevel, aangezien het spoor zich 
precies ter hoogte van de rooilijn van het 
Verlaat bevindt. Boven de bakstenen is 
vermoedelijk een insteek aanwezig. Gezien 
het formaat dateren de bakstenen uit de 
16de eeuw.
Op vloer S6 lag een laag van 20 cm dik, bestaande uit donkerbruine venige klei met brokken 
vette grijze klei en baksteenpuntjes. Daarop lag de tweede vloer, gemaakt van compacte grijze 
klei (S9). Op deze vloer lag een dun gelaagd pakket van zand, schelpgruis, klei en hard bruin 
organisch materiaal. Hierop was het restant van een derde vloer zichtbaar (S10), opnieuw 
bestaande uit compacte grijze klei.
Rond de onderste kleivloer bevonden zich enkele stukken hout. In de bovenkant van de vloer 
lag een plank van zacht loofhout (20 cm breed, 3 cm dik) met daaronder een ronde tak van 
40 cm lang (S7). Iets meer naar het zuiden lag een eiken plank (16 cm breed, 2 cm dik) op de 
kleivloer (S6). Aan de noordzijde was ook een ronde dunne tak in de kleivloer aanwezig (S13). 

Huis midden Erwtenmarkt (16de eeuw)
Ongeveer halverwege de Erwtenmarkt is een fundering gevonden (S11, afb. 61 en 62). Het gaat 
om de hoek van een gebouw, bestaande uit maximaal zes lagen rood/gele baksteen (formaat 
?x9x4 cm) met daaronder een eiken plank van 4 cm dik en daaronder een paal. De muur 
bevond zich op slechts 20 cm onder het maaiveld. De muur is gezien over een lengte van 1,4 
meter, richting het zuiden is de muur in het verleden weggebroken door een buis. Het gebouw 
heeft gestaan aan de oostzijde van de huidige Erwtenmarkt. Dit betekent dat de Erwtenmarkt 
oorspronkelijk smaller is geweest. Opvallend is dat het deel tussen fundering S11 en de huizen 
aan de westzijde van de Erwtenmarkt precies 3,90 meter breed is. Een Drechterlandse roede 
was 3,92 meter. Dit maakt het waarschijnlijk dat de Erwtenmarkt oorspronkelijk een steeg was 
van 3,92 meter breed.

58  V50.

Afbeelding 60. Profiel 10 met kleivloeren van een 
huis.
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Huis zuidzijde Erwtenmarkt?
Aan de zuidzijde van de Erwtenmarkt zijn 
profiel 12 en 13 gedocumenteerd (afb. 
63). Opvallend in deze profielen zijn met 
name de lichtgrijze kleilagen boven elkaar. 
In profiel 12 was één kleilaag van 12 cm 
dik aanwezig op 70 cm onder maaiveld. In 
profiel 13 bevonden zich twee lichtgrijze 
kleilagen, maar zij waren grotendeels 
verstoord door kuil S18. De lagen liepen in 
dit profiel duidelijk af richting het zuiden en 
stopten precies ter hoogte van de rooilijn 
van de Waagstraat op een diepte van 90 
en 100 cm onder maaiveld. Vermoedelijk 
moeten de lichte kleilagen worden 
geïnterpreteerd als vloeren van een huis, 
maar dit is door het ontbreken van overige 
sporen niet helemaal zeker. Uit de ophoging 
onder de mogelijke vloeren komt een platte 
steel van een roodbakkende bakpan.59 Ten 
zuiden van de mogelijke vloeren bestond de 
bodem uit een gelaagd pakket van compact 
bruin kleiig veen.
In profiel 12 is in een ophogingslaag 

59  V60.

Afbeelding 61. Muur S11 in de oostwand van de sleuf. 

Afbeelding 61. De bovenkant van muur S11.
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onder de mogelijke vloer een scherf roodbakkend aardewerk en een groot brok huttenleem 
gevonden.60

4.3 Waagstraat

In de Waagstraat is het nieuwe riool gelegd op de plek van het oude betonnen riool. Tijdens de 
werkzaamheden bleek dat ten noorden van het betonnen riool nog een ouder betonnen riool 
lag. Hierdoor was het noordprofiel van de hele rioolsleuf verstoord.
In de Waagstraat lag oorspronkelijk een gracht. Op basis van historische gegevens kan worden 
gesteld dat de gracht in ieder geval rond 1560 niet meer bestond. Vermoedelijk is het water 
enkele jaren hiervoor dichtgestort.

Houten beschoeiing gracht Waagstraat
De rioolsleuf is binnen de gedempte gracht in de Waagstraat gegraven. Het toeval wil dat de 
zuidelijke zijkant van de rioolsleuf precies lag ter hoogte van de zuidelijke kadebeschoeiing. 
Over een groot deel van de Waagstraat zijn hierdoor delen van de houten beschoeiing gezien. 
Op andere plekken was de beschoeiing niet zichtbaar, doordat er grond tegenaan zat. In het 
midden van de Waagstraat was het houtwerk over een afstand van 33 meter niet zichtbaar, 
doordat zich op deze plek een gemetseld riool bevond. Alle zichtbare delen van de beschoeiing 
zijn gefotografeerd en een aantal delen zijn tevens getekend als profiel. De beschoeiing bestond 
uit palen met daarachter planken. In de meeste gevallen was eikenhout toegepast, maar ook 
andere houtsoorten zijn aangetroffen. In totaal zijn twaalf houtmonsters van de beschoeiing 
dendrochronologisch onderzocht. Hiervan konden negen monsters worden gedateerd.61 Met 
uitzondering van de afgezaagde delen voor het dendrochronologisch onderzoek is het hout van 
de beschoeiing overal blijven zitten en weer toegedekt met grond. 

60  V59.
61  Het dendrochronologisch onderzoek is verricht door S. van Daalen, zie bijlage 13.

Afbeelding 63. Profiel 13.
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De beschoeiing aan de noordzijde van de gracht is slechts op één locatie gezien, namelijk 
aan de zuidzijde van de Erwtenmarkt in profiel 13. Hier bevonden zich twee schuin staande 
eiken planken (S19, afb. 64). De bovenkant van het hout lag op ruim 1 meter onder maaiveld. 
Tussen en ten zuiden van de planken was de vulling van de gracht aanwezig. 

Afbeelding 64. Planken S19 in profiel 13.

Afbeelding 65. Beschoeiing S20 in profiel 14.
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Het meest westelijk deel van de zuidelijke beschoeiing dat is gezien, is S20 (profiel 14, afb. 
65). Hier stond één eiken paal (11x12 cm) met daarachter twee eiken planken van 3 en 4 
cm dik. In de bovenste plank zat een rond gat, wat erop wijst dat het hergebruikt hout is. 
De onderkant van de onderste plank zat op 1,75 meter onder maaiveld en vermoedelijk is dit 
de onderkant van de planken beschoeiing. De bovenkant van de paal zat op 115 cm onder 
maaiveld. Ongeveer halverwege het houtwerk was onderin het profiel de kop van een ronde 
paal zichtbaar (diameter 12 cm). Uit houtsoortanalyse blijkt dat het om elzenhout gaat. 
Iets meer naar het oosten bevond zich S21 (profiel 15, afb. 66). Ook hier was één eiken paal 
aanwezig (14x10 cm) met daarachter eiken planken. De voorste planken waren beide 30 cm 
hoog en 2 en 3 cm dik. Beide waren dosse gezaagd en afkomstig van een snel gegroeide 
boom (brede jaarringen). Ook hier bevond de onderkant van de planken beschoeiing zich 
waarschijnlijk op 1,80 meter onder maaiveld. De bovenkant van de paal zat op 105 cm onder 
maaiveld. Van de paal is een monster dendrochronologisch onderzocht: het hout is gekapt 
rond 1464 (tussen 1459 en 1477).62 Het hout is afkomstig uit de Maasvallei, wat ongebruikelijk 
is voor bouwhout in West-Friesland.63

Bij S22 is de beschoeiing gezien over een lengte van 3 meter (profiel 16, afb. 67). Op dit 
stuk stonden zeven eiken palen. De meeste palen waren ongeveer 10 bij 10 cm, maar twee 
palen waren duidelijk dikker en bovendien langer: zij maten 16 bij 16 cm en de bovenkant 
bevond zich op 30 tot 35 cm onder maaiveld. De meeste planken achter de palen waren van 
eikenhout, maar de bovenste plank was van naaldhout (5 cm dik). Uit houtsoortbepaling blijkt 
dat het om hout van de fijnspar gaat.64 In de plank van naaldhout zat een ijzeren nagel, in een 
van de eiken planken bevond zich een rond gat. Vier palen van S22 zijn dendrochronologisch 

62  M3.
63  Zie bijlage 13.
64  M7. 

Afbeelding 66. Beschoeiing S21 in profiel 15.
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onderzoek, waarbij drie monsters daadwerkelijk konden worden gedateerd. De hoge, dikkere 
palen zijn gekapt rond 1508 (tussen 1504-1518) en rond 1482 (tussen 1472-1496).65 Een 
kortere paal is gekapt rond 1509 (tussen 1500 en 1520).66 Twee bomen waren afkomstig uit 
het zuiden van Noorwegen, voor de derde kan dit niet met zekerheid worden gezegd.67 

65  M5 en M8. 
66  M4 (P4). 
67  Zie bijlage 13.

Afbeelding 67. Beschoeiing S22 in profiel 16.

Afbeelding 68. Beschoeiing S25.
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Hierna zijn over een lengte van ongeveer 10 meter zeven palen gezien en ingemeten (S23). 
Tussen twee palen zijn tevens planken gezien. De eerste, vijfde en zevende paal waren 10 bij 
10 en 12 bij 12 cm, de overige vier palen waren forser, namelijk 16x16 cm en 18x18 cm. Zes 
palen waren van eikenhout, één paal was een zachte loofhoutsoort. Uit houtsoortbepaling blijkt 
dat het om beuk gaat.68 De bovenkanten van de palen zaten op 45 tot 105 cm onder maaiveld.

Ter hoogte van Waagstraat 5 en 7 is over een lengte van 12,8 meter een flink stuk van de 
beschoeiing gedocumenteerd (profiel 17). Het houtwerk heeft drie spoornummers gekregen 
(S25, S26 en S27), doordat de uitvoering van de beschoeiing wisselde.

68  M10.

Afbeelding 69. Beschoeiing S26.

Afbeelding 70. Westzijde van beschoeiing S26.
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Beschoeiing S25 was een rommelig geheel van drie vierkante palen van eikenhout, een dunne 
ronde paal van naaldhout en enkele horizontale en schuine balken (afb. 68). Een van de balken 
(vierkant, 14x14 cm) lag tegen een eiken paal aan. Oorspronkelijk zal de balk óp de paal 
hebben gelegen; op de paal was in ieder geval een restant van een balk aanwezig. 
Beschoeiing S26 bestond weer gewoon uit eiken palen met daarachter planken. Bijzonder was 
dat tegen de bovenzijde van de eiken palen een lange eiken balk was bevestigd met ijzeren 
nagels (afb. 69 t/m 73). De balk was in totaal 6,76 meter lang, 16 cm hoog en 12 cm breed. 
De balk lag een beetje schuin tegen de palen aan, waardoor de onderhoek van de balk het 
meest naar buiten stak. Dit lijkt bewust te zijn gedaan. Waarschijnlijk deed de balk dienst bij 
het aanmeren van boten en was dit tevens de bovenkant van de beschoeiing. Op de plek van 
de ijzeren nagels was steeds een klein gat gehakt in het hout, zodat de koppen van de nagels 

Afbeelding 71. Oostzijde van beschoeiing S26.

Afbeelding 72. Detail van beschoeiing S26. In de plank op de achtergrond zijn een rond gat en een houten 
pen zichtbaar.
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verdiept lagen. De bovenkant van de balk lag op 1,18 tot 1,10 meter onder maaiveld. Van de 
balk is een houtmonster onderzocht.69 Op basis hiervan kan worden gezegd dat het hout is 
gekapt rond 1541 (tussen 1538 en 1554). Het is het jongste stuk hout uit de beschoeiing, wat 
gezien de functie en positie van het hout geen toeval zal zijn. De herkomst van het hout is het 
zuiden van Zweden.70 De planken achter de palen waren allemaal van eikenhout. In een van de 

69  M12.
70  Zie bijlage 13.

Afbeelding 73. Detail van de westkop van beschoeiing S26.

Afbeelding 74. Beschoeiing S27.
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planken zijn diverse houten pennen en ronde gaten gezien, wat betekent dat het hergebruikt 
hout is. Het is aannemelijk dat het om de huidplank van een schip gaat. 
Beschoeiing S27 bestond uit zeven eiken palen met daarachter een brede plank van naaldhout 
van 36 cm hoog (afb. 74). Van de plank is de houtsoort bepaald: het gaat om hout van de 
grove den.71 Onder de naaldhout plank was nog net een stuk van een plank van eikenhout 
zichtbaar. Boven de plank lag een stuk eikenhout en achter een van de palen bevond zich 
een losse duig van eikenhout. Van twee palen is een houtmonster onderzocht. De ene paal is 
gemaakt van een boom die is gekapt rond 1528 (tussen 1519 en 1539).72 De andere boom 
is gekapt in de herfst of winter van 1536 of de eerste maanden van 1537.73 Beide bomen 
groeiden in het zuiden van Noorwegen.74

Ongeveer 5 meter richting het oosten is de beschoeiing over een afstand van 1,6 meter gezien 
(S28, profiel 18, afb. 75). Dit deel bestond uit drie eiken palen met daarachter een eiken plank. 
De bovenkant van de beschoeiing is in de 20ste eeuw deels verdwenen bij de aanleg van een 
ijzeren buis. 

Ter hoogte van Waagstraat 1 is de beschoeiing gezien over een lengte van 9 meter (S29, 
profiel 19, afb. 76 t/m 78). Aan de westzijde liep de beschoeiing door, hier lag grond tegen 
aan. Aan de oostzijde is de beschoeiing recent weggebroken voor het aanbrengen van een 
drainagebuis naar de kelder van de Waag. Deze verstoring was 1,4 meter breed.
Aan de westzijde stonden drie eiken palen. Meer naar het oosten zijn geen palen gezien, maar 
deze zijn er mogelijk oorspronkelijk wel geweest. Het oude riool lag namelijk strak tegen dit deel 
van de beschoeiing aan en vermoedelijk zijn bij de aanleg hiervan enkele palen weggehaald. 

71  M15.
72  M13. 
73  M14.
74  Zie bijlage 13.

Afbeelding 75. Beschoeiing S28.



58

Twee van de eiken palen zijn bemonsterd en konden worden gedateerd. Zij zijn gekapt rond 
1486 (tussen 1477-1497) en rond 1501 (tussen 1492-1512).75 Het hout is afkomstig uit het 
zuiden van Noorwegen.76 
Over de hele lengte waren planken aanwezig. Aan de westzijde bevond zich bovenin een 

75  M16 en M17. 
76  Zie bijlage 13.

Afbeelding 76. Beschoeiing S29.

Afbeelding 77. Beschoeiing S29. Bovenin de plank van grenenhout, daaronder de eiken huidplanken.
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plank van naaldhout van 35 cm hoog en 7 cm dik. Uit houtsoortbepaling blijkt dat het om 
hout van de grove den gaat.77 De overige planken waren van eikenhout. Het gaat duidelijk 
om een hergebruikt stuk scheepshout: de planken waren overnaads tegen elkaar geplaatst, 
op de bovenzijde van de planken zaten rijen ijzeren nagels en nagelgaten voor de onderlinge 
verbinding tussen de planken, in de naden tussen de planken zat breeuwsel, op de planken 
was harpuis aanwezig en in de planken zaten ronde houten pennen voor bevestiging van 
de huid aan de spanten. Het gaat dus niet om losse huidplanken die in de beschoeiing zijn 
geplaatst, maar om een intact stuk scheepshuid dat als geheel is gebruikt. Aan de westzijde 
zijn de houten pennen en nagels/nagelgaten vrij nauwkeurig ingemeten, voor de oostzijde was 
dit in verband met tijdgebrek niet mogelijk.

Uit de grond van de kade achter beschoeiing S29 is een hoeveelheid keramiek verzameld.78 
Het materiaal dateert uit de periode 1540-1575 en heeft dus ongeveer dezelfde datering als 
de vulling van de gracht. Noemenswaardig is een half bord van roodbakkend aardewerk met 
slibversiering (afb. 79). Logischer zou zijn als de ophogingslaag achter de beschoeiing een stuk 
ouder zou zijn. De relatief late datering van het materiaal kan niet goed worden verklaard.

Meer naar het oosten is de houten beschoeiing niet meer gezien. Waarschijnlijk is het vervolg 
van de beschoeiing weggebroken bij de aanleg van het oude riool. Het zuidprofiel toont 
dus waarschijnlijk de bodemopbouw van de kade langs de gracht (profiel 20, afb. 80). De 
bovenste 110 cm was duidelijk verstoord en bestond uit zand met baksteenbrokken. Hieronder 
bevonden zich enkele dunne laagjes die mogelijk kunnen worden geïnterpreteerd als oude 
verhardingslagen van de kade, namelijk een laagje grijs zand, een laag schelpgruis en een 

77  M18, zie bijlage 13.
78  V88.

Afbeelding 78. Detail van de huidplanken in beschoeiing S29.



60

laag vette klei. Hieronder bevond zich 
een dik pakket van minimaal 90 cm dik, 
bestaande uit bruine organische klei met 
schelpgruis, plekken zand, brokken grijze 
klei, baksteenbrokken, mosselschelpen, 
keramiek en bot. Het gaat dus om een 
rommelige laag met afval. Uit deze 
laag is een kleine hoeveelheid keramiek 
verzameld.79 Het materiaal dateert uit de 
periode 1540-1575, net als bij de hierboven 
genoemde laag achter de beschoeiing.

Uit historische gegevens blijkt dat op de 
hoek van de Waagstraat en Kaasmarkt van 
1412 tot circa 1544 een overtoom heeft 
gelegen. In de periode hiervoor bevond zich 
op deze plek waarschijnlijk een spuisluis. 
Van deze structuren is bij het onderzoek 
niets gevonden, ook bijvoorbeeld geen 
grondlagen die hieraan kunnen worden 
gekoppeld. Bij het onderzoek uit 2016 is tot 
ongeveer halverwege de Waag gegraven 
en op dit punt leek de grachtvulling uit de 
16de eeuw nog aanwezig te zijn. In 2010 
is in de Kaasmarkt gegraven en hierbij is 
de beschoeiing van de westzijde van de 
hier gelegen haven gevonden. De afstand 
tussen beide rioolsleuven is 5,5 meter. 
Mogelijk lag precies op deze plek de 
overtoom, hoewel 5,5 meter wel vrij kort 
lijkt voor deze structuur.

Dempingslaag gracht Waagstraat uit ca. 
1560
Uit historische gegevens blijkt dat de gracht in de Waagstraat omstreeks 1560 is gedempt. 
Het nieuwe riool is op de plek van de gedempte gracht gelegd. Op deze plek lag al een oud 
riool en het noordprofiel van de sleuf was verstoord door nog een ouder riool. Toch kon de 
samenstelling van de dempingslaag op diverse plekken worden bestudeerd en zijn bovendien 
veel vondsten verzameld uit de laag. De vondsten komen in paragraaf 5.1 aan bod.
De dempingslaag bestond uit grijze zandige klei met veel bruin organisch materiaal (beer?) 
en schelpgruis, en verder mosselschelpen, baksteenbrokken, mortelbrokken, keramiek en bot.
Alleen in profiel 13 is de diepteligging van de dempingslaag vastgesteld. De bovenkant lag 
hier, aan de zijkant van de gracht, op 110 cm onder maaiveld. Hierop lag een laag van 20 cm 
dik, bestaande uit grijs zand met grijze kleibrokken en schelpgruis. Deze laag kan worden 
beschouwd als een opvulling van de nazak van de dempingslaag. Hierboven lag een dik pakket zand.

79  V89.

Afbeelding 79. Bord van roodbakkend aardewerk met 
slibversiering. V88-C01. 

Afbeelding 80. Profiel 20.
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Gemetseld riool Waagstraat
Halverwege de Waagstraat is over een lengte van ongeveer 33 meter een gemetseld riool 
aangetroffen in de zuidkant van de rioolsleuf (S24, afb. 81 en 82). Het riool bestond uit een 
naaldhout plank van 5 cm dik en 35 cm breed. Hierop stond aan weerszijden een halfsteens 
muur met haaks daarop een enkele rij bakstenen als afsluiting aan de bovenkant. Inwendig 
was het riool slechts 16 cm hoog en 12 cm breed. Het muurwerk was gemaakt van rood/
gele bakstenen met formaat 23x11x5 cm, wat dezelfde bakstenen zijn als van het riool in de 
Erwtenmarkt. Dit maakt het aannemelijk dat de riolen uit dezelfde tijd dateren, ondanks het 
verschil in constructie. De bovenkant van het riool lag op ongeveer 1 meter onder maaiveld. 
Delen van het riool waren nog volledig intact, op andere stukken was ongeveer de helft in 
het verleden weggebroken bij de aanleg van het betonnen riool. Aan weerszijden is geen 
einde gevonden van het spoor. Het is daardoor onzeker waar het riooltje begint en eindigt 
en naar welke kant het afwaterde. Aannemelijk is dat ook dit riool loosde op de gracht in de 
Karnemelksluis. 

Afbeelding 81. Restant van riool S24. 
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Afbeelding 82. Detail van riool S24. 
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5. Vondstcomplexen

5.1 Dempingslaag gracht Waagstraat (gedempt vóór 1560)

De gracht in de Waagstraat is op de eerste kaart van Enkhuizen, getekend door Jacob van 
Deventer rond 1560, al gedempt. Uit een vermelding uit de kroniek van Brandt kan worden 
afgeleid dat de gracht in 1553 nog bestond. Waarschijnlijk hangt het dempen van de gracht 
samen met de bouw van de Waag op de hoek van de Waagstraat en Nieuwstraat. De bouw 
hiervan begon in 1557 en was in 1559 voltooid, blijkens het jaartal op het gebouw.

5.1.1 Keramiek
Uit de dempingslaag zijn 1457 scherven van keramiek verzameld.80 Het materiaal is niet selectief 
verzameld en het kan dus worden beschouwd als een goede steekproef van de keramiek uit 
de dempingslaag. Het gaat om onsamenhangend materiaal: binnen de vondstnummers zijn 
nauwelijks scherven die aan elkaar te passen. Gezien de aard van de context is dit niet vreemd. 
Voor de keramiek is het Minimum Aantal Exemplaren (MAE) geteld, evenals het Estimated 
Vessel Equivalent (EVE). Het bepalen van het MAE is voor dit soort onsamenhangend materiaal 
lastig en daardoor onbetrouwbaar. Het EVE geeft wel een betrouwbaar beeld, maar heeft ook 
nadelen. Doordat de telling binnen het EVE wordt gedaan aan de hand van randscherven 

80  V66, V67, V68, V72, V76, V77, V78, V79, V82, V84, V85, V86, V90.

baksel aantal % (n) MAE % (MAE) EVE % (EVE)

steengoed 1 (s1) 2 0,1 2 0,4 0 0

steengoed 2 (s2) 106 7,3 49 10,4 3,75 7,3

roodbakkend aardewerk (r) 1232 84,6 355 75,1 43 83,7

Iberisch aardewerk (ib) 4 0,3 4 0,8 0 0

witbakkend aardewerk (w) 99 6,8 50 10,6 4,6 8,9

hafner aardewerk (ha) 3 0,2 2 0,4 0 0

majolica (m) 3 0,2 3 0,6 0,04 0

Italiaans tinglazuuraardewerk (i) 6 0,4 6 1,3 0,06 0,1

Spaans tinglazuuraardewerk (sp) 2 0,1 2 0,4 0,01 0

totaal 1457 100 473 100 51,46 100

Afbeelding 83. Overzicht van de keramiek uit de dempingslaag van de gracht in de Waagstraat.

baksel aantal % (n) MAE % (MAE)

steengoed 1 (s1) 12 0,7 8 1,1

steengoed 2 (s2) 200 10,8 69 9,5

grijsbakkend aardewerk (g) 4 0,2 4 0,6

roodbakkend aardewerk (r) 1464 79,3 556 76,4

witbakkend aardewerk (w) 130 7 56 7,7

hafner aardewerk (ha) 6 0,3 6 0,8

majolica (m) 6 0,3 5 0,7

Italiaans tinglazuuraardewerk (i) 15 0,8 15 2,1

Spaans tinglazuuraardewerk (sp) 8 0,4 8 1,1

totaal 1845 100 727 100

Afbeelding 84. Overzicht van de keramiek uit 2010.
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verdwijnen kleine keramiekgroepen zonder 
randscherven uit het keramiekspectrum. 

Een overzicht van het aantal scherven, het 
MAE en het EVE toont dat het roodbakkend 
aardewerk verreweg de grootste groep is 
(afb. 83). Hierna volgen het witbakkend 
aardewerk en het steengoed met 
oppervlaktebehandeling (steengoed 2). De 
overige groepen zijn heel klein. 
Een goede parallel voor het vondstcomplex 
is de grachtvulling van de Kaasmarkt en 
Nieuwstraat.81 Deze gracht is in of kort na 
1544 gedempt en lag vlakbij de Waagstraat. 
Het keramiekspectrum uit deze gracht komt 
goed overeen met die van de Waagstraat 
(afb. 84). Het enige noemenswaardige 
verschil zit in het percentage witbakkend 
aardewerk: in de Waagstraat is dit 10,6% 
van het MAE, in de Kaasmarkt/Nieuwstraat 
7,7%. Dit zal samenhangen met het feit dat 
de gracht in de Waagstraat waarschijnlijk 
circa 10 jaar later is gedempt. In de 16de 
eeuw neemt het percentage witbakkend 
aardewerk gestaag toe, naar ongeveer 
15% aan het einde van de 16de eeuw.

Slechts twee scherven behoren tot het 
steengoed zonder oppervlaktebehandeling 
(steengoed 1), namelijk fragmenten van kannen uit Siegburg. Op een van de kannen is oranje 
asblos aanwezig. 

Het steengoed met oppervlaktebehandeling (steengoed 2) is veel ruimer vertegenwoordigd. 
Voor zover kan worden gezien, zijn alleen kannen aanwezig. De kannen kunnen in twee 
groepen worden verdeeld, namelijk exemplaren uit Raeren (ongeveer 2/3) en kannen uit 
Frechen/Keulen (ongeveer 1/3). De kannen uit Raeren zijn bruin en/of grijs van kleur, allemaal 
onversierd, staan meestal op een geknepen standring en zijn vaak voorzien van een kraagrand 
(als s2-kan-34). Ook kannen met een rechte rand komen voor (als s2-kan-9) en kleine kannen 
op een standvlak. 
De kannen uit Keulen/Frechen hebben meestal een standvoet, slechts een enkeling heeft een 
standvlak. Een groot deel is versierd met appliques, meestal in de vorm van bladerranken. 
Vaak zijn dat eikenblaadjes en zijn ook appliques van eikels aanwezig (afb. 85), maar ook 
ranken met ovale blaadjes en bloemen komen voor. Bijzonder is een kan met bladerranken en 
een applique van een uil (afb. 86).

81  Duijn 2012, 91-103. 

Afbeelding 85. Fragment van een baardmankruik. 
V76-C01.

Afbeelding 86. Fragment van een kan met appique 
van een uil. V77-C02.
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1

2

3

4

Afbeelding 87. Fragmenten van borden met sgraffito-decor, schaal 1:2. 1. V67-C02; 2. V79-C02; 3. 
V66-C01; 4. V72-C03.
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Slechts een enkel fragment van steengoed komt uit een andere productieplaats, namelijk 
Siegburg. Kenmerkend hiervoor is het witte baksel.

Bij het roodbakkend aardewerk is een aantal vormen duidelijk dominant, namelijk de bakpan 
(103 MAE), het bord (65 MAE), de grape (82 MAE) en de kop (38 MAE). Bij de bakpannen 
komen acht typen voor, die van elkaar verschillen door de vorm van de rand. Enkele typen 
vertonen veel overeenkomsten, waardoor drie hoofdgroepen kunnen worden onderscheiden. 
De eerste groep is de eenvoudige omgeslagen rand (60 MAE). Deze rand kan rond van vorm 
zijn (r-bak-1), maar ook van buiten zijn aangedrukt (r-bak-2). Ook kan de bovenkant van 
de rand plat zijn gedrukt, waardoor een meer uitstekende rand ontstaat (r-bak-17). De 
tweede groep behelst blokvormige randen en kraagranden (35 MAE). De blokvormige rand 
(r-bak-8) neigt vaak richting een kraagrand. Wanneer dit duidelijk is aangezet, is sprake van 
een kraagrand met afgeplatte bovenkant (ook manchetrand genoemd, r-bak-5). Wanneer de 
platte bovenkant afwezig is en dus alleen sprake is van een kraagrand, gaat het om de r-bak-4. 
De derde groep is klein (3 MAE) en bestaat uit bakpannen met hoge kraagrand, al dan niet 
voorzien van afgeplatte bovenkant (r-bak-24 en -27). Alle bakpannen zijn beroet, geen enkel 
exemplaar met poten is aangetroffen en de stelen van de pannen zijn meestal grotendeels 
toegeknepen. 
Alle borden zijn van hetzelfde type, namelijk de r-bor-1. Dit standaardmodel was in gebruik 
tot circa 1575. Minder dan een kwart van de borden is onversierd. Ongeveer eenderde van 
de borden is versierd met slibbogen. Soms zijn de bogen overlappend aangebracht, waardoor 
driehoekjes worden gevormd op de vlag.82 Twee borden zijn ook versierd met slib, maar op 
een meer grove manier met dikke lijnen. Deze vorm van slibversiering komt vooral voor in de 
14de en 15de eeuw. Veertien borden zijn versierd in sgraffito-techniek. De bovenzijde van al 
deze borden is voorzien van een witte sliblaag, waardoor deze geel van kleur is. Hierin is de 
voorstelling ingekrast. Bij een aantal borden kan iets worden gezegd over de voorstelling. Bij 
twee borden zijn bloemen aanwezig op de vlag (afb. 87.1), bij een derde bord zijn gotische 
letters in de vlag gekrast. Op de spiegel van drie borden is een vogel gekrast (afb. 87.3), 
hiernaast hebben twee borden een geometrisch decor (afb. 87.4). Van een groot fragment 
van de spiegel van een bord kan de voorstelling niet worden achterhaald (afb. 87.2). Tot slot 
zijn drie borden wel voorzien van een laag slib en groen of geel geglazuurd, maar niet van een 
ingekraste versiering.
Bij de grapen kan het type in verreweg de meeste gevallen niet worden bepaald. Duidelijk is wel 
dat de meeste grapen kraagranden hebben en dat daarnaast onverdikte randen voorkomen. 
De meeste grapen zijn in ieder geval inwendig volledig geglazuurd, maar ook zeer spaarzaam 
geglazuurde exemplaren komen voor, waarbij alleen de bodem en binnenkant van de rand is 
voorzien van loodglazuur. Bij een klein aantal grapen is mangaan toegevoegd aan het glazuur, 
waardoor het glazuur donkerpaars tot zwart van kleur is. Drie randen zijn afkomstig van grote 
grapen (of potten) met duimindrukken onder de kraagrand. Noemenswaardig is verder een 
grote tuit, afkomstig van een grape die dienst heeft gedaan als roompot.
Van veel koppen kan het type niet worden bepaald doordat niet zowel de rand als de bodem 
aanwezig is. Voor alle koppen geldt dat zij steeds alleen inwendig zijn geglazuurd en enkele 
koppen zijn van binnen voorzien van een sliblaag. Herkenbaar zijn minimaal elf koppen van 
het standaardtype r-kop-2 (afb. 88). Dit type kop komt voor vanaf circa 1525. Hiernaast is de 
r-kop-17/22 goed herkenbaar (7 MAE). Deze bolle kop staat op een standring of een kleine ziel. 

82  Zie voor een afbeelding Duijn 2012, 94.
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Vormen die in minder hoge aantallen zijn 
gevonden, zijn de kom (8 MAE), pispot 
(13 MAE) en vuurstolp (16 MAE). De 
kommen bestaan onder meer uit een vrij 
groot model met geprofileerde rand en 
horizontale oren (als r-kom-39) en enkele 
kommen met platte vlag en standring 
(r-kom-58). Eén kom is inwendig versierd in 
sgraffito-techniek en voorzien van gele slib. 
Verreweg de meeste pispotten hebben het 
standaardmodel van de r-pis-1, namelijk 
een afgeronde rand en een ziel. Zij zijn 
meestal alleen inwendig geglazuurd. Een 
uitzondering is een meer luxe uitvoering 
met een scherpe overgang van buik naar 
hals, deze is volledig geglazuurd (r-pis-18). 
Hiernaast zijn twee pispotten met andere 
modellen gevonden, beide staan op een 
standring. De ene is inwendig deels groen 
van kleur, geheel geglazuurd en op de 
schouder zijn slibbogen aangebracht. 
De andere heeft een scherpe buikknik 
en kraagrand, deze is alleen inwendig 
geglazuurd. De vuurstolpen zijn zowel rond 
(r-vst-1) als halfrond (r-vst-6). De ronde 
stolpen zijn vrijwel altijd ongeglazuurd 
en zwaar beroet, terwijl de halfronde 
vuurstolpen juist wel voorzien zijn van 
glazuur en vaak ook van enige vorm van 
versiering. Appliques zijn niet gevonden, 
maar wel rijen met nagelindrukken, 
duimindrukken langs de rechte bovenrand 
en gemodelleerde bloemen rond de 
luchtgaten. Van één stolp is tevens het rijk 
versierde handvat gevonden (afb. 89).
Van de overige vormen zijn steeds slechts 
één of enkele exemplaren gevonden, 
namelijk deksel (4 MAE), bloempot (1 MAE), kan (1 MAE), kandelaar (1 MAE), komfoor (1 MAE), 
lekschaal (6 MAE), olielamp (3 MAE), pot (1 MAE), spaarpot (1 MAE), steelkom (2 MAE), test (2 
MAE) en vetvanger (2 MAE). Opmerkelijk is het fragment van de pot omdat het afkomstig is van 
een r-pot-57, een hoge pot met kraagrand met oren op de rand. Dit model wordt in Enkhuizen veel 
gevonden in de late 16de en 17de eeuw. De hier genoemde vondst lijkt erop te wijzen dat dit type 
pot al werd gemaakt vóór 1560, wat erg vroeg lijkt. Niet uitgesloten kan worden dat het om ruis 
gaat en de pot dus uit latere tijd dateert. Verder is de mogelijke kandelaar opmerkelijk (afb. 90). 
Het gaat om het voetstuk van een soort zuil, met aan de onderkant vier kleine pootjes. Mogelijk 
gaat het dus op een kandelaar, maar het kan bijvoorbeeld ook een zoutschaaltje zijn geweest. Het 
baksel is opvallend grof, het lijkt het product te zijn van een dakpan- of baksteenbakkerij.

Afbeelding 88. Kop van roodbakkend aardewerk. 
V66-C02. 

Afbeelding 89. Fragmenten van een vuurstolp van 
roodbakkend aardewerk. V68-C04. 

Afbeelding 90. Voetje van roodbakkend aardewerk, 
mogelijk van een kandelaar. V78-C03.
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Bij het witbakkend aardewerk komen 
eigenlijk maar drie vormen voor, namelijk 
bord (6 MAE), grape (10 MAE) en kop 
(18 MAE). Vrijwel alle stukken zijn ofwel 
groen of geel geglazuurd, dit kan alleen 
de binnenkant zijn of het volledige object. 
Bij slechts twee scherven is de binnenkant 
geel geglazuurd en de buitenkant groen. 
Deze combinatie is vanaf de late 16de eeuw 
heel gewoon, maar komt rond het midden 
van de 16de eeuw nog nauwelijks voor. 
Drie van de zes borden hebben een zeer 
klein formaat (afb. 91). Waarschijnlijk zijn 
de mini-bordjes op standlobben gebruikt als 
zoutschaaltjes. Bij de grapen komen zowel 
exemplaren met kraagrand als onverdikte 
rand voor. De grapen zijn altijd relatief 
klein. De modeldiversiteit bij de koppen is 
vrij groot, hoewel het type vaak niet kan 
worden bepaald. Sommige koppen zijn 
geheel geglazuurd, andere alleen inwendig.
Van een kandelaar, een schepbeker en 
een beker is steeds slechts één fragment 
gevonden. Het bekerfragment is erg 
bijzonder, want het gaat om een stuk van een 
monniksbeker (afb. 92). Deze drinkbekers 
hebben het model van een monnik en 
zijn bedoeld als spotobject.83 De scherf is 
een stuk van de bovenkant, namelijk een 
deel van de drinkrand en een arm van de 
monnik. Monniksbeker bestaan van rood- en witbakkend aardewerk, maar ook van steengoed. 
Zeker is daardoor dat de bekers, behalve in Nederland, ook in Duitsland zijn gemaakt. Dit kan 
ook het geval zijn voor het fragment uit de Waagstraat. De witbakkende scherf is voorzien van 
een opvallend groen glazuur, wat doet vermoeden dat het een importstuk is. Over de datering 
van monnikbekers bestaat nog veel onduidelijkheid, doordat de context van de vondst vaak 
onbekend is.84 Voor de beker uit Enkhuizen kan met zekerheid worden gezegd dat deze dateert 
vóór 1560, dus uit de tijd dat het katholieke geloof nog de officiële religie was.
Enkele scherven zijn afkomstig van een bolle vorm (waarschijnlijk een grape) van witbakkend 
Hafner aardewerk. Ook dit aardewerk is afkomstig uit Duitsland. 

Slechts drie scherven van Nederlandse majolica zijn gevonden, afkomstig van twee borden en 
vermoedelijk een albarello (zalfpot) (afb. 93). Een van de bordfragmenten toont de decoratie 
op de vlag, namelijk een blauwe ondergrond met ingekraste versiering. Dit is een imitatie van 
Italiaans tinglazuuraardewerk. Het andere fragment is afkomstig van de spiegel en toon een 

83  Ostkamp 1996. 
84  Ostkamp 1996, 14. 

Afbeelding 91. Klein bordje van witbakkend 
aardewerk. V77-C01.

Afbeelding 92. Fragment van een monniksbeker. 
V67-C01. 
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cirkel met het kruis en de letters IHS, duidelijk een katholieke voorstelling. Op de vermoedelijke 
zalfpot zijn een soort panelen met gestileerde plantmotieven aanwezig.

1 2 3

Afbeelding 93. Fragmenten van Nederlandse majolica, schaal 1:2. 1.V85-C01; 2. V84-C01; 3. V72-C02.

Afbeelding 94. Bodem van een olijfoliekruik. Afbeelding 95. Stuk Spaans tinglazuuraardewerk.

Afbeelding 96. Voor- 
en achterzijde van 
een bord van Spaanse 
goudlustermajolica.
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Tussen de keramiek bevindt zich een 
kleine hoeveelheid importkeramiek, 
namelijk Iberisch aardewerk, 
Spaans tinglazuuraardewerk en 
Italiaans tinglazuuraardewerk. Het 
Iberisch aardewerk bestaat uit 
twee dikwandige fragmenten van 
amforen en twee fragmenten van 
dunwandige olijfoliekruiken met 
standvlak (afb. 94). Het Spaanse 
tinglazuuraardewerk wordt gevormd 
door twee borden met concaaf 
standvlak, namelijk een stuk 
goudlustermajolica (afb. 96) en een 
wit bord met een blauwe lijn (afb. 
95). Opvallend bij beide borden is 
het rode baksel.
Van het Italiaanse tinglazuur-
aardewerk zijn zes fragmenten van borden met standvlak gevonden. Zij zijn allemaal 
polychroom beschilderd en gemaakt in Montelupo. Drie kleine fragmenten zijn versierd met 
‘linten’ (afb. 97.1 t/m 3). Bijzonder is een groot fragment van een bord met vermoedelijk een 
wapenschild op de spiegel (afb. 97.6). In het wapenschild lijkt een draak te zijn geschilderd, 
iets waarvoor geen parallel is gevonden. Het decor op de overige twee fragmenten kan niet 
goed thuis worden gebracht (afb. 97.4 en 97.5). 

1 2 3

4

5

Afbeelding 97. Fragmenten van Italiaans tinglazuuraardewerk uit Montelupo, schaal 1:2. 1. V82-C01; 2. 
V72-C01; 3. V78-C02; 4. V79-C01; 5. V77-C03.

Afbeelding 97.6. Fragment van een bord uit Montelupo met 
vermoedelijk een wapenschild. 
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5.1.2 Metaal (C.P. Schrickx)

De dempingslaag in de Waagstraat heeft veel metalen voorwerpen opgeleverd. De 
vondstnummers bevatten soms voorwerpen die uit later tijd dateren, wat door de verzamelwijze 
komt.85 Verreweg de meeste vondsten dateren van vóór 1560.

Munten
Onder de vondsten bevinden zich twee zilveren munten, waarvan de ene te afgesleten is om 
te determineren (afb. 98.1). De tweede munt is een groot geslagen onder Karel V tussen 1507 
en 1520 (afb. 98.2).

Muntgewichten
Uit de grachtvulling komen twee muntgewichten. Op het eerste muntgewicht staat op de ene 
zijde een zittende koning met roos en letters S en O afgebeeld (afb. 98.3). Het gewicht (5,67 
gram) was bestemd voor een ½ Pound uit Engeland, geslagen tussen 1545 en 1550. Het is 
dus zeker gemaakt na 1545. Op het tweede muntgewicht staat een koggeschip met roos (afb. 

85 Onder andere een duit van Utrecht uit 1788, een VOC-duit van Gelderland uit 1790 en enkele 
munten uit de 20ste eeuw.

21

5 6

43

Afbeelding 98. Munten, muntgewichten en rekenpenningen, schaal 1:1.
1. Sterk versleten zilveren munt, waarschijnlijk van Karel V, 1500-1550 (V78-M08)
2. Zilveren groot van Karel V, geslagen in Antwerpen, 1507-1520 (V85-M01)
3. Messing muntgewicht, voor 1/2 pound Engeland (V78-M06)
4. Messing muntgewicht, waarschijnlijk voor een Engelse ryal of Nederlandse rozennobel (V78-M07)
5. Koperen Franse rekenpenning met kruis (V76-M02)
6. Messing Neurenbergse rekenpenning met rijksappel, drie Franse lelies en drie kronen (V85-M02)
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98.4). Het is onduidelijk voor welke munt dit gewicht (5,28 gram) bestemd was.  In beide 
gevallen is het stempel van de muntgewichtmaker niet of slecht te zien.

Rekenpenningen
Een van de rekenpenningen is op de ene zijde voorzien van een stempel van een kruis met 
in de hoeken Franse lelies (afb. 98.5). Op de andere zijde staat een ruit met Franse lelies. 
Op de zijde met het kruis staat de tekst (GETT)ES BIEN PAIES BIEN. Het gaat hier om een 
Franse rekenpenning, wat opvallend is aangezien verreweg de meeste rekenpenningen uit 
Neurenberg (Duitsland ) komen.
Een tweede rekenpenning is van een meer algemeen type uit Neurenberg met op de voorzijde 
een rijksappel en op de keerzijde drie kronen en drie Franse lelies, met pseudo-randtekst (afb. 
98.6).

Insignes
Het meest fraaie voorwerp dat is gevonden, is een insigne van St. Joris en de draak (afb. 99.1). 
St. Joris is hierop als ridder te paard uitgebeeld, met de draak onder de benen van het paard. 
Hij heeft een zwaard vast, waarvan de punt bij dit insigne is afgebroken. Aan de achterkant 
van het insigne is een verenkoker bevestigd. Vergelijkbare insignes met veerhouder zijn uit 

4 5

2
1

3

Afbeelding 99. Voorwerpen van lood-tin, schaal 1:1.
1. Insigne met St. Joris en de draak met verenkoker op achterzijde (V69-M01)
2. Hanger Maria met Kind in stralenkrans (V72-M01)
3. Insigne of beslag, triton met zwaard (V72-M02)
4 en 5. Onderdelen van een miniatuur kerstwieg met opschrift ‘MARIA’ (V84-M02; V68-M01)
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diverse plaatsen bekend.86 Waarschijnlijk werden ze met een veer op de hoed bevestigd. Het 
ligt voor de hand te veronderstellen dat dit insigne van een schutter is geweest. Iedere stad 
had een schuttersgilde en vaak hadden deze als patroonheilige St. Joris. Of het schuttersgilde 
in Enkhuizen ook deze heilige als patroon had, weten we niet. In Hoorn was dat wel het geval. 
Uit deze stad is een bijzonder schilderij uit 1589 overgeleverd met daarop twee kapiteins van 
de schutterij met op de achtergrond een afbeelding van St. Joris die de draak doodt (collectie 
Westfries Museum). De vergelijkbare insignes worden gedateerd omstreeks 1450-1500, maar 
niet uitgesloten is dat het insigne ook nog uit de eerste helft van de 16de eeuw kan dateren.

Een tweede insigne is een religieuze hanger met een afbeelding van Maria met Kind binnen 
een stralenkrans (afb. 99.2). Het voorwerp is voorzien van een ophangoogje waardoor het 
aan een rozenkrans kon worden gedragen. Het bidden van de rozenkrans bestond uit het 
Onzevader en het Weesgegroet, gericht aan Maria. De religieuze hanger is niet aan een 
specifieke bedevaartsplaats toe te schrijven. Maria met Kind binnen een stralenkrans is een 
algemene wijze waarop Maria in de 15de en 16de eeuw werd uitgebeeld. De afbeelding zal in 
deze regio echter zeker associaties hebben opgeroepen met het wonderbaarlijke Mariabeeld 
in Hoorn, beter bekend als Maria van Hoorn.87 De Noorderkerk, waar dit beeld zich bevond, 
fungeerde als bedevaartsplek. In 1424 of 1425 zagen molenaar Claes en zijn vrouw Vrouke 
vanuit hun huis de verschijning van Maria omgeven door een zonnestraal, met een maansikkel 
onder haar voeten en een kind in haar armen boven het huis van hun buurman Claes Doedesz. 
Niet lang daarna overleed Claes Doedesz aan de pest en op de plek van het huis werd in 1426 
een houten kerkje gebouwd. Rond de tijd van de bouw was er een schip in de haven met een 
Mariabeeld aan boord, dat tot driemaal toe poogde uit te varen, maar iedere keer door de wind 
gedwongen was terug te keren in de haven. Molenaar Claes bekeek het beeld en constateerde 
dat dit identiek was als in zijn verschijning. Het Mariabeeld werd aangekocht en kreeg een 
plek in de kerk, dat sindsdien een bedevaartsplek werd. Uit een 16de-eeuwse kroniek blijkt dat 
het Mariabeeld op het hoogaltaar stond. Er bestaat één afbeelding van het beeld, namelijk op 
een pelgrimsinsigne dat is gevonden in Amsterdam. Dat deze afkomstig is uit Hoorn blijkt uit 
het opschrift ‘de hoorn’. Vooralsnog zijn geen andere pelgrimsinsignes van Maria van Hoorn 
bekend. Uit dit verhaal is duidelijk dat het Mariabeeld omstreeks 1426 moet zijn gemaakt. In 
de 15de en 16de eeuw werd Maria vaak uitgebeeld met een maansikkel onder haar voeten en 
omgeven door een stralenkrans. Deze voorstelling kwam echter rond 1426 nog nauwelijks 
voor. De talloze overgeleverde Mariabeelden met deze voorstelling dateren vrijwel altijd uit 
later tijd. Dat geldt ook voor een door het Westfries Museum in 2007 aangekocht Mariabeeld, 
waarvan wordt verondersteld dat dit het Mariabeeld uit de Noorderkerk is. Dit beeld zou in 
1938 door een glazenier in Hoorn zijn gekocht, maar de overleveringsgeschiedenis is totaal 
onduidelijk. Mogelijk is het oorspronkelijk uit een van de vele kerken of kloosterkapellen in 
de stad afkomstig. Zeker is dat dit Mariabeeld niet van rond 1426 dateert, maar uit de late 
15de eeuw. Dat houdt in dat het onmogelijk Maria van Hoorn uit de Noorderkerk kan zijn. De 
hanger uit Enkhuizen, waarbij Maria met Kind overigens niet op een maansikkel staat, dateert 
waarschijnlijk ergens tussen 1450 en 1550.

Een klein voorwerp van lood/tin stelt een zeemeerman met kromzwaard voor (afb. 99.3). De 
achterzijde is plat, maar een speld of oogje voor bevestiging ontbreekt. Het is mogelijk dat 

86  Beuningen & Koldeweij 1993, afb. 257-260.
87  http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/664.; Schrickx 2007.
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het voorwerp bij de profane insignes hoort. Een andere optie is dat het de bekroning van een 
tinnen lepel is geweest. Een voorbeeld van een tinnen lepel met zeemeermin bevindt zich in 
de collectie van Museum Boymans van Beuningen en dateert uit de 16de eeuw.88 De vlakke 
achterzijde van het hier gevonden voorwerp is daar mogelijk in tegenspraak mee.

Kerstwieg
Uit de grachtvulling komen twee identieke panelen van lood/tin met een breedte van 47 mm 
en een hoogte van 43 mm (afb. 99.4 en 99.5). Op beide panelen staat de naam MARIA. De 
richting van de letters houdt in dat de gebogen kant van de panelen de onderkant is. Zeer 
waarschijnlijk zijn ze afkomstig van een miniatuurwieg, die dus vanwege de gebogen onderkant 
daadwerkelijk kon wiegen. In beide panelen zitten kleine gaatjes waarmee ze aan de rest van 
de constructie bevestigd hebben gezeten. Onduidelijk is of de volledige wieg van lood/tin was 
gemaakt of dat de twee zijpanelen op een houten wiegje bevestigd zaten. De naam Maria wijst 
erop dat we niet met speelgoed van doen hebben, maar met een kerstwieg. Het fenomeen van 
het Christuskindje wiegen bestond al in de late Middeleeuwen. Het Christuskindje werd onder 
het zingen van vrome liedjes gewiegd en dit werd gezien als een religieuze oefening. Bekend 
is dat dit gebruik in vrouwenkloosters bestond, maar uiteraard kan dit ook bij een vroom 
gezin thuis zijn gedaan. Archeologisch zijn geen parallellen voor kerstwiegen bekend, maar in 
diverse museale collecties bevinden zich laat-middeleeuwse houten of zilveren kerstwiegen. 
Een voorbeeld is een eenvoudig houten wiegje uit circa 1650 in museum Catharijneconvent 
(afb. 100). Dit wiegje is beschilderd met op de korte zijden de letters MA van Maria en IHS.

Keurloden
Uit de grachtvulling komen negentien keurloden of delen van keurloden. In vrijwel alle gevallen 
gaat het om lakenloden en in de meeste gevallen zijn deze niet aan een specifieke plaats toe 
te schrijven.
Een van de keurloden is op beide zijden voorzien van een stempel met het wapen van 
Amsterdam (afb. 101.1). Op de ene zijde staat tevens een jaartal waarvan de eerste drie 
cijfers 154 leesbaar zijn. Mogelijk is het laatste cijfer een 7 en is het jaartal dus 1547.

88  Ruempol & Dongen, 1991, 146.

Afbeelding 100. Houten kerstwiegje uit circa 1650. Collectie Catharijneconvent Utrecht.
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Een van de keurloden is een groot rechthoekig pijplood met op de beide zijden een rond 
stempel dat grotendeels van het lood afvalt (afb. 101.2). Op de ene zijde staat een wapen 
met patriarchaal of dubbel kruis en op de andere zijde een of meer gotische letters. Het lood 
doet sterk denken aan pijploden die zijn gevonden in de grachtdemping van de Kaasmarkt 
en Nieuwstraat in Enkhuizen in 2010.89 Ook bij die loden is de herkomst onbekend. Een 
mogelijkheid zou kunnen zijn dat het lood uit Roeselare komt, dat een patriarchaal kruis als 
stadswapen heeft, maar hier is vooralsnog geen bewijs voor.
Op een derde lood staat op de voorzijde een stempel met een leeuw en daaronder een 
ankerkruis (afb. 101.3). De keerzijde ontbreekt. Het stempel op de voorzijde komt overeen 
met het wapen van Zutphen, maar ook met dat van de kleine stad Aalter nabij Gent. Aalter ligt 
midden in de streek in Vlaanderen die bekend stond om de lakennijverheid en toeschrijving 
aan deze plaats ligt daardoor meer voor de hand dan aan Zutphen. 
Een vierde lood is voorzien met een stempel met een leeuw, strepen en letters (afb. 101.4). 
De keerzijde ontbreekt grotendeels. In het lood is een gaatje gemaakt. Het stempel is niet in 
verband met een specifieke plaats te brengen.
Een vijfde lood is compleet teruggevonden, maar is wel opengeklapt en licht verbogen (afb. 
101.5). Op de voorzijde staat een afbeelding van een ruiter; het stempel op de keerzijde is 
onduidelijk. Mogelijk stelt de ruiter St. Maarten voor, maar naar welke stad dit verwijst, is 
onbekend.
Bij een zesde lakenlood staat op de voorzijde een Franse lelie en een slecht leesbare randtekst; 
de keerzijde ontbreekt (afb. 101.6).
Een zevende lood is eveneens incompleet teruggevonden (afb. 101.7). De voorzijde ontbreekt 
en op de keerzijde staat een adelaar afgebeeld.
Op een klein loodje staat op de voorzijde een kaardebol; het stempel op de keerzijde is 
onduidelijk (afb. 101.8).
Een afwijkend type lood is vierkant van vorm en is op de voorzijde voorzien van een huismerk 
(afb. 101.9). Aan de binnenkant van het loodje is te zien dat het aan textiel bevestigd heeft 
gezeten.
Op een deel van een lakenlood staat tweemaal een klop, namelijk met een kruis en met een 
adelaar (afb. 101.10). De overige negen keurloden hebben onduidelijke stempels.

Haringnetlood
Tussen de vondsten uit de gracht bevindt zich één haringnetlood uit Schiedam (afb. 101.11). 
Als dit lood werkelijk uit de gracht komt, is dit het oudst aantoonbare haringnetlood. Historisch 
is het gebruik van haringnetloden in Schiedam bekend vanaf 1565, maar archeologisch kon 

89  Duijn 2012, 120.

Afbeelding 101 (vorige pagina). Keurloden, schaal 1:1.
1. Keurlood met het wapen van Amsterdam en jaartal 154[7] (V78-M01)
2. Rechthoekig pijplood met een kruis en één of meer gotische letters (V82-M01)
3. Lakenlood met een leeuw en daaronder een ankerkruis, mogelijk uit Aalter (V90-M03)
4. Lakenlood met een leeuw, strepen en letters (V78-M03)
5. Lakenlood met een ruiter (V85-M03)
6. Lakenlood met een Franse lelie (V78-M02)
7. Lakenlood met een adelaar (V72-M04)
8. Lakenlood met een kaardebol (V72-M05)
9. Vierkant lood voorzien van een huismerk (V78-M04)
10. Lakenlood met twee kloppen van respectievelijk een kruis en een adelaar (V85-M04)
11. Vierkant haringnetlood uit Schiedam (V90-M02)
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Afbeelding 102. Diverse metaalvondsten, schaal 1:1.
1. Messing mesheftbekroning gegraveerd met twee heiligen, waaronder St. Barabra (V72-M03)
2. Mogelijk een mesheftbeslag van lood gegraveerd met engelenhoofdje (V72-M06)
3. Messing kledinghaakje versierd met drie bloemvormige rozetten (V76-M03)
4 en 5. Tinnen knoopjes in de vorm van een eikel (V78-M09 en V82-M02)
6. Kogelvormig tinnen knoopje met draadoog (V78-M13)
7. Messing vingerhoed met driehoekige putjes, gemerkt met kruis (V68-M03)
8. Tinnen miniatuurbordje versierd met rozet en boogjes (V78-M05)
9. Geplooide tinnen miniatuurkom, voor- en achterzijde (V78-M12)
10. Tinnen miniatuur lepeltje, voor- en achterzijde (V78-M11)
11. Benen werpkoot met loden vulling en punt/cirkelversiering (V76-M01)
12. Schenkel van een schaats (V85-M05). Schaal: 1:3
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dit tot nu toe niet worden aangetoond.90 Interessant is dat het lood afwijkt van de loden uit 
Schiedam die we tot nu toe uit de bodem van Enkhuizen kennen. Het hier gevonden lood is 
namelijk vierkant in plaats van rond van vorm.

Mesheften
Op een messing mesheftbekroning staat op beide zijden een gegraveerd mensfiguur (afb. 
102.1). Op de ene zijde staat St. Barbara, herkenbaar uit het attribuut de toren. Bij het figuur 
op de andere zijde is geen attribuut aanwezig. Het mesheft dateert waarschijnlijk uit de 15de 
eeuw of vroege 16de eeuw.
Een ringvormig voorwerp van lood is vermoedelijk een beslag van een mesheft (afb. 102.2). 
In het voorwerp zitten twee kleine gaatjes waarin pennetjes hebben gezeten waarmee het 
beslag op het vermoedelijk houten heft bevestigd heeft gezeten. Het beslag is voorzien van 
een gegraveerd engelenhoofdje.

Kledingaccessoires
Uit de grachtvulling komen een kledinghaakje dat is versierd met drie bloemvormige rozetten 
(afb. 102.3), twee tinnen knoopjes in de vorm van een eikel (afb. 102.4 en 102.5), drie 
kogelvormige knoopjes met draadoog (afb. 102.6), twee getordeerde kledingoogjes, een 
riembeslag, vier messing gespen en een ijzeren gesp.

Naai- en spingerei
Diverse kleine voorwerpen werden gebruikt bij het naaien en spinnen, zoals vier kleine loden 
spinloden, twee naairingen en vier vingerhoeden. Een van de vingerhoeden is een opvallend 
exemplaar omdat deze is gegoten en van een zware dikwandige kwaliteit is en voorzien is 
van driehoekige putjes (afb. 102.7). De 
vingerhoed is gemerkt met een klein 
merkje met kruis.

Speelgoed
Kinderspeelgoed van lood/tin komt in 
de 16de eeuw nog niet heel veel voor. 
Een voorbeeld is een miniatuurbord 
met centraal een rozet en daaromheen 
boogvormige versieringen (afb. 102.8). 
Verder is een kleine lepel gevonden (afb. 
102.10). Een geplooide miniatuurkom is 
mogelijk een speelgoedplooischotel of –
fruitschaal (afb. 102.9). Een onregelmatig 
gevormde loden schijf met twee gaatjes is 
mogelijk een snorrelood. Verder zijn twee 
met lood verzwaarde werpkoten gevonden, 
waarbij op één van beide puntcirkels zijn 
aangebracht (afb. 102.11).

90  Schrickx 2016c.

Afbeelding 103. Detail van een schilderij van 
Hiëronymus Bosch uit circa 1490. 
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Schaats
Een bijzondere vondst is de schenkel (het ijzer) van een schaats (afb. 102.12). Deze heeft 
een lengte van 33,3 cm en een hoogte van 2,9 cm. De schenkel loopt uit in een licht gebogen 
punt, die aan de bovenzijde afgeplat is. Een schroef, zoals bij latere schaatsen aanwezig om 
te voorkomen dat de houten stapel van het ijzer kan glijden, ontbreekt. De schenkel is aan de 
bovenzijde iets verbreed en vertoont daaronder een lichte gleuf. Hierdoor was deze stevig in 
een gleuf in de houten stapel bevestigd. Dit eenvoudige model schaats kwam al in de 15de en 
16de eeuw al voor, zoals we bijvoorbeeld bij een fantasiewezen op schaatsen op een schilderij 
van Hiëronymus Bosch uit circa 1490 kunnen zien (afb. 103). Archeologische vondsten van 
schaatsen uit deze periode zijn echter zeldzaam.

Hangsloten
Uit de grachtvulling komen drie nagenoeg identieke ijzeren hangsloten. Twee exemplaren zijn 
vrijwel compleet (afb. 104). Ze bestaan uit een vlakke achterplaat met daarop een vierkant 
uitgedreven voorplaat met sleutelgat, de slotkast. Beide platen zijn in de rand met nagels 
aan elkaar verbonden. In de bovenzijde van de vierkante slotkast bevond zich de gebogen 
krambeugel. Die ontbreekt bij de hier gevonden sloten, maar wel zijn de ronde gaten in de 
boven- en onderzijde van de slotkast zichtbaar. In de voorzijde van de slotkast bevindt zich 

1 2

3 4

Afbeelding 104. IJzeren hangsloten, schaal 1:1. 1 en 2. V68-M04; 3 en 4. V68-M05.
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niet alleen het sleutelgat, maar ook een 
rechthoekige sleuf. Hierin viel het ronde 
oog van het linkerbeen van de slotbeugel. 
Inwendig bevinden zich de diverse 
slotonderdelen. Een van deze was een 
schoot die in het oog viel, waardoor de 
slotbeugel vast werd gezet. Bij losdraaien 
kon de slotbeugel van de slotkast worden 
weggedraaid. 
Dit type slot komt voor vanaf de late 
Middeleeuwen en werd toegepast op kisten 
of deuren die alleen vanaf de buitenkant 
geopend hoefden te worden.91 Een fraai 
voorbeeld waar zich dergelijke sloten 
hebben bevonden, is de deur van de 
stadsgevangenis uit 1612. Hierop bevinden 
zich één grendelslot en twee gehengen 
met ogen, waaraan oorspronkelijk 
hangsloten hebben gehangen. Een 
reconstructietekening geeft een beeld hoe 
dit er in de 17de eeuw uit heeft gezien (afb. 
105).

91  Meindertsma 1993, 87.

Afbeelding 105. Reconstructietekening van de 
toegang tot de stadsgevangenis van Enkhuizen. 
Collectie RCE, Amersfoort.
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Afbeelding 106 Diverse metaalvondsten, schaal 1:1.
1. Bronzen bel (V68-M02)
2. Messing boekbeslag (V78-M10)
3. Loden oorwerp met onleesbare tekst (V90-M01)
4. Fragment tinbaar (V74-M01)
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Divers
Een aparte vondst is een kleine bronzen bel (afb. 106.1). Deze kan diverse functies hebben 
gehad, bijvoorbeeld als scheepsbel die werd geluid ten teken van aflossing van de wacht. Verder 
zijn uit de grachtvulling onder andere een klein boekbeslag (afb. 106.2), zeven musketkogels, 
een fragment van een kleine tapkraan, de bak van een snuitschaar afkomstig en diverse 
loodstrips van glas-in-lood-ramen afkomstig.
Een loden staafje is mogelijk een kleine langwerpige loodbaar met één bolle en één afgeplatte 
kant (afb. 106.3). Op de platte kant staan enkele slecht leesbare letters. Het voorwerp weegt 
24,88 gram.
Uit de grachtvulling komt nog een tweede fragment van een baar, ditmaal van tin (afb. 106.4). 
Beide voorwerpen zijn het afval van een tinnengieter.

5.1.3 Leer
Uit de dempingslaag zijn 146 fragmenten 
van leer verzameld.92 Bij 28 stukken gaat 
het om afsnijdsels, mogelijk afkomstig 
van een leerbewerker. Bijzonder zijn 
delen van een etui of mapje, waarvan 
de voorzijde, de achterzijde en de 
voering is gevonden (afb. 107 en 108). 
In alle gevallen gaat het om kalfsleer. De 
voorzijde van het object is versierd met 
een ingekerfd ruitpatroon.
De overige stukken leer zijn afkomstig 
van schoenen. In elf gevallen kon het type 
schoen worden bepaald. Zeven schoenen 

92  Determinatie: A. Vissie en E. Winters.

Afbeelding 107. Etui of mapje, schaal 1:4. V78-L01.

Afbeelding 108. Etui of mapje. V78-L01.
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Afbeelding 109. Delen van een muil, schaal 1:4. V72-L01.

Afbeelding 110. Delen van een muil, schaal 1:4. V72-L05.

Afbeelding 111. Delen van een muil, schaal 1:4. V72-L02.
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zijn muilen van rundleer, in feite een zool met een voorblad (Goubitz type 105, afb. 109 t/m 
112). De voering van het voorblad is, voor zover kan worden gezien, steeds uitgevoerd in suède 

Afbeelding 112. Delen van een muil, schaal 1:4. V82-L02.

Afbeelding 113. Delen van een veterschoen, schaal 1:4. V82-L01.
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van kalfsleer. Een van de muilen 
heeft een meervoudige zool met 
onder meer een laag kurk. Bij de 
grachtvulling uit circa 1544 die 
in 2010 is onderzocht waren ook 
diverse koemuilen aanwezig, 
een variant op de muil die in de 
eerste helft van de 16de eeuw 
in de mode was. Dit type muil 
ontbreekt nu. 
Drie schoenen hebben een 
vetersluiting en zijn een laag- of 
enkelmodel (Goubitz type 65 en 
70), afb. 113). Eén schoen werd gesloten met een riempje en gesp (Goubitz type 85, afb. 114). 

5.1.4 Overige
Uit de dempingslaag komt een kleine hoeveelheid bouwkeramiek, namelijk brokken van 
golfpannen, een stuk van een daktegel en enkele brokken van plavuizen met een dikte van 
2,2 tot 2,5 cm. De plavuizen hebben aan de bovenzijde een groenig glazuur. Opmerkelijk 
zijn verder vier baksteunen: brokken van golfpannen die door een pottenbakker zijn gebruikt 
tijdens het bakproces (afb. 115). Op de baksteunen zit glazuur, ook op de breuk, en verder zijn 
‘aanbaksels’ van stukken aardewerk aanwezig. 
De enige glasvondsten zijn enkele stukjes vensterglas en een fragment van de onderkant van 
een ribbeker. Tot slot is een vreemd samengeklonterd brok gevonden, bestaande uit dikke 
haren met teer en daarin een prop lood (afb. 116). De functie is niet bekend.

Afbeelding 114. Delen van een schoen met riempje en gesp, 
schaal 1:4. V72-L06.

1 2

Afbeelding 115 Stukken dakpan, gebruikt als baksteun, schaal 1:2. 1. V77-BK01; 2. V67-BK01.
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5.2 Dempingslaag gracht oostzijde Verlaat (gedempt 1693?)

De gracht aan de oostzijde van het Verlaat is volgens historische gegevens in 1693 gedempt. 
Een tweetal tabakspijpen uit de dempingslaag dateert echter vermoedelijk van ná 1696. 
Wellicht is de gracht dus toch enkele jaren later gedempt.

5.2.1 Keramiek (W. Stellingwerf)
In totaal zijn uit de dempingslaag 936 scherven verzameld, waarbinnen minimaal 262 
exemplaren te onderscheiden zijn.93 Roodbakkend aardewerk maakt met 146 objecten bijna 
tweederde van het MAE uit (60,3%). Iets meer dan 20% van het totaal wordt gevormd 
door witbakkend aardewerk (MAE = 56). Hollandse faience omvat 23 exemplaren, wat bijna 
9% van het totaal uitmaakt en majolica is vertegenwoordigd met negen objecten (3,4%). 
Steengoed bestaat uit ten minste zes exemplaren (2,3%). De overige keramiekcategorieën, 
te weten jydepotaardewerk, Aziatisch porselein en Italiaanse en Franse faience, zijn tenslotte 
vertegenwoordigd met één tot drie voorwerpen (afb. 117).

Het steengoed bestaat uit fragmenten van ten minste vier kannen, waarvan twee van het 
type s2-kan-32 en twee potten, waarbij één exemplaar als een s2-pot-9 gedetermineerd kan 

93  V40, V43, V44 (stort Krabbersplaat). 

Afbeelding 116. Prop dikke haren met teer en een prop lood. V78.

baksel MAE % (MAE)

steengoed 6 2,3

jydepotaardewerk 2 0,8

roodbakkend aardewerk 158 60,3

witbakkend aardewerk 56 21,4

majolica 9 3,4

faience 23 8,8

Italiaans tinglazuuraardewerk 2 0,8

Frans tinglazuuraardewerk 1 0,4

Aziatisch porselein 5 1,9

totaal 262 100

Afbeelding 117 Overzicht van de keramiek uit de dempingslaag in de gracht oostzijde Verlaat.
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worden. De kannen zijn in de meeste gevallen voorzien van ijzerengobe. De potten hebben 
een typisch lichtgrijs Westerwald-baksel. Verder is een scherf van een Westerwald kan of 
pispot gevonden, welke versierd is met een wapen-applique met kobaltblauwe accenten. 

Opvallend is de aanwezigheid van enkele scherven van Deens jydepotaardewerk van ten 
minste twee verschillende grapen (jy-gra-1, jy-gra-2) (afb. 118 en 119). Dit geïmporteerde 
grove gebruiksaardewerk met gepolijst oppervlak en donkergrijs baksel wordt sporadisch in 
archeologische contexten uit de late 16de tot vroege 19de eeuw in de Nederlandse kuststreken 
gevonden. 

Afbeelding 118. Grape van jydepot-aardewerk. 
V40-C16.

Afbeelding 119. Grape van jydepot-aardewerk. 
V40-C24.

Afbeelding 120. Steelpan van roodbakkend 
aardewerk. V43-C08.

Afbeelding 121. Grape van roodbakkend aardewerk. 
V40-C06.

Afbeelding 122. Grape van roodbakkend 
aardewerk. V40-C09.

Afbeelding 123. Grape van roodbakkend aardewerk. 
V43-C07.
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Het roodbakkend aardewerk wordt voornamelijk vertegenwoordigd door kook- en eetgerei. 
De vondsten zijn aardig goed te scheiden in een component West-Brabants, een deel Fries 
en een component Nederrijns aardewerk: de drie categorieën die vrijwel standaard in elke 
18de-eeuwse context in Nederland worden gevonden. Het Brabants aardewerk heeft over 
het algemeen een diep roodbruin egaal baksel, terwijl de Friese roodbakkende producten 
dikwijls te herkennen zijn aan een oranje baksel met een sterk gespikkeld oppervlak. Het 
Nederrijns aardewerk bestaat meestal uit borden van een vaaloranje baksel, rijkelijk versierd 
met wit en groengekleurd slib en een ongeglazuurde rand, bedekt met wit slib. Het verzamelde 
roodbakkende aardewerk getuigt ervan dat in het laatste kwart van de 17de eeuw de voor 
de 18de-eeuw typische producten uit de diverse bovengenoemde centra op de Enkhuizer 
markt begonnen te verschijnen. In deze periode vond geleidelijk meer centralisatie binnen de 
keramiekindustrie van Nederland plaats, waarbij vooral de bedrijven met een lokale afzetmarkt 
het steeds meer moesten ontzien. 
Een overig deel van het aangetroffen roodbakkend aardwerk uit de gedempte gracht zal 
nog van Hollandse origine zijn. Er is echter nog te weinig onderzoek naar laat 17de-eeuws 
pottenbakkersafval in de Hollandse steden gedaan om te kunnen concluderen waar de 
producten exact vandaan komen. Wel blijkt uit historisch onderzoek dat in de loop van de 
tweede helft van de 17de eeuw Gouda zich ontwikkelde als het grootste productiecentrum in 
Holland met een bovenregionale afzet ten koste van lokale pottenbakkers in de Hollandse 
steden.94 In deze periode raakte het Noord-Hollands slibaardewerk uit de omloop, terwijl met 
slib versierd Fries, Oosterhouts en Nederrijns aardewerk langzaamaan de markt veroverden. 
Het vormenspectrum van de Goudse keramiekproductie was vergelijkbaar met dat van de 
Friese pottenbakkers. Uit een rekest uit 1686 tegen de uitvoer van pottenbakkersaarde naar 
Friesland blijkt dat in Gouda ten minste 22 pottenbakkers werkzaam waren. In zowel Haarlem 
als Leiden waren in ieder geval nog vijf bedrijven actief, in Delft werkten vier pottenbakkers, 
in Alkmaar drie en in zowel Enkhuizen als Hoorn was nog één pottenbakkersfirma in bedrijf.95 
Interessant is het feit dat er blijkbaar noodzaak was dit rekest aan de Hollandse Staten op te 
stellen, hetgeen een initiatief was van het Goudse pottenbakkersgilde dat een grote bedreiging 
zag in de Friese expansie. Het rekest toont aan dat in de late 17de eeuw Hollandse rivierklei 
naar Friesland werd verscheept voor de daar georganiseerde regionale keramiekproductie, 
terwijl Friesland zelf juist rijk is aan zeeklei. Kennelijk waren de Hollandse grondstoffen van 
een goede kwaliteit en goedkoop verkrijgbaar. Hoewel het verbod in 1689 officieel van kracht 
ging, nam de concurrentie vanuit Friesland alleen maar toe.96 In de 18de eeuw zouden de 
Friese pottenbakkers met circa vijftig bedrijven zelfs veruit de grootste producenten van 
roodbakkend aardewerk in Nederland worden. Blijkbaar voldeed de klei van eigen bodem ook 
prima. Het feit dat in de 17de eeuw nog wel op grote schaal klei vanuit Holland naar Friesland 
werd verscheept, maakt het lastig de laat 17de-eeuwse Hollandse en Friese producten van 
elkaar te onderscheiden. Waarschijnlijk is het lichtoranje aardewerk met een sterk gespikkeld 
oppervlak van echte Friese zeeklei gemaakt, terwijl het veel minder gespikkelde materiaal met 
een zelfde kleur baksel wellicht van Hollandse rivierklei uit de Rijndelta vervaardigd is.97 De 
vraag blijft dan bestaan of de tweede categorie in Holland of in Friesland is geproduceerd. In 
het hiernavolgende zal een aantal voorbeelden worden gegeven van dit soort twijfelachtige 
gevallen.

94  Ostkamp 2010b, 463.
95  Van der Meulen & Smeele 2012, 71.
96  Van der Meulen & Smeele 2012, 71.
97  Van der Meulen & Smeele 2005, 248.



88

Afbeelding 124. Grape van roodbakkend 
aardewerk. V40-C10.

Afbeelding 125. Sluitpan van roodbakkend 
aardewerk. V43-C05.

Afbeelding 126. Sluitpan van roodbakkend 
aardewerk. V43-C06.

Afbeelding 127. Grape van roodbakkend 
aardewerk. V40-C22.

Afbeelding 128. Grape van roodbakkend aardewerk. 
V43-C03.

Afbeelding 129. Deksel van roodbakkend 
aardewerk. V40-C02.

Afbeelding 130. Deksel van roodbakkend aardewerk. 
V40-C03.
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In de gedempte gracht zijn fragmenten van ten minste zestien bakpannen gevonden. Bij 
veertien gevallen gaat het om de vroege variant van de r-bak-6 met een minder brede kraagrand 
als het typische 18de-eeuwse model uit Bergen op Zoom. De resterende twee bakpannen zijn 
van het type r-bak-12. Naast bakpanscherven zijn vijf steelkommen (r-stk-2) aanwezig (afb. 
120). Afval van pottenbakkerij de “Croonenburgh” in Bergen op Zoom toont aan dat deze vorm 
tot het standaard repertoire van de 17de- en 18de-eeuwse Bergse pottenbakkers behoorde.98 
De grape is een veelvoorkomende vorm tussen de verzamelde fragmenten van roodbakkend 
aardewerk. In totaal zijn minstens 53 exemplaren te onderscheiden, waarvan 35 tot een 
nader type kunnen worden bepaald. Een zestal bolle grapen (r-gra-11) onderscheidt zich door 
een typische ribbel op de randaanzet, een veelvoorkomend kenmerk bij 17de- en 18de-eeuws 
kookgerei uit Bergen op Zoom (afb. 121).99 Dezelfde ribbel is eveneens aanwezig op zes wijde 
steelgrapen met een verdikte rand (r-gra-51), die vanwege dat kenmerk vermoedelijk ook 
van Bergse origine zijn (afb. 122).100 Vijf andere steelgrapen hebben een minder verdikte 
rand en een subtielere ribbel op de randaanzet (r-gra-46), mogelijk gaat het hier op basis 
van archeologisch onderzocht pottenbakkersafval om producten uit Oosterhout (afb. 123).101 
Interessant daarbij is een grape van hetzelfde type met een afwijkend sterk gespikkeld baksel 
wat erop zou kunnen wijzen dat dit een Friese imitatie is (afb. 124). Hetzelfde geldt voor 
een andere grape van het type r-gra-53, waarbij ook vele zwarte spikkels aan het oppervlak 
zichtbaar zijn. Een opvallend verschijnsel bij de aangetroffen grapen is het feit dat het aantal 
wijde en platte vormen twee keer zo groot is als de bolle, hoge vormen. In de tweede helft 
van de 17de eeuw vindt een algemene omslag in het vormenspectrum plaats, waarbij de wijde 
grape met recht opstaande wand het standaard model kookgerei in de Nederlandse keuken 
wordt.
Naast bovenvermelde steelgrapen zijn verder zes wijde grapen met twee oren, scherpe 
buikknik en een brede kraagrand (r-gra-17) en één exemplaar met een kraagrand met brede 
dekselgeul (r-gra-12) gevonden. Opvallend is ook het voorkomen van drie sluit- of gortpannen 
van twee verschillende modellen: een lage (r-gra-65) en een hoge variant (r-gra-67) (afb. 
125 en 126). Waarschijnlijk zijn het producten uit Bergen op Zoom.102 Bij de bolle grapen 
is naast het typische Bergse model (r-gra-11) een afwijkende vorm met steel, maar zonder 
dekselgeul in drievoud aanwezig (r-gra-119) (afb. 127). Verder zijn twee hoge grapen met 
dekselgeul (r-gra-30) en twee exemplaren zonder dekselgeul gevonden (r-gra-49). De laatste 
vier vormen zijn alle inwendig voorzien van een sliblaag, waarbij in drie gevallen koperoxide 
aan toegevoegd is. Waarschijnlijk zijn de grapen van het type r-gra-30 in Holland vervaardigd. 
Bij de grapen van het andere model wordt een Friese herkomst verondersteld, hoewel het 
baksel niet opvallend gespikkeld is (afb. 128). Het zou hier dus om Friese producten kunnen 
gaan die van geïmporteerde Hollandse klei gemaakt zijn.103 
Tussen het roodbakkend keukengoed bevind zich ook een groot aantal deksels, het gaat 
om minstens 17 exemplaren. Daarbij is vooral een bol deksel met naar binnen omgeslagen 
afgeronde rand een veelvoorkomende vorm (MAE = 11). In de meeste gevallen is hierbij het 
specifieke type niet nader te bepalen, aangezien het additief veelal ontbreekt. Exemplaren met 
knop worden als r-dek-1 bestempeld, terwijl dit model deksel met een oor een r-dek-13 is. 
Een aantal andere aangetroffen deksels kon wel tot op het type gedetermineerd worden, het 

98  Groeneweg 1992, 82.
99  Groeneweg 1992, 98.
100  Groeneweg 1992, 99, 102.
101  Kleij 1995, 136.
102  Groeneweg 1992, 155.
103  Vgl. Ostkamp 2010a, 449, cat. 159.
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gaat om drie doofpotdeksels (r-dek-4) (afb. 129), een deksel van een sluitpan (r-dek-8), een 
bol deksel met uitgebogen rand en oor (r-dek-7) en een klein deksel met bolle onderzijde en 
knop (r-dek-15) (afb. 130).
Bij het eetgerei van roodbakkend aardewerk is vooral de vormvariatie van de borden 
omvangrijk. Van de 25 borden komen negen exemplaren met een standvlak (r-bor-7, 
r-bor-10, r-bor-17) en acht borden op standlobben (r-bor-47, r-bor-50, r-bor-56) plus twee 
exemplaren op standring (r-bor-3, r-bor-4) voor. De borden op standvlak zijn allemaal rijkelijk 

Afbeelding 131. Bord van Nederrijns roodbakkend 
aardewerk. V40-C04.

Afbeelding 132. Bord van Nederrijns roodbakkend 
aardewerk. V43-C02.

Afbeelding 133. Bord van roodbakkend aardewerk. V40-C05.

Afbeelding 134. Kop van roodbakkend aardewerk. V43-C04.
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versierd met witte en groene slibmotieven 
of gemarmerd slib. Het zijn typische vormen 
uit het Nederrijns gebied (afb. 131 en 132). 
De borden van de typen r-bor-3, r-bor-4 
en r-bor-47 zijn ook met gemarmerd slib 
versierd, maar de patronen en kleuren 
wijken af van de Nederrijnse producten die 
bijna altijd een vlakke bodem hebben. Deze 
voorwerpen zullen uit Friesland afkomstig 
zijn (afb. 133). De overige borden op 
standlobben zijn waarschijnlijk in Holland 
of Brabant vervaardigd. Tussen de vondsten 
bevinden zich vijf koppen, waarbij de typen r-kop-2 en r-kop-4 elk twee keer aanwezig zijn 
en waarbij één exemplaar van het type r-kop-6 voorkomt. De r-kop-4 is een typisch Fries 
model dat tot ver in de 19de eeuw in productie bleef. Eén van de exemplaren is ook versierd 
met het voor Friesland kenmerkende gemarmerd slib (afb. 134). Opvallend aan deze kop is 
dat de buitenzijde onversierd is, terwijl bij de 18de- en 19de-eeuwse variant vrijwel altijd de 
karakteristieke s-jes of golflijnen van wit slib onder de rand zijn aangebracht. Een andere vorm 
uit de gedempte gracht die wel deze typische decoratie draagt, is een kom op standring met 
geknikte wand en kraagrand (r-kom-22) (afb. 135). Toch blijkt het lastig om vast te stellen of 
dit een Fries of Hollands product is, ook dit object heeft een lichtoranje baksel wat niet sterk 
gespikkeld is. Bij het doorgaans vroegere Noord-Hollands slibaardewerk waren s-jes van wit 

Afbeelding 135. Kom van roodbakkend aardewerk. 
V40-C07.

Afbeelding 136. Komfoor van roodbakkend 
aardewerk. V40-C08.

Afbeelding 137. Test van roodbakkend aardewerk. 
V43-C01.

Afbeelding 138. Pot van roodbakkend aardewerk. 
V40-C01.
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slib tevens een veelvoorkomende decoratievorm.104 
Resterende vormen binnen het roodbakkend aardewerk zijn een komfoor (r-kmf-12, afb. 136), 
twee olielampen (r-oli-2), diverse potten, een pispot en minimaal 23 vuurtesten, waarvan 
twintig tot het type r-tes-2 gerekend kunnen worden (afb. 137). Bij de potten is nog een 
opvallende vorm op te merken. Het is een hoge dikwandige pot van een roodbruin baksel 
met recht opstaande rand en oor (afb. 138). Op grond van het baksel zou het een product 
uit Bergen op Zoom kunnen zijn. Inwendig is het object ongeglazuurd en beroet. Dit type pot 
(r-pot-82) is tijdens eerdere graafwerkzaamheden in het Verlaat ook al eens gevonden en uit 
Hoorn en Amsterdam zijn eveneens een aantal identieke objecten bekend.105 Tot op heden is 
de exacte functie van dit type pot onbekend, maar de vorm leent zich ideaal als kolenkit. 

Het witbakkend aardewerk bestaat ook uit diverse modellen grapen, waaronder vier 
exemplaren met een afgeronde buikknik en een licht uitgebogen rand (w-gra-22). Verder zijn 
de w-gra-7 drie keer en de w-gra-15 en w-gra-57 elke één keer aanwezig. De meeste grapen 
zijn versierd met koperoxide en mangaanoxide, wat respectievelijk een groene en bruine kleur 
aan het glazuur geeft (afb. 139). Twee grapen vallen onder het spikkelgoed: in het glazuur zijn 

104 Van Gangelen et al. 1997.
105 Duijn 2012, 128; Pers. comm. Ranjith Jayasena 2018; Opgraving Westerdijk 2005: project 138, 

V002-C02; Opgraving Karperkuil 1995: project 86.

Afbeelding 139. Grape van witbakkend aardewerk. 
V40-C12.

Afbeelding 140. Grape van witbakkend aardewerk. 
V40-C13.

Afbeelding 141. Kop van witbakkend aardewerk. 
V43-C09.

Afbeelding 142. Lekschaal van witbakkend 
aardewerk. V40-C21.
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opzettelijk bruine ijzerspikkels aangebracht 
(afb. 140). Het is nog onduidelijk waar dit 
spikkelgoed gemaakt werd. Bij de koppen 
(w-kop-2, w-kop-16) is deze variatie aan 
decors eveneens aanwezig (afb. 141). 
In tegenstelling tot de grote hoeveelheid 
deksels van roodbakkend aardewerk is 
slechts één deksel van witbakkende klei 
gevonden (w-dek-5). Lekschalen (MAE = 5) 
zijn wel weer een algemene categorie. Ze komen met zowel groen als geel glazuur voor en zijn 
van twee verschillende modellen (w-lek-1, w-lek-6) die in de latere 17de eeuw onder andere 
bij de Goudse pottenbakkers in productie waren (afb. 142).106 Opvallend is het voorkomen 
van vier komforen van geïmporteerde witte klei (w-kmf-1) van hetzelfde model als de uit 
inheemse klei gefabriceerde r-kmf-12 (afb. 143). Ze zijn waarschijnlijk allemaal in hetzelfde 
productiecentrum in Holland vervaardigd. Verder zijn zes kommen (w-kom-7, w-kom-15), 
een beker, zes olielampen (w-oli-2, afb. 144) en minsten vijf pispotten (w-pis-2, w-pis-4, afb. 
145) van witbakkend aardewerk gevonden. Een aantal van deze objecten is deels voorzien 
van groen glazuur, een ander deel heeft een geel gekleurd loodglazuur zonder toevoegingen 
van bepaalde metaaloxiden. Mogelijk gaat het bij de pispotten van het type w-pis-2 ook om 
Goudse producten.107

De vondsten van Nederlandse faience uit de gedempte gracht bestaan vooral uit borden (MAE 
= 13) en kommen (MAE = 4). Bij de borden kunnen exemplaren op standring (f-bor-1), op plat 

106  Ostkamp 2010b, 466.
107  Ostkamp 2010b, 466.

Afbeelding 143. Komfoor van witbakkend 
aardewerk. V40-C11.

Afbeelding 144. Olielamp van witbakkend 
aardewerk. V40-C15.

Afbeelding 145. Pispot van witbakkend aardewerk. 
V40-C14.
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standvlak (f-bor-2) en op standring met een 
holle spiegel (f-bor-7) onderscheiden worden. 
Vooral de f-bor-2 is een veelvoorkomend 
type (MAE = 9). De helft van deze borden is 
voorzien van een blauw geschilderd decor, de 
andere helft is onbeschilderd (afb. 146). De 
borden van het type f-bor-7 (MAE = 2) zijn 
beide beschilderd met een blauw bloemen- 
en vruchtendecor met panelen op de vlag, ontleend aan Chinees kraakporselein (afb. 147). Dit 
imitatie kraakdecor komt ook op een kom (f-kom-1) voor. Verder bestaat het vondstmateriaal 
uit scherven van een beker, twee pispotten (f-pis-1 of pis-2) en randscherven van twee 
plooischotels, waarvan één tot het type f-plo-10 gerekend kan worden. Hoewel de meeste faience 
objecten een Delftse herkomst zullen hebben, is één van de plooischotels hoogstwaarschijnlijk 
een Haarlemmer product. Het object is rijkelijk versierd met een bloemendecor in geel-oranje-
blauw in Italiaanse A Rafaellesca stijl (afb. 148). Deze decoratiestijl is typerend voor het atelier 
van Verstraeten in Haarlem dat actief was tussen 1645-1655.108 Tijdens eerder archeologisch 
onderzoek in het Verlaat zijn bijna identieke scherven gevonden, vermoedelijk hoort dit 

108  Baart 2008

Afbeelding 146. Bord van faience. V40-C20.

Afbeelding 147. Bord van faience. V43-C10.

Afbeelding 148. Scherf van een plooischotel van 
faience. V40-C19.

Afbeelding 149. Bord van majolica. V40-C23.
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fragment bij dezelfde plooischotel.109

Als aanvulling op de Hollandse faience 
is verder een component overwegend 
Friese majolica, versierd met blauwe 
concentrische cirkels of paarse en gele 
boogjes op de vlag en een centraal blauw 
of paars gesponst decor op de spiegel 
(m-bor-3, m-bor-11, m-bor-13, m-bor-30), 
aanwezig. Interessant is een diep bord op 
standring met als centraal decor een blauw 
geschilderd fantasiewapen bekroond door 
een helm met pluimen (afb. 149).

Het aandeel Mediterrane importkeramiek 
is gering. Dit is niet gek, aangezien dit 
type aardewerk aan het einde van de 17de 
eeuw niet meer in de mode was en niet 
of nauwelijks meer werd geïmporteerd. 
Naast een scherf van een witte Franse 
plooischotel is ook een spiegel met voet 
van een Italiaanse plooischotel gevonden. 
De plooischotel is versierd in Compendiario 
stijl met een heilige in een landschapje (afb. 
150). Mogelijk gaat het om Antonius van 
Padua met een lelie. Rond de voet is een 
blauwe en gele band aanwezig. Bijzonder is 
ook een fragment van een Italiaanse kom 
met roze baksel, beschilderd met blauwe 
cartouches, gele strepen en een oranje 
golflijn (afb. 151). De scherf heeft een 
opvallende craquelé in het glazuur, wat vrij 
typisch voor Zuid-Italiaanse producten uit 
de omgeving van Napels.110

Ook de hoeveelheid Chinees porselein 
is klein: het bestaat uit fragmenten van 
een bord en een kom van kraakporselein 
uit de vroege 17de eeuw plus scherven van twee kopjes en één scherf van een schotel van 
kapucijnerwaar uit de Kangxi-periode. Ook bij de eerdere graafwerkzaamheden in het Verlaat 
zijn weinig vondsten van porselein en Mediterrane faience gedaan. 

Behalve gebruikskeramiek bevatte de laat 17de-eeuwse dempingslaag van de gracht ook 
een aantal tegelfragmenten (MAE = 14) en één plavuis. In de meeste gevallen gaat het om 
scherven van tegels versierd met een blauw figuur in het midden met spin of ossenkop als 
versieringsmotief in de hoeken. Dit type tegels is vrij typerend voor de tweede helft van de 

109  Duijn 2012, 130.
110  Jaspers 2007, 208-210.

Afbeelding 150. Spiegel van een Italiaanse 
plooischotel. V40-C18.

Afbeelding 151. Fragment van een Italiaanse kom. 
De achterzijde is onbeschilderd. V40-C17.
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17de eeuw. De decoratiestijl gaat door tot in 
de 18de eeuw. Eén tegel is wat uitbundiger 
beschilderd met een landschapsvoorstelling 
met herders binnen een cirkel (afb. 152). 
Twee resterende fragmenten zijn versierd 
met polychrome bloemen in de majolica-
stijl, karakteristiek voor producten uit de 
eerste helft van de 17de eeuw. Al met al 
passen de tegels goed bij de datering van 
de demping. 

5.2.2 Tabakspijpen (J. van Oostveen)111

Uit de dempingslaag aan de oostzijde van 
het Verlaat is een minimaal aantal van 76 
tabakspijpen verzameld. Deze tabakspijpen 
kunnen - op enkele uitzondering na - globaal 
in de periode 1690-1710 worden gedateerd 
(afb. 153).112 Een tweetal tabakspijpen met 
het merk RVL worden toegeschreven aan de Goudse pijpenmaker Reinier van Leeuwen. Deze 
tabakspijpenmaker deed op 3 maart 1696113 zijn gildenproef. Als deze toeschrijving correct is 
dan moeten deze exemplaren na het jaar 1696 geproduceerd zijn. Dit zou betekenen dat de 
gracht niet in 1693 kan zijn dichtgegooid. 

111 Zie ook bijlage 12.
112 Op basis van de vorm zouden de tabakspijpen eerder rond het jaar 1700 dan rond het jaar 1690 

gedateerd kunnen worden.
113 Van der Meulen, 1994, p. 57.

Afbeelding 152. Wandtegel met herderscene. V40-
BK01.

Afbeelding 153. Overzicht van de tabakspijpen uit de dempingslaag.
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Vermeldenswaardig is het grote aantal tabakspijpen van de eenvoudige, groffe, kwaliteit. Meer 
dan 80% van de tabakspijpen die aan deze dempingslaag kunnen worden toegeschreven moet 
tot deze eenvoudige kwaliteit met relatief korte stelen van rond de 20-25 cm worden gerekend. 
Alhoewel dit percentage hoog is, is dit niet afwijkend voor deze periode getuige onderzoek naar 
Amsterdamse bodemvondsten. Ook bij onderzoek naar in Amsterdam gevonden tabakspijpen 
werden vergelijkbare percentages aangetoond.114

5.2.3 Metaal (C.P. Schrickx)
De dempingslaag in de oostzijde van het Verlaat heeft ook metalen voorwerpen opgeleverd. 
Deze moeten dus alle vóór 1693 dateren. Dat is echter niet het geval, wat vermoedelijk komt 
doordat bij het soms bij het zoeken met de metaaldetector lastig is om te bepalen uit welke 
grondlaag een voorwerp komt. Tussen de metalen voorwerpen bevindt zich bijvoorbeeld een 

114  Van Oostveen en Van Oostveen - Bonnema, 2001, p.18, afbeelding 13.

4

1

3

2

Afbeelding 154 Metaalvondsten uit de dempingslaag oostzijde Verlaat.
1. Neurenbergse rekenpenning met de portretten van Willem III van Oranje en Maria uit 1689-1727 
(V40-M01), schaal: 2:1.
2. Neurenbergse rekenpenning met het portret en wapen van Willem III van Oranje uit 1689-1727 
(V40-M02), schaal: 2:1.
3. Messing ring met zetting van een stukje glas (V43-M01), schaal: 2:1.
4. Lakenlood Leiden met opschrift “1 1/8 B ZYDE DEN INSLAG 46” (V43-M02), schaal: 1:1.
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duit van Holland uit 1715. Het merendeel van de metalen voorwerpen zal echter wel degelijk 
uit de grachtvulling komen.

Munten
Naast de genoemde duit van Holland uit 1715, die niet uit de grachtvulling afkomstig kan 
zijn, zijn vijf munten aanwezig: een zilveren wapenstuiver van Groningen en Ommelanden uit 
1683, een duit van Groningen en Ommelanden van 1681-1692, een duit van Zeeland uit 1680 
en twee indetermineerbare duiten. Ze vormen het gangbare kleingeld in deze periode.

Rekenpenningen
Tussen de vondsten bevinden zich twee reken- of speelpenningen, beide gemaakt door Johann 
Weidinger in Neurenberg, die actief was tussen circa 1689 en 1727. Op de voorzijde staat een 
buste van Willem III, koning van Engeland, en op de keerzijde staat zijn wapenschild (afb. 
154.2). Op de tweede penning staat op de voorzijde een buste van opnieuw koning Willem en 
op de keerzijde een buste van zijn vrouw Maria (afb. 154.1).

Kledingaccessoires
Tot de kledingaccessoires worden een belletje met oogje, een platte ronde knoop en een gesp 
gerekend. 

Vingerring
Bijzonder is de vondst van een vrouwen- of kinderring, gemaakt van messing en met een 
zetting met vermoedelijk een stukje glas (afb. 154.3). De diameter aan de binnenzijde is 
slechts 15 mm.

Keurlood
Uit de grachtvulling komt één keurlood, afkomstig uit Leiden (afb. 154.4). Op de voorzijde 
staat “1 1/8 B ZYDE DEN INSLAG 46”; de keerzijde is incompleet maar nog net zichtbaar 
zijn de gekruiste sleutels van Leiden met 
daarboven een kroon.

Overig
Overige vondsten zijn onder andere een 
naairing en een fragment van een tinnen 
lepel.

5.2.4 Overige
Uit de dempingslaag komen enkele vondsten 
van hout. Dit zijn de bodem en enkele 
duigen van een emmertje (afb. 155), een 
serie takkenbezems (afb. 156), de kraan 
van een tapkraan (afb. 157), een gesneden 
stokje van naaldhout en de houten zool van 
een muil (afb. 158). Op de voorkant van 
de houten zool was oorspronkelijk een stuk 
bovenleer aanwezig; de nagels hiervan zijn 
zichtbaar in de zijkant van de zool. Afbeelding 155. Delen van een houten emmer.
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Afbeelding 156. Takkenbezems uit de dempingslaag.

Afbeelding 157. Houten kraan van een tapkraan. V40-H01.

Afbeelding 158. Houten zool van een muil. 
V43-H01 
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Een kleine hoeveelheid leer is gevonden, waaronder fragmenten van drie schoenen en een 
messchede.115 Alle drie schoenen zijn muilen (Goubitz type 105). Een redelijk complete muil 
heeft een verhoogde hak, bestaande uit een laag hout en twee lagen leer, verbonden door 
houten pennetjes (afb. 159). Van de andere twee muilen is alleen het bovenleer gevonden. 
Een van de voorbladen, een versierd exemplaar, heeft bevestigd gezeten op een houten zool 
(afb. 160). De messchede heeft middenachter de sluiting en is onversierd (afb. 161). 

115  Determinatie: A. Vissie en E. Winters.

Afbeelding 159. Een muil met verhoogde hak. De tekening is schaal 1:4. V40-L01.
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5.3 Dempingslaag gracht Verlaat (gedempt 1792)

In 1792 is opnieuw een stuk van de oostzijde van de gracht in het Verlaat gedempt. Het water 
is dichtgestort met schelpen, met daarin wat zand. Zeer waarschijnlijk zijn de schelpen voor 
de kust van Enkhuizen weggeschept.

5.3.1 Vondsten (W. Stellingwerf)
Uit de dempingslaag komen 131 scherven van keramiek en 34 fragmenten van tegels en 
dakpannen plus één halsfragment van een fles. Opvallend is het feit dat een groot deel van 
de vondsten sterk verweerd is door de werking van golfslag. Veel scherven hebben afgeronde 
randen en een versleten glazuur, wat betekent dat deze scherven lange tijd in stromend water 
hebben gelegen. De scherven zijn dus meegekomen met het schelpgruis uit de Zuiderzee. 

Binnen de 131 verzamelde scherven kunnen minimaal 85 objecten onderscheiden worden. 
De oudste en enige Middeleeuwse scherf is een bodemfragment van een pot van Pingsdorf-

Afbeelding 160. Versierd voorblad van een muil, 
schaal 1:4. V44-L01 

Afbeelding 161. Twee zijden van een onversierde messchede. V43-L01 
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aardewerk met geknepen standring. Aan 
het oppervlak van de scherf bevinden 
zich skeletten van kleine zeediertjes, wat 
aantoont dat deze vondst inderdaad een tijd 
lang in zout water heeft gelegen. De meeste 
scherven zijn te dateren in de 18de eeuw 
en passen goed in de periode voor 1792. 
Twee fragmenten wijken daar duidelijk van 
af, namelijk een scherf van een bord van 
Portugese faience uit de eerste helft van 
de 17de eeuw en een theekopje van Engels 
industrieel aardewerk (pearlware) uit de 
19de eeuw. Het bord van Portugese faience 
is beschilderd in blauw met een vogel in 
een landschap omringd door panelen, 
gebaseerd op het kraakporselein uit China 
(afb. 162).116 Scherven van Portugees 
aardewerk uit de 17de eeuw worden af en 
toe in latere contexten in West-Friesland 
gevonden. Soms gaat het om antieke 
stukken die pas na één of twee eeuwen bij 
het afval zijn beland. Het randfragment van 
het Engelse theekopje moet daarentegen 
als ruis worden beschouwd in deze in 1792 
gedempte gracht. Het kopje is versierd met een blauw drukdecor van een theedrinkend stel, 
een decor wat bekend staat als “tea party” (afb. 163).117 Hoewel de druktechniek, oftewel 
het transfer printing, al sinds het midden van de 18de eeuw in Engeland werd toegepast, 
moet dit onderglazuur blauw bedrukte kopje op basis van verfijndheid, identieke gemerkte 
exemplaren en op grond van de klederdracht van de afgebeelde personen in de periode 1810-
1830 geplaatst worden.118

Het is opmerkelijk dat faience en Aziatisch porselein de grootste vondstcategorieën zijn, 
met elk minimaal 23 objecten. De minder verfijnde categorieën roodbakkend en witbakkend 
aardewerk worden samen vertegenwoordigd door slechts 19 exemplaren. Bij laatstgenoemde 
categorieën gaat het met name om keukengoed en tafelwaar van Fries, Brabants en Nederrijns 
aardewerk. Typisch Fries zijn het ‘vlekkengoed’ van witbakkend aardewerk, een roompot van 
roodbakkend aardewerk, versierd met tulpmotieven van wit en groen slib (r-kan-8) en een 
papkop met een gemarmerde sliblaag aan de binnenzijde (r-kop-4). Karakteristiek voor de 
Brabantse producten uit Bergen op Zoom en Oosterhout zijn een bakpan (r-bak-6) en twee 
wijde grapen (r-gra-46, r-gra-51) met rechte rand van roodbakkend aardewerk. Een bord met 
vlakke bodem, aan de binnenzijde versierd met golflijnen van wit en rood slib, is ten slotte 
kenmerkend voor de 18de-eeuwse producten uit het Nederrijns gebied. Een opvallende vondst 
is een fragment van een theeketel met hengsel van witbakkend aardewerk (w-the-2), voorzien 
van een bruin glazuur van mangaanoxide. Het is waarschijnlijk eveneens een product uit 

116  V37-C06.
117  V37-C09.
118  www.northernceramicsociety.org/exhibition/people-and-pots/

Afbeelding 162. Fragment van een bord van 
Portugese faience. V37-C06.

Afbeelding 163. Fragment van een theekopje van 
Engels industrieel aardewerk. V37-C09.
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Friesland.119

De faience scherven kunnen overwegend als tafelwaar gedetermineerd worden. Driekwart 
van de vormen bestaat uit borden, met één theeschotel (f-bor-8), vier borden met vlakke 
bodem (f-bor-2, f-bor-3), een bord met uitgeschraapte standring (f-bor-6), twee borden op 
standring (f-bor-1, f-bor-7) en een zogenaamde pannenkoekschotel met bolle spiegel. De 
meeste borden zijn beschilderd met simpele blauwe of polychrome florale motieven. Naast 
borden komen twee kopjes (f-kop-2), twee kommen, een fragment van een kwispedoor en 
een zalfpot (f-zal-1) voor. 

Het Aziatisch porselein bestaat vooral uit 
fragmenten van borden en schoteltjes 
en theekopjes. De meeste objecten 
zijn standaard versierd met blauw 
geschilderde landschapjes of florale 
motieven. Daarentegen komen ook luxere 
soorten voor, zoals een schoteltje van 
kapucijnerwaar (p-bor-1, afb. 164.2), 
herkenbaar aan de bruine buitenzijde, een 
theekop beschilderd in onderglazuur blauw 
en bovenglazuur rood-goud Imari-palet 
(p-kop-4) en een kopje (p-kop-4) voorzien 
van een decor van polychrome bloemen 

119  Van der Meulen & Smeele 2005, 285.
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Afbeelding 164. Scherven van Chinees porselein. Schaal 1:2.
1. Fles van kraakporselein, 1600-1650 (V37-C01).
2. Schoteltje van kapucijnerwaar, 1700-1800 (V37-C04).
3. Kopje met bovenglazuur polychroom ‘famille rose’ decor, 1725-1800 (V37-C03).
4. Kopje met bovenglazuur polychroom ‘imari’ decor, 1700-1800 (V37-C02).
5. Bord van Swatow-goed, 1600-1900 (V37-C05).

Afbeelding 165. Fles van kraakporselein. Collectie 
Rijksmuseum, Amsterdam.
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binnen rode cartouches met accolade-rand, aangeduid als “famille rose” (afb. 164.4 en 
164.3).120 Naast deze 18de-eeuwse scherven kunnen nog een fragment van een fles van vroeg 
17de-eeuws kraakporselein (afb. 164.1) en een scherf van een bord van Swatow-porselein 
vermeld worden (afb. 164.5).121 In de collectie van het Rijksmuseum bevindt zich een complete 
fles van kraakporselein, voorzien van hetzelfde soort decor (afb. 165). Het provinciale Swatow-
goed is over het algemeen minder verfijnd van aard dan de producten uit Jingdezhen. De 
scherf zou zowel uit de 17de als uit de 18de eeuw kunnen dateren.
Steengoed komt voor met scherven van minimaal drie mineraalwaterflessen (s2-fle-2) en twee 
potten uit het Westerwald en uit Langerwehe, evenals twee kruiken (s2-kan-32) uit Frechen. 
Een resterende vondstcategorie is industrieel vervaardigde keramiek, waarvan het 
leeuwendeel een Engelse herkomst heeft. Het vroegste product uit Engeland dat zich tussen 
het vondstmateriaal bevindt, is een fragment van een schoteltje van industrieel steengoed, 
zogenaamd white salt-glazed stoneware, uit de periode 1740-1775 (afb. 166.1).122 In de jaren 
zeventig van de 18de eeuw wordt dit product van de markt verdreven door het rond 1760 
geïntroduceerde creamware.123 Dit verfijnde loodglazuur-aardewerk met een wit baksel wordt 
vertegenwoordigd door een scherf van een bord, een theepot (iw-the-3) en een zoutschaaltje 
(iw-zou-3) (afb. 166.3).124 Een opvallende variant van dit crèmekleurige creamware is het 
zogenaamde tortoiseshellware, dat rond 1745 op de markt verscheen en tot circa 1780 in productie 
bleef.125 Kenmerkend aan dit type aardewerk is het groen en bruin gevlekte oppervlak, wat door 
de toevoeging van koper- en mangaanoxide aan het loodglazuur is verkregen. Het gevlekte 
schild van een schildpad diende als inspiratie voor deze versiering. Tussen de scherven bevindt 

120  V37-C02, V37-C03 en V37-C04.
121  V37-C01 en V37-C05.
122  V39-C02.
123  Edwards & Hampson 2005, 11, 46-47.
124  V37-C07.
125  Barker & Halfpenny 1990, 35-36.
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Afbeelding 166. Scherven van Engelse keramiek en Continentale imitaties. Schaal 1:2.
1. Schotel van white salt-glazed stoneware, 1740-1775 (V39-C02).
2. Theepot van blackware, 1740-1800 (V37-C08).
3. Zoutschaaltje van creamware, 1760-1800 (V37-C07).
4. Schotel van tortoiseshellware, 1740-1780 (V39-C01).
5. Kopje van Continentale imitatie-creamware, mogelijk Delfts, 1775-1825 (V37-C11).
6. Schoteltje van Continentale imitatie-creamware, mogelijk Delfts, 1775-1825 (V37-C10).
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zich één fragment van een theeschotel van tortoiseshellware (iw-bor-10) (afb. 166.4).126 Een 
andere variant van het creamware is pearlware, dat hetzelfde baksel, maar een afwijkend 
glazuur heeft. Van nature kleurt het doorzichtige loodglazuur geel, wat het geval is bij 
creamware, maar met de toevoeging van kobaltoxide ontstaat een helderder glazuur dat het 
pearlware typeert. Pearlware is rond 1775 geïntroduceerd en bleef tot in het eerste kwart 
van de 19de eeuw in productie. Van deze categorie is een scherf van een schoteltje gevonden. 
Verder zijn een kop (iw-kop-1) en een schotel (iw-bor-3) op te merken, waarbij de vormen 
exact overeenkomen met contemporaine producten uit Engeland, maar waarbij het baksel van 
slechte kwaliteit is (afb. 166.5 en 166.6).127 Het gaat waarschijnlijk om continentale imitaties 
van creamware. Mogelijk zelfs om Delftse producten, aangezien uit historische bronnen bekend 
is dat daar vanaf circa 1780 verschillende pogingen zijn ondernomen om de kwaliteit van het 
verfijnde Engels serviesgoed te evenaren.128 Als laatste kan een fragment van een theepot van 
industrieel zwart aardewerk (iz-the-3), zogenaamd blackware, vermeld worden (afb. 166.2).129 
Dit type aardewerk was vooral populair tussen 1740 en 1775, maar bleef daarna ook nog in 
productie.

Het eerder genoemde glasfragment is van een bolle fles uit de 18de eeuw. Verder zijn wat losse 
fragmenten van blauw en paars beschilderde tegels uit de tweede helft van de 17de en de 18de 
eeuw gevonden. Het gaat vooral om landschapjes, personen en florale motieven.

5.3.2 Tabakspijpen (J. van Oostveen)
In de dempingslaag zijn ten minste negen tabakspijpen aangetroffen. Deze tabakspijpen 
dateren vooral uit de tweede helft van de 18de eeuw en dan met name uit de jaren tussen 1780 
en 1790 (afb. 167). Er is één tabakspijp die rond het jaar 1800 gedateerd moet worden, deze 

126  V39-C01.
127  V37-C10 en V37-C11.
128  Van der Meulen en Smeele 2004.
129  V37-C08.

Afbeelding 167. Overzicht van de tabakspijpen uit de dempingslaag.
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kan worden beschouwd als ruis. Het betreft een Goudse pijp met het merk de speelman. Een 
tweetal vondsten is zwaar geërodeerd. Deze zogenaamde ‘gerolde’ vondsten tonen aan dat 
deze fragmenten van tabakspijpen langdurig in het water hebben gelegen. De ketels van de 
tabakspijpen die binnen vondstnummer 39 zijn aangetroffen dragen allemaal hetzelfde merk: 
BVB. Daarnaast kunnen tabakspijpen met dit merk kwalitatief gezien tot de absolute top van 
de Goudse producten worden gerekend. Kwalitatief minder afgewerkte ketels van tabakspijpen 
zijn binnen dit vondstnummer niet aangetroffen.

5.4 Dempingslaag gracht Verlaat/Wortelmarkt (gedempt 1839/1840)

In 1839/1840 is de rest van het water in het Verlaat en de Wortelmarkt dichtgegooid. De 
dempingslaag bestond uit een rommelig geheel van klei, zand, schelpgruis en stadsafval.

5.4.1 Keramiek (W. Stellingwerf)
Uit de dempingslaag zijn 686 keramiekscherven, 18 glasscherven en 45 fragmenten 
bouwkeramiek verzameld. Hoewel de demping van dit deel van de gracht moet hebben 
plaatsgevonden in 1839/1840, zijn maar weinig scherven gevonden die specifiek van na 1800 
dateren. Vooral de tweede helft van de 18de eeuw is goed vertegenwoordigd, maar er zijn 
ook tientallen scherven uit de 17de eeuw aangetroffen. Typische producten uit de eerste helft 
van de 19de eeuw, zoals Bergse bakpannen of grapen van roodbakkend aardewerk met het in 
1798 geïntroduceerde BOZ-stempel, ontbreken en vormen van industrieel wit aardewerk met 
drukdecors komen slechts op kleine schaal voor. Vermoedelijk is een 18de-eeuwse afvalberg 
binnen of buiten de stad afgegraven om de gracht mee te kunnen dempen. Daarbij zou dan een 
klein segment contemporain materiaal uit het tweede kwart van de 19de eeuw meegekomen 
kunnen zijn.

Uit de 686 keramiekfragmenten is een MAE van 353 vastgesteld. Roodbakkend aardewerk 
is de grootste vondstcategorie met minimaal 113 verschillende objecten, daarop volgt 
Aziatisch porselein met ten minste 73 exemplaren. Tinglazuuraardewerk, onderverdeeld in 

1 2

Afbeelding 168. Scherven van steengoed. Schaal 1:2.
1. Frechense baardmankruik, 1700-1800 (V23-C04).
2. Westerwald voorraadpot, 1800-1850 (V17-C01).
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Nederlandse majolica en faience, plus Italiaanse en Franse faience, is vertegenwoordigd met 
gezamenlijk 70 objecten. Witbakkend aardewerk bestaat uit minimaal 38 voorwerpen en Duits 
steengoed is aanwezig met minstens 15 exemplaren. Industriële keramiek uit Engeland is 
vertegenwoordigd met in totaal 43 objecten van verschillende baksels. Ten slotte zijn een 
vogelbeeldje van pijpaarde en een kopje van Duits porselein minder algemene verschijningen 
tussen de vondsten. 

De meeste scherven van steengoed hebben toebehoord aan potten en kannen uit het Westerwald, 
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Afbeelding 169. Scherven van roodbakkend en witbakkend aardewerk. Schaal 1:2.
1. Nederrijns bord met slibversiering, 1725-1775 (V2-C02).
2. Doofpot uit Bergen op Zoom met “roosje” van vingerindrukken, 1700-1850 (V17-C03).
3. Bakpan met gegolfde rand en radstempel langs bodem (V1-C04).
4. Bord van Frechens aardewerk met slibversiering, 1775-1850 (V38-C01).
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versierd met kerfsnee-motieven, appliques en kobaltblauwe accenten. Daarvan dateert een 
groot deel uit de 17de en 18de eeuw. Karakteristiek voor de eerste helft van de 19de eeuw zijn 
fragmenten van steengoed potten (s2-pot-39) versierd met gekerfde en blauw ingekleurde 
florale motieven (afb. 168.2).130 Eén scherf van een kan is op basis van het donkergrijze baksel 
als een product uit Raeren te bestempelen. Ook dit object, dat rond 1600 dateert, is versierd 
met kobaltblauw. Verder komen fragmenten van minimaal drie steengoed mineraalwaterflessen 
(s2-fle-9) en twee kruiken uit Frechen (s2-kan-32) voor. Eén van de Frechense scherven bevat 
een typisch baardman-applique (afb. 168.1).131 Hoewel baardmankruiken al sinds de 16de eeuw 
in productie waren, nam de zorgvuldigheid van de toegepaste applique-versiering in de loop 
der tijd af. Aangezien de de baardman op dit fragment tamelijk slordig van aard is en omdat uit 
gedateerde scheepswrakken vergelijkbare exemplaren bekend zijn, kan aangenomen worden 
dat deze kruik in de 18de eeuw vervaardigd is. 

De scherven van roodbakkend aardewerk zijn grotendeels te verdelen in een Brabants, Fries 
en Nederrijns component, typerend voor het algemene Nederlandse marktaanbod van deze 
keramieksoort in de 18de eeuw. Terwijl de Brabantse pottenbakkers uit Bergen op Zoom en 
Oosterhout zich met name toespitsten op de productie van hittebestendige kookgerei, bestaat 
het Friese vormenspectrum vooral uit ander keukengoed en huishoudelijke artikelen die niet 
op het vuur toegepast werden. Het Nederrijnse assortiment bestaat doorgaans uit met kleislib 
versierde borden op plat standvlak. Meest voorkomend zijn fragmenten van grotere schotels 
met een decor van concentrische cirkels en slingerlijnen van groen en wit slib (r-bor-7). 
Daarnaast komen twee kleine bordjes met een rasterpatroon van wit slib voor (r-bor-38) (afb. 
169.1).132 
Karakteristieke Brabantse producten zijn de bakpannen met brede rand (r-bak-6, MAE = 4) en 
de bolle grapen met geprononceerde ribbel onder de rand (r-gra-11, MAE = 2), diverse wijde 
grapen met rechte wand en kraagrand (r-gra-51, MAE = 14; r-gra-53, MAE = 2), een gortpan 
(r-gra-65), twee doofpotten (r-pot-3, afb. 169.2) en een lekschaal (r-lek-2). De meeste 
voorwerpen zullen in Bergen op Zoom geproduceerd zijn, maar enkele grapen en de lekschaal 
hebben op basis van het baksel en uit Oosterhout opgegraven pottenbakkersafval een herkomst 
uit dat Brabantse productiecentrum.133 Herkenbare Friese producten uit de gedempte gracht 
zijn vijf borden (r-bor-3, MAE = 5) en zeven papkoppen (r-kop-4), zes room- of melkpotten 
(r-kan-5, r-kan-8), een vergiet (r-ver-1) en een lekschaal, vijf komforen (r-kmf-23), drie 
steelkommen (r-stk-3, r-stk-5), twee waskommen (r-kom-1), zeven voorraadpotten (r-pot-2, 
r-pot-14), drie pispotten (r-pot-16), tien vuurtesten (r-tes-2) en een olielamp. De voorwerpen 
die een functie in de keuken of op de eettafel hadden, zijn in veel gevallen voorzien van sierlijke 
motieven van wit slib in de vorm van slingerlijnen, s-jes en stilistische tulpen. Een aantal 
borden, kommen en koppen zijn inwendig versierd met gemarmerd slib. Opmerkelijk is ten 
slotte een fragment van een bakpan (r-bak-6) die de basisvorm van de exemplaren uit Bergen 
op Zoom heeft, maar daarvan afwijkt vanwege het sterk gespikkeld baksel, een gegolfde rand 
en een radstempelversiering langs de bodem (afb. 169.3).134 Vooral het gespikkeld baksel 
en de radstempelversiering zijn meer kenmerkend voor Fries aardewerk dan voor Bergse 
producten uit de 18de en 19de eeuw.135 Mogelijk gaat het hier om een Friese bakpan met 

130  V17-C01.
131  V23-C04.
132  V2-C02.
133  Kleij 1995, 145-136.
134  V1-C04.
135  Van der Meulen & Smeele 2005, 248, 253.



109

enkele decoratieve aanpassingen waarvan 
de vorm is geïnspireerd op de standaard 
Bergse bakpan.

Het witbakkend aardewerk is voornamelijk 
vertegenwoordigd met keuken- en 
tafelgerei, in de meeste gevallen voorzien 
van een groen glazuur. Het keukengerei 
bestaat onder andere uit drie bakpannen 
(w-bak-5) en zeven steelgrapen (waarvan 
drie van het type w-gra-36), een knop van 
een deksel en een vergiet. Interessant 
is het voorkomen van diverse scherven 
van minstens drie kachelpannen van het 
zogenaamde ‘Frankfurter Waar’. Met de snel toenemende bouw van fornuizen in de Nederlandse 
keukens vanaf het midden van de 18de eeuw kwamen nieuwe kookvormen met een platte bodem 
op de markt die als kachelpannen worden aangeduid. In eerste instantie was de productie van 
het Frankfurter kookgerei in het Duitse gebied tussen Main en Rijn gecentreerd, maar vanaf 
circa 1775 vond in Nederland – met name in Gouda en Bergen op Zoom – grootschalige 
imitatie plaats die tot ver in de 19de eeuw doorliep. De tafelwaar is onderverdeeld in vier 
grote borden met platte bodem (w-bor-2, w-bor-4), een komfoor en een waterketel waarvan 
de tuit bewaard gebleven is (w-the-2). De borden versierd met florale motieven van oranje, 
bruin en groen slib op de spiegel en een tekst van bruin slib op de vlag kunnen als typische 
laat 18de- en 19de-eeuwse producten uit het Duitse Frechen beschouwd worden (afb. 169.4).136 
Verder komen scherven van vier pispotten (w-pis-4, w-pis-6), twee vuurstolpen (w-vst-2) een 
kandelaar en een olielamp voor.
Naast het standaard Nederlandse en West-Duitse witbakkend aardewerk is tevens een scherf met 
een afwijkend beige baksel van een pot van Weser-aardewerk uit Noord-Duitsland gevonden. 
Een andere soort witbakkende, kalkrijke klei, is pijpaarde, waarvan naast tabakspijpen ook 
beeldjes werden gemaakt. Tussen de vondsten bevindt zich een pijpaarden beeldje van een 
vogel uit de 17de of 18de eeuw (afb. 170).137

Majolica is een tamelijk kleine vondstcategorie met scherven van maximaal twaalf verschillende 
borden. De meeste fragmenten zijn versierd met blauwe concentrische motieven en golflijnen 
op de vlag rond een centrale voorstelling – meestal een landschapje – op de spiegel (m-bor-3, 
m-bor-13). Deze borden zijn waarschijnlijk in de 18de eeuw in Friesland geproduceerd. Verder 
zijn vier oudere borden uit de eerste helft van de 17de eeuw te herkennen die met polychrome 
motieven of een blauw imitatie kraakdecor zijn beschilderd. De in Nederland vervaardigde 
faience omvat 82 scherven die in minstens 52 objecten kunnen worden onderverdeeld. 
Opvallend is het hoge aantal borden (MAE = 36), waarbij het voor de latere 18de en vroege 
19de eeuw karakteristieke tamelijk bolle model met plat standvlak (f-bor-3) uit Delft veruit 
het meest voor komt (MAE = 15). Een ander, platter model op standvlak (f-bor-2) is viermaal 
vertegenwoordigd. Borden op standring (f-bor-1 en f-bor-7) komen acht keer voor en verder 
zijn twee exemplaren met uitgeschraapte standring aangetroffen (f-bor-6). Veel van de borden 

136  V38-C01.
137  V2-C01.

Afbeelding 170. Pijpaarde beeldje van een vogel. V2-
C01.
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van het type f-bor-3 zijn beschilderd met simpele blauwe of polychrome florale motieven (afb. 
171.1)138, ze behoren tot het goedkoopste segment van de Delftse aardewerkindustrie die 
vanwege buitenlandse invloeden rond 1800 grotendeels was ingestort. De borden op standring 
zijn in de meeste gevallen wat zorgvuldiger beschilderd en dateren in een aantal gevallen ook 
enigszins vroeger. Los van het feit dat veel van de Delftse borden slordig versierd zijn en dus 
van weinig waarde zullen zijn geweest, is het opmerkelijk dat één van de scherven toch sporen 
van reparatie draagt. Het bord is in het verleden een keer gekramd geweest, wat te herkennen 
is aan de geboorde gaten langs de rand (afb. 171.2).139 Later is het alsnog afgedankt. De 
simpele aard van het bord maakt het bijzonder dat men destijds de moeite heeft genomen het 
voorwerp te repareren. Het gaat in dit geval waarschijnlijk om afval van een weinig bemiddeld 
huishouden. 

Naast de borden is een aantal scherven van twee plooischotels, vier kommen plus twee 
koppen, twee pispotten (f-pis-1), twee vazen (f-vaa-5), een vergiet, een zalfpot (f-zal-1) 
en een zoutschaaltje (f-zou-4) gevonden. De zalfpot is in een gave staat aangetroffen (afb. 
172).140 De vorm van dit model is tussen de 17de en 19de eeuw vrijwel onveranderd gebleven. 
Het zoutschaaltje is in een archeologisch complete staat opgegraven en kan in de late 17de 

138  V23-C02.
139  V31-C02.
140  V24-C05.

1

2

Afbeelding 171. Scherven van Delftse faience. Schaal 1:2.
1. Delfts bord beschilderd met simpele blauwe florale motieven, 1750-1825 (V23-C02).
2. Delfts bord met twee kramgaten, 1750-1825 (V31-C02).
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of vroege 18de eeuw gedateerd worden 
(afb. 173).141 Behalve twee plooischotels 
van Nederlandse faience zijn tussen 
het vondstmateriaal ook een scherf van 
een Franse plooischotel met een dikke 
laag tinglazuur en fragmenten van drie 
Italiaanse exemplaren te onderscheiden. 
In het laatste geval gaat het om twee 
plooischotels in polychrome Compendiario 
stijl en een exemplaar met blauwe 
Calligrafico Naturalistico beschildering. 
Vooral de plooischotel in Calligrafico 
Naturalistico-stijl is een bijzondere vondst 
(afb. 174.1).142 Hoewel het slechts om 
een kleine scherf gaat, is de beschildering 
van blauwe bladmotieven rond een 
centrale voorstelling goed vergelijkbaar 
met andere zeer zeldzame vondsten uit 
Enkhuizen en Medemblik van plooischotels 
die respectievelijk met een voorstelling 
van Venus en jachthonden en hazen 
beschilderd zijn.143 Eén van de faience 
kopjes is opvallend rijkelijk beschilderd 
met grotesken van draperieën en pauwen 
in geel, blauw en bruin (afb. 174.3).144 Het 
gaat hier om een imitatie van Italiaanse 
faience in de A Rafaellesca-stijl. Het kopje, 
vermoedelijk een stemcup (kopje op hoge 
voet), kan worden geïdentificeerd als een product van de Haarlemmer plateelbakker Willem 

141 V1-C02.
142 V1-C01.
143 Vergelijk Schrickx 2012, 92, afb. 101; Schrickx 2016a, 162, afb. 111 en AWF vondstmelding 1260, 

Enkhuizen.
144 V24-C04.

Afbeelding 172. Zalfpot van faience. V24-C05.

Afbeelding 173. Zoutschaaltje van faience. V1-C02.

1
2 3

Afbeelding 174. Scherven van Italiaanse faience en een Nederlandse imitatie. Schaal 1:2.
1. Italiaanse plooischotel in calligrafico naturalistico, 1600-1650 (V1-C01).
2. Italiaans bord, a raffaellesca, 1600-1650 (V23-C01).
3. Kop van Nederlandse faience, imitatie a raffaellesca, product van Willem Jansz. Verstraeten, Haarlem, 
1645-1655 (V24-C04).
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Jansz. Verstraeten die tussen 1645 en 1655 actief was.145 Bij een recente opgraving in de 
David-Romeinstraat in Enkhuizen is een vergelijkbare faience kop op voet in bijna complete 
staat gevonden.146 Tot slot bevindt zich tussen de vondsten ook een scherf van een origineel 
Italiaans bord versierd met grotesken in A Rafaellesca-stijl (afb. 174.2).147

De grote hoeveelheid Chinees porselein tussen de vondsten is opmerkelijk te noemen. Het 
gaat om 88 scherven, waarbij minstens 73 verschillende objecten te onderscheiden zijn. De 
meeste objecten zijn in de eerste helft van de 18de eeuw te dateren, maar ook kraakporselein 
van een eeuw ouder is niet zeldzaam. Een groot deel van de porseleinscherven is van borden 
en schoteltjes waarbij vanwege de fragmentatie geen specifiek type vastgesteld kan worden 
(MAE = 31). Bij elf exemplaren is dit wel mogelijk. Het gaat om vijf theeschotels op standring 
(p-bor-1, p-bor-6 en p-bor-9), twee platte borden met uitgeschraapte standring en vier diepe 
borden op standring (p-bor-8 en p-bor-18). Eén bordscherfje bevat een gat in de bodem 
waarin zich fragmenten van koperdraad bevinden, een teken dat het object in het verleden 
gekramd is geweest (afb. 176.4).148 Twee fragmenten van borden van kraakporselein hebben 
een geboord gat in de standring, wat er op wijst dat ze ooit als sierschotels aan de wand hebben 
gehangen (afb. 175.1 en 2).149 Naast borden zijn ook meerdere scherven van kommen (MAE 
=8) en koppen (MAE = 12) gevonden die te gefragmenteerd zijn om ze specifiek te kunnen 
determineren. Eén kom is te herkennen als een p-kom-8. Bij de kopjes zijn een exemplaar 
met uitgebogen rand (p-kop-1) en twee koppen met plooiwand (p-kop-5 en p-kop-9) te 
onderscheiden. Opvallend is de aanwezigheid van een scherf van een theepot (p-the-1) en 
drie fragmenten van vazen. 
Als naast de vormvariatie ook wordt gekeken naar de decoraties van de verschillende 
porseleinvondsten dan kan duidelijk onderscheid gemaakt worden in kraakporselein uit de 
eerste helft van de 17de eeuw, zorgvuldig beschilderd porselein uit de Kangxi-periode (ca. 1680-
1720) en later 18de-eeuws porselein met over het algemeen minder verfijnde versieringen. 
Het kraakporselein onderscheidt zich van de rest door de meestal typische versiering van 
een blauw geschilderd landschap met dieren als centrale voorstelling omgeven door florale 
motieven en/of boeddhistische symbolen binnen panelen (afb. 175).150 Het Kangxi-porselein is 
veelal met een fijn penseel in blauw beschilderd met dieren, bloemen of figuren (afb. 176).151 
Daarnaast zijn diverse kopjes en schotels voorzien van een geperste reliëfwand en een 
vierkant geschilderd karaktermerk op de bodem (afb. 176.1).152 Typisch voor de 18de eeuw zijn 
een schoteltje van kapucijnerwaar met inwendig een blauw decor en aan de buitenzijde een 
laag van ijzerengobe en een bord van famille verte met bovenglazuur polychroom geschilderd 

145  Vergelijk Baart 2008, 114.
146  446-V362.
147  V23-C01.
148  V17-C02.
149  V24-C07 en V24-C08.
150  V24-C06, V24-C07, V24-C08, V31-C04, V38-C03 en V28-C01.
151  V38-C02, V31-C05, V45-C03, V24-C10, V31-C05, V31-C07.
152  V3-C01.

Afbeelding 175 (vorige pagina). Scherven van Chinees kraakporselein, 1600-1650. Schaal 1:2.
1. Schotel van kraakporselein met doorboorde standring (V24-C08).
2. Schotel van kraakporselein met blauw geschilderd floraal decor en doorboorde standring (V24-C07).
3. Schotel van kraakporselein met blauw geschilderde boeddhistische symbolen (V38-C03).
4. Klapmuts van kraakporselein beschilderd met blauwe panelen en cartouches met florale motieven en 
meanders (V24-C06).
5. Schotel van kraakporselein met blauw geschilderd hert in een landschap (V31-C04).
6. Kraaienkop van kraakporselein (V28-C01).
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landschap (afb. 176.9 en 10).153 Verder zijn twee schoteltjes met blauwe florale motieven ook 
in de 18de eeuw te dateren (afb. 176.4 en 5).154

153  V31-C03, V31-C06.
154  V17-C02, V24-C09. 
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Twee afwijkende scherven met slordig geschilderd blauwgrijs decor en een grof glazuur zijn als 
provinciaal Swatow-goed aan te merken (afb. 177).155 Daarbij valt vooral de bodem van een 
kom op, die een cirkelvormige uitsparing van het glazuur aan de binnenzijde heeft. 

Naast het grote aantal fragmenten van Chinees porselein 
is één zeldzamere scherf van laat 18de-eeuws Duits 
porselein op te merken. Het gaat om een fragment van 
een kop (ep-kop-5) met blauw strobloemendecor dat 
op de bodem een klaver als schildersmerk draagt (afb. 
178).156 In de porseleinfabriek van de Thüringer plaats 
Limbach, gesticht in 1772, werd dit merk in de laatste 
decennia van de 18de eeuw toegepast.

155  V38-C04, V45-C02.
156  V38-C05.

Afbeelding 176 (vorige pagina). Scherven van Chinees porselein uit de Kangxi- en Qianlong-periode, 
1680-1800
1. Kopje uit de Kangxi-periode met geperste reliëfwand en vierkant schildersmerk aan de bodem (V03-C01).
2. Schoteltje uit de Kangxi-periode, in blauw beschilderd met zotjes (V38-C02).
3. Bord uit de Kangxi-periode met uitsparing tussen blauw beschilderde spiegel en vlag (V31-C05).
4. Schoteltje met kramgat (V17-C02).
5. Schoteltje, beschilderd met blauwe florale motieven (V24-C09).
6. Vaas uit de Kangxi-periode, beschilderd met blauwe kraanvogels (V31-C07).
7. Kom uit de Kangxi-periode, beschilderd met blauwe draken (V45-C03).
8. Kom uit de Kangxi-periode, beschilderd met blauwe cartouches en geometrische motieven (V24-C10).
9. Schoteltje van Kapucijnerwaar (V31-C03).
10. Bord met polychroom ‘famille verte’ decor (V31-C06).

1

2

Afbeelding 177. Scherven van Chinees Swatow-goed, 1600-1900
1. Kom van Swatow-goed met grove blauwe beschildering (V45-C02).
2. Kom van Swatow-goed, beschilderd met blauwe boeddhistische motieven (V38-C04).

Afbeelding 178. Kop van Duits 
porselein. V38-C05.
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Als laatste kunnen nog een aantal objecten van Engelse industriële keramiek worden vermeld. 
Het gaat om zes voorwerpen van industrieel steengoed, één scherf van industrieel rood 
aardewerk, zogenaamde redware, twee stukken serviesgoed van industrieel zwart blackware, 
33 objecten van industrieel wit aardewerk, onderverdeeld in creamware, pearlware en witgoed 
en één fragment industrieel gekleurd aardewerk. De vondsten van industriële keramiek geven 
een goede indicatie van de datering van de stortgrond waarmee de gracht in 1839/1840 
is gedempt. Het valt op dat zich tussen de scherven slechts twee fragmenten van witgoed 
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bevinden die specifiek in de 19de eeuw geplaatst kunnen worden en dus goed passen bij het 
jaartal 1839/1840. Creamware uit de periode 1760-1800 is veruit de grootste vondstcategorie 
(MAE = 22). Daarnaast zijn vroegere keramieksoorten uit het midden van de 18de eeuw, zoals 
salt-glazed stoneware, redware en blackware ook vertegenwoordigd. Dit gegeven versterkt 
het eerder aangegeven vermoeden dat de gracht waarschijnlijk is volgestort met 18de-eeuwse 
afval.

Het industrieel steengoed bestaat uit scherven van drie schoteltjes (s3-bor-2), een theekopje 
(s3-kop-3) en een theepot (s3-the-6) van salt-glazed stoneware evenals een kom met oor (s3-
kom-11) van brown stoneware (afb. 179.1, 2 en 3).157 De eerste categorie is vrij specifiek te 
dateren tussen circa 1740-1775. Het bruin geglazuurde steengoed is veel langer in productie 
geweest en kan grofweg tussen 1750-1850 gedateerd worden. Het vroegste industrieel 
aardewerk uit de gracht is een fragment van een theepot van redware, dat tussen circa 1740-
1760 dateert. Verder zijn een dekseltje van een theepot of suikerpot plus een tuit van een 
theepot van blackware gevonden (afb. 179.4 en 5).158

Het industrieel wit aardewerk omvat 22 stuks serviesgoed van creamware, negen objecten van 
pearlware en twee scherven van witgoed. Het jongste materiaal – het witgoed – bestaat uit 
scherven van twee kommen (iw-kom-1). Het vormenspectrum van creamware en pearlware, 
twee soorten keramiek van hetzelfde baksel, maar met een afwijkend glazuur, is vrijwel 
hetzelfde. Serviesgoed met exact dezelfde vormen is in beide varianten gemaakt tijdens het 
laatste kwart van de 18de en de vroege 19de eeuw. Echter, vaak is het creamware onversierd, 
terwijl pearlware juist vrijwel altijd gedecoreerd is. Het creamware bestaat uit scherven van 
minstens zes verschillende eetborden, waarvan één als een iw-bor-4 is te determineren. 
Daarnaast is een scherf van een opdienschaal (iw-sch-1) gevonden. Als theegoed zijn minimaal 
vier schoteltjes te onderscheiden, waarvan drie tot het type iw-bor-3 gerekend kunnen worden. 
Eén van de schoteltjes is versierd met een cirkelvormige parelrand in reliëf, een andere is 
bovenglazuur beschilderd met rozen (afb. 179.6, 7 en 9).159 Verder zijn een scherf van een 
theepot, een kom en negen kopjes van creamware (iw-kop-1) gevonden (afb. 179.8).160 Het 
vormenspectrum van het pearlware bestaat uit zes theeschotels (iw-bor-3, iw-bor-10) en drie 
kopjes (iw-kop-1). Een deel van de schotels en kopjes is in navolging van het Chinees porselein 

157  V1-C03, V23-C03, V45-C04.
158  V24-C01, V31-C10.
159  V24-C03, V31-C09, V45-C01.
160  V24-C02.

Afbeelding 179 (vorige pagina). Scherven van Engelse keramiek. Schaal 1:2.
1. Kopje van white salt-glazed stoneware, 1740-1775. H = 3,8 cm (V1-C03).
2. Theepot van white salt-glazed stoneware, 1740-1775 (V23-C03).
3. Boven- en zijaanzicht kom van brown stoneware, 1750-1850. H = 8 cm (V45-C04).
4. Theepot- of suikerpotdeksel van blackware, 1740-1775. H = 3,2 cm (V31-C10).
5. Tuit van een theepot van blackware, 1740-1775 (V24-C01).
6. Creamware theeschotel met bovenglazuur polychrome beschildering van bloemen, 1760-1800 
(V31-C09).
7. Creamware theeschotel met parelrand-versiering in reliëf, 1760-1800 (V45-C01).
8. Kopje van creamware, 1760-1825. H = 3,3 cm (V24-C02).
9. Creamware theeschotel, 1760-1825 (V24-C03).
10. Fragmenten van drie verschillende onderglazuur blauw beschilderde schoteltjes van pearlware, 1775-
1800 (V31-C08).
11. Kopje van pearlware met onderglazuur blauw drukdecor “sheepshearer pattern”, 1810-1830. H = 6 
cm (V31-C11).
12. Kom van caneware, 1780-1820 (V31-C01).
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met blauwe florale motieven en servetwerk 
beschilderd (afb. 179.10).161 Deze stukken 
zijn nog voor 1800 te dateren. Een aantal 
scherven met onderglazuur blauw of zwart 
drukdecor kunnen in de periode 1810-1830 
geplaatst worden. Zo komt een kopje met 
een transferprint van een schaapscheerder 
voor. In Engeland staat dit decor bekend 
als het “sheepshearer pattern” (afb. 179.11 
en 180).162 Een laatste, opmerkelijke 
vondst is een bodemscherf van een kom 
op standring van geelgekleurd industrieel 
steengoed (ik-kom-1) (afb. 179.12).163 Dit 
type keramiek wordt caneware genoemd en 
werd na een experimentele fase in de jaren 
tachtig van de 18de eeuw door de beroemde 
Engelse pottenbakker Josiah Wedgwood op 
de markt gebracht. Vooral tussen 1800 en 1820 was caneware populair.164 Desondanks is 
het een zeldzame keramieksoort die weinig in archeologische contexten in Nederland wordt 
aangetroffen.

5.4.2 Tabakspijpen (J. van Oostveen)
De datering van de aangetroffen tabakspijpen varieert van het midden van de 17de eeuw tot 

161  V31-C08.
162  V31-C11.
163  V31-C01.
164  www.jefpat.org/diagnostic/ColonialCeramics/Colonial%20Ware%20Descriptions/English-

Drybodied.

Afbeelding 180. Pearlware schotel met 
schapenscheerder-decor. Bron: www.rubylane.nl.

Afbeelding 181. Overzicht van de tabakspijpen uit de dempingslaag.
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rond het jaar veertig in de 19de eeuw (afb. 181). De jongste tabakspijpen sluiten goed aan bij 
de historisch bekende demping van de gracht. 

5.4.3 Metaal (C.P. Schrickx)
Uit het gedeelte van de gracht in de 
Wortelmarkt en Verlaat dat is gedempt in 
1839/1840 zijn enkele metaalvondsten 
afkomstig. Een deel van deze vondsten 
dateert uit de 17de of 18de eeuw, waaronder 
een duit van Holland uit 1739 en een 
keurlood met op de voorzijde een letter 
M. Verder zijn de fragmenten van een 
olielamp gevonden, vermoedelijk van een 
moderateur (afb. 182). De moderateur is 
in 1837 uitgevonden en had een zuiger en 
springveer waarmee olie naar boven werd 
gestuwd zodat er een continue toevoer van 
olie naar de lont was. De lamp had verder 
een lang smal glas. Dit nieuwe type lamp 
was snel algemeen beschikbaar. In 1857 
kwam de petroleumlamp op de markt.
Bij het onderzoek is nog een tweede onderdeel van een lamp gevonden, die niet aan een 
specifieke context valt toe te schrijven (afb. 183).

5.4.4 Glas (W. Stellingwerf)
In verhouding met de keramiekvondsten bevatte de dempingslaag weinig glasscherven. 

Afbeelding 182. Fragmenten van een olielamp. V1-M01. 

Afbeelding 183. Onderdeel van een lamp. V63-M01.



120

Het gaat om 27 fragmenten, waarbinnen 
minimaal twaalf objecten zijn te 
onderscheiden. Bij deze twaalf voorwerpen 
is een onderverdeling te maken in tien 
flessen, een beker en een kelkglas. Van 
de flessen zijn vooral halsfragmenten en 
bodems gevonden, daaruit is op te maken 
dat het in de meeste gevallen typische 
18de-eeuwse bolle flessen zijn. Er is slechts 
één cilindrische fles aanwezig, die in de late 
18de of vroege 19de eeuw gedateerd kan 
worden. Het vroegste fragment is van een 
wijnfles met oor uit de periode 1675-1725 
(gl-fle-105) (afb. 184).165 Naast fragmenten 
van drankflessen komen een bodem van 
een langwerpige eau de cologne fles en 
een medicijnflesje voor. Van de beker is 
een bodemfragment bewaard gebleven, 
de wand is versierd met horizontale ribbels 
en dateert uit de late 16de en eerste helft 
van de 17de eeuw. Dit type glas wordt een 
“bandwurmbeker” genoemd.166 Van het 
kelkglas is tenslotte enkel de stam bewaard 
gebleven (afb. 185). Opvallend aan de stam 
is de zeshoekige vorm. Het is een model 
wat “Silezische stam” wordt genoemd. 
Kelkglazen met dit type stam kwamen in de 
mode vanaf 1714 toen George 1 koning van 
Groot-Brittannië werd. Ze werden tot in het 
derde kwart van de 18de eeuw gemaakt.167 

5.4.5 Bouwkeramiek (W. Stellingwerf)
De verzamelde bouwkeramiek uit de 
gedempte gracht bestaat overwegend 
uit fragmenten van tegels (MAE = 24). 
Verder zijn vijf dakpanfragmenten en zes 
scherven van plavuizen gevonden. De 
tegels bestaan vooral uit 17de en vroeg 18de-
eeuwse exemplaren met blauw geschilderd 
landschapje. Daarnaast zijn een paar majolica tegels met tulpen uit het tweede kwart van 
de 17de eeuw en tegels met paarse acanthusbladeren uit de latere 18de eeuw op te merken. 
Eén bijna complete tegel uit de periode 1625-1675 is versierd met een blauw geschilderde 
piekenier in 17de-eeuws kostuum met ossenkop-hoekmotieven (afb. 186).168 Eén van de 

165  V1-C01; Kottman 2010, 60-62.
166  Henkes 1994, 130-133.
167  Ibid., 264.
168  V3-BK01.

Afbeelding 184. Fragment van een glazen wijnfles 
met oor. V1-G01.

Afbeelding 185. Silezische stam van een kelkglas. 
V1-G02.
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dakpanfragmenten valt op vanwege de 
sporen van aangebakken roodbakkend 
aardewerk, dit object is blijkbaar secundair 
gebruikt als baksteun in een pottenbakkerij 

(afb. 187).169 Bij de plavuizen is tenslotte een exemplaar uit de eerste helft van de 17de eeuw 
op te merken die deels verbrand is geweest. Mogelijk is er sprake van brand geweest in het 
huishouden waar deze plavuis oorspronkelijk uit afkomstig is. Een andere eventuele verklaring 
is dat de plavuis onderdeel van een haardplaats is geweest.

169  V2-BK01.

Afbeelding 186. Wandtegel uit de periode 1625-
1675. V3-BK01.

Afbeelding 187. Baksteun. V2-BK01.

Afbeelding 188. Delen van een veterschoen, schaal 1:4. V19-L01 
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5.4.6 Leer
In de dempingslaag zijn twee redelijk complete schoenen gevonden, in beide gevallen 
veterschoenen.170 De ene schoen lijkt op Goubitz type 140 (afb. 188), de andere is een Goubitz 
type 130 (afb. 189). 

5.5 Losse metaalvondsten (C.P. Schrickx)

Uit de diverse vondstnummers die niet uit een specifieke context komen, zijn veel metalen 
voorwerpen afkomstig. Deze dateren hoofdzakelijk uit de 16de tot en met de 19de eeuw.

Munten
Een zilveren munt, gevonden op de stort en mogelijk afkomstig uit de grachtvulling van de 

170  Determinatie: A. Vissie en E. Winters.

Afbeelding 189. Delen van een veterschoen, schaal 1:4. V31-L01 
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Waagstraat, is met hulp van Bouke Jan van der Veen gedetermineerd (afb. 190.1). Het gaat om 
een halve groot (23 mm, 0,9 gr) van het bisdom Utrecht, die ontbreekt in het overzichtswerk 
van Van der Chijs. Op de voorzijde staat het wapen van de bisschop met een hartschild met 
leeuw en het omschrift: MON(ETA) EPI TRAIECTENSI. Op de keerzijde staat een lang versierd 
kruis met in het eerste en vierde kwadrant een leeuw, en in het tweede en derde kwadrant een 
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Afbeelding 190. Losse munten en penningen. Schaal 1:1.
1. Halve groot van het bisdom Utrecht, ca. 1494. (V75-M02)
2. VOC-duit Gelderland, 1790 (V72-M07)
3. Messing muntgewicht voor een ½ Angel uit Engeland (V25-M02) 
4. Messing muntgewicht voor een Portugese Cruzado (V33-M02)
5. Messing muntgewicht voor een Willemschild, 1578 (V85-M06)
6. Penning geslagen ter gelegenheid van de vrede tussen Gelderland en keizer Karel V (V37-M02)
7. Penning geslagen door de Staten van Holland en West-Friesland in 1575 (V84-M01)
8. Koperen Venuspenning, ca. 1500-1550 (V26-M01)
9. Neurenbergse messing penning met Franse lelies en een koggeschip (V83-M02)
10. Neurenbergse messing penning met een rijksappel, drie kronen en drie Franse lelies (V75-M03)
11. Franse speelpenning uit 1855 met een duivelskop (V37-M01)
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punt. Het omschrift luidt FIAT M – ISERIC - OR (TVA) – DOMIN. De munt is geslagen onder 
bisschop David van Bourgondië en dateert waarschijnlijk uit 1494.

Verder zijn 37 koperen duitjes en oordjes aanwezig, afkomstig uit de provincies Holland, 
Zeeland, Gelderland, Friesland, Groningen, Utrecht, Overijssel en West-Friesland. Enkele 
duitjes zijn toe te schrijven aan de muntslag van een specifieke stad, zoals Deventer, Zwolle 
en Kampen. Verder is een oord uit Luik aanwezig, geslagen tussen 1612 en 1650.
Een van de munten is een VOC-duit van Gelderland uit 1790 (afb. 190.2).171 VOC-duiten waren 
niet bestemd voor gebruik in de Republiek, maar worden hier zo nu en dan wel gevonden.

Muntgewichten
Het eerste muntgewicht (afb. 190.3) is gemaakt door Bernaert of Balthazar Fonck die werkzaam 
waren in Antwerpen in de 16de eeuw. Op de ene zijde van het gewicht staan namelijk een 
handje (verwijst naar Antwerpen) en de initialen BF, binnen een parelrand. Op de andere 
zijde staat aartsengel Michael die de draak doodt. Hieruit blijkt dat het gewicht (2,06 gram) 
bestemd was voor het wegen van een ½ Angel uit Engeland, geslagen tussen 1582 en 1600.
Een tweede muntgewicht is eveneens gemaakt in Antwerpen (afb. 190.5). Op de ene zijde 
staan het handje, dat verwijst naar Antwerpen, de initialen CI en het cijfer 78. Het gewicht is 
gemaakt door Cornelis Janssen in 1578. Op de andere zijde staat een koning met wapenschild 
en letter G, waaruit blijkt dat het was bestemd voor het wegen van een Willemschild (3,24 
gram).
Op het derde muntgewicht (afb. 190.4) staat op de ene zijde een Hollandse leeuw met 
pijlenbundel binnen lauwerkrans en met de letter L. Deze L verwijst naar Lenaart van de 
Gheere die was geboren in Antwerpen en als muntgewichtmaker actief was in Amsterdam 
tussen circa 1600 en 1621.  Op de andere zijde staat het wapen van Portugal. Het muntgewicht 
(3,62 gram) was bestemd voor het wegen van een Cruzado, een gouden munt uit Portugal 
geslagen tussen 1562 en 1583.

Historiepenning (1546)
Een bijzondere penning is geslagen ter gelegenheid van de vrede tussen Gelderland en keizer 
Karel V (afb. 190.6). Op de voorzijde staat een buste van Karel V met een randtekst IMP CAES 
CARO QUINTUS AUGUSTUS en op de keerzijde is een weegschaal in evenwicht te zien met een 
randtekst GECTOIR DE MESS DE FINASES DE L’EMP 1546. De penning is dus veel ouder dan 
de grachtvulling. Dit soort penningen werd 
ook in het verleden al verzameld en het is 
dus mogelijk dat deze als antiek voorwerp 
is weggegooid.

Historiepenning (1575)
Een bijzondere penning is geslagen door 
de Staten van Holland en West-Friesland in 
1575 (afb. 190.7 en 191). Op de voorzijde 
staat een brandend geopend boek met 
daaraan zeven zegels afgebeeld en rondom 

171 Deze bevindt zich tussen de metaalvondsten uit een van de vondstnummers van de grachtvulling 
in de Waagstraat, maar moet uit een latere bodemlaag afkomstig zijn.

Afbeelding 191. Tekening van de historiepenning uit 
1575. Bron: Medalische Historie der Republyk van 
Holland.
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de tekst SERMO.DEI.IGNIS.INEXTINGVIBILIS (het woord Gods is een onuitblusbaar vuur). 
Op de andere zijde staan tien brandende harten met de randtekst TVA.MANVS.FECIT.HOC.
DNE.1575 (Heer, uw hand heeft dit gedaan, 1575). De penning geeft aan dat geloof de basis 
is voor een goede heerschappij.

Rekenpenningen
In de bovenste lagen van het Verlaat is een zogenoemde Venuspenning gevonden (afb. 190.8). 
De penning hoort tot de door Groenendijk onderscheiden groep van de imitatie-Venuspenningen 
met rond nagebootst wapenschild van Philips de Schone.172 Op de andere zijde staat een 
gesluierde vrouw afgebeeld. Op beide zijden staat een pseudotekst. Waarschijnlijk is de 
penning in de Zuidelijke Nederlanden gemaakt tussen circa 1500 en 1550. In de penning is een 
gaatje gemaakt, iets wat we vaker bij rekenpenningen zien. Venuspenningen worden zo nu en 
dan bij opgravingen gevonden. Bij de rioolbegeleiding in Enkhuizen in 2010 zijn bijvoorbeeld 
twee Venuspenningen aangetroffen.173

Een andere rekenpenning is een typisch Neurenbergs product (afb. 190.9). Op de ene zijde 
van de penning staat een ruit met Franse lelies en een pseudo-randtekst en op de andere zijde 
een koggeschip met opnieuw een pseudo-randtekst.
Ook een derde rekenpenning komt uit Neurenberg (afb. 190.10). Op dit exemplaar staat op de 
ene zijde een rijksappel en op de andere zijde drie kronen en drie Franse lelies, opnieuw met 
pseudo-randteksten.

Speelpenning (1855)
Een merkwaardig geval onder de metaalvondsten is een kleine penning met op de voorzijde 
een duivelskop en de randtekst PHYSIQUE AMUSANTE MEDAILLE 1855 en op de keerzijde de 
tekst VOISIN MECANICIEN FAB NT binnen een lauwerkrans en de randtekst 81 RUE VIELLE-
DU-TEMPLE 81 PARIS (afb. 190.11). Zoals uit het opschrift blijkt, dateert de penning uit 1855 
en is deze uitgegeven door Voisin, die een winkel in magische artikelen in Parijs had. Hoe de 
speelpenning in Enkhuizen is terechtgekomen, is een raadsel.

Keurloden
Een van de keurloden is afkomstig uit Leiden (afb. 192.1). Op de voorzijde staat het stadswapen 
met gekruiste sleutels en de tekst LEYDEN. Op de keerzijde staat SA TYN en een dubbelkoppige 
adelaar. Het loodje dateert vermoedelijk uit de 17de eeuw.
Een tweede keurlood kan worden toegeschreven aan Amersfoort (afb. 192.2). Op de voorzijde 
staat het Romeinse cijfer XX en op de keerzijde het wapen van Amersfoort met een omschrift. 
Dit soort loodjes uit Amersfoort komt veel voor.
Op een derde loodje staan op de voorzijde de ingekraste letters W N en op de keerzijde een 
huismerk (afb. 192.3). Het is een deelbewerkerslood voor lakense stof.
Een vierde loodje is voorzien van het jaartal 1666, de letter S en een kruis (afb. 192.4). De 
keerzijde ontbreekt grotendeels.
Een groot pijplood dateert waarschijnlijk uit de 16de eeuw (afb. 192.5). Op de ene zijde staat een 
rond stempel met een wentelend rad en op de andere zijde een rond stempel met maansikkel. 
Op het pijplood is een klop met cijfer 3 en een klop met een letter aanwezig.
Verder zijn tien keurloden of fragmenten van keurloden aanwezig, waarvan de stempels 

172  Groenendijk 2015.
173  Duijn 2012, 110.
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onduidelijk of slecht leesbaar zijn.
Daarnaast is een accijnslood gevonden met op de voorzijde ACC 478 en op de keerzijde het 
wapen van Nederland (afb. 192.6). Dit type lood dateert na 1815 en gaf aan dat er accijns over 
een bepaald product was betaald.
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Afbeelding 192. Losse keurloden. Schaal 1:1.
1. Lakenlood met het stadswapen van Leiden, een dubbelkoppige adelaar en de tekst “SA TYN” (V05-M02)
2. Keurlood met het stadswapen van Amersfoort en het Romeinse cijfer “XX” (V05-M01)
3. Lakenlood met de ingekraste letters “W N” en een huismerk (V04-M01)
4. Keurlood met het jaartal 1666, de letter “S” en een kruis (V05-M03)
5. Pijplood met een wentelend rad en een maansikkel (V83-M01)
6. Accijnslood met de tekst “ACC 478” en het wapen van Nederland (V37-M03)
7. Koosjerlood met Davidster (V87-M01)
8 en 9. Haringnetloden uit Schiedam met drie zandlopers (V25-M01 en V37-M04)
10. Haringnetlood uit Enkhuizen met drie haringen (V19-M01)
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Bijzonder is de vondst met op de voorzijde twee ingekraste tekens en op de keerzijde een 
Davidster met daarin een letter N of Z (afb. 192.7). Waarschijnlijk is het een koosjerloodje dat 
aan vlees of een vleesproduct werd bevestigd ten teken dat dit koosjer was.

Drie keurloden waren bestemd voor de keuring van haringnetten. De eerste twee zijn loodjes 
uit Schiedam, met op de voorzijde de drie zandlopers (afb. 192.8 en 192.9). Op basis van 
vergelijkbare vondsten kunnen we dit type lood dateren tussen circa 1550 en 1650. De derde 
is afkomstig uit Enkhuizen en heeft een stempel met drie haringen (afb. 192.10).

Insignes
Een ronde omlijsting van lood/tin dateert uit de 15de of 16de eeuw (afb. 193.1). Binnen de 
omlijsting past een rond voorwerp van glas, papier of een ander materiaal met een diameter 
van ongeveer 35 mm. Diverse van dit soort omlijstingen staan besproken in het boek Heilig & 
Profaan.174 Het is onbekend waarvoor de omlijsting diende. Hierin kan een spiegeltje hebben 
gezeten net zoals in een spiegelinsigne of een religieuze afbeelding op papier of misschien zelfs 
een hostie of reliek. 
Tot de insignes kan ook een bloemvormig speldje worden gerekend (afb. 193.2). Het is 
voorzien van een ophangoogje met daaraan een haakje. Het kon dus zowel worden opgespeld 
als ergens aan gehangen.

Mesheften
In de stortgrond is een fraai messing mesheft gevonden dat uit de 16de eeuw dateert (afb. 
193.3). Het heft bestaat uit meerdere onderdelen die op een ijzeren kern zijn bevestigd. Op de 
heftbekroning is een gravering aangebracht. Op de ene zijde staat een banderol met de letters 
A V O. De betekenis van deze letters is onduidelijk. Op de andere zijde staat een versiering 
met bladmotieven. 
Een messing heftplaat van een mes is fraai versierd met een bloemenrank (afb. 193.4). In het 
heft zitten drie bevestigingsgaatjes. Het dateert uit de 17de of 18de eeuw.

Kledingaccessoires
Eén van de knopen is van de Napoleontische marine-artillerie en dateert tussen 1810 en 
1814 (afb. 193.5). Op de voorzijde staat een anker met twee gekruiste kanonnen en de tekst 
EQUIPAGE DE HAUTBORD en No79.
Tussen de metaalvondsten bevinden zich diverse gespen. Eén van deze is gemaakt van tin/
lood en heeft een los bevestigde middenstijl gehad (afb. 193.6). De gesp is dubbelovaal van 
vorm en heeft een eenvoudige versiering. Waarschijnlijk dateert de gesp uit de 17de eeuw.

Sieraden en naai- en spingerei
Tot de sieraden behoort een knopje in de vorm van een Zeeuwse knoop van een haarspeld 
(afb. 193.7). Haarspelden maakten onderdeel uit van de klederdracht. Het sieraad dateert 
vermoedelijk uit de 19de eeuw.
Tot het naai- en spingerei worden twee vingerhoeden, vier naairingen en zes kleine spinloden 
gerekend. Een zevende loden voorwerp is waarschijnlijk een spinlood uit de 12de-14de eeuw, 
namelijk een ronde schijf met een diameter van 28 mm en een gat in het midden (V20).

174  Beuningen et al. 2012, 370-374.
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Gewicht
In het Verlaat is een loden blokgewicht met het stadswapen van Enkhuizen gevonden (afb. 
193.8). In de kroon boven het stadswapen staan de initialen SI. Dit stempel met stadswapen 
is door een eerder stempel met cijfer of jaartal (160) geslagen. In de zijkant van het gewicht 
staat het Romeinse cijfer XIX gekrast. Het gewicht weegt 58,35 gram, wat overeenkomt met 
1/8 pond.

Onbekend
In de stortgrond is een onderdeel van een middeleeuws voorwerp gevonden (afb. 193.9). 
Het valt niet meer te achterhalen waar deze oorspronkelijk in de bodem heeft gezeten. Het 
voorwerp is verbogen en de functie is helaas niet duidelijk. Het heeft aan het ene uiteinde 
een oogje en aan het andere uiteinde een afgebroken haak. Halverwege het voorwerp is 
een messing pennetje aanwezig, wat erop duidt dat het ergens op bevestigd heeft gezeten, 
bijvoorbeeld op een leren riem. Op basis van de vormgeving is het voorwerp te dateren tussen 
de 13de en 15de eeuw.
Een tweede voorwerp waarvan de functie onduidelijk is, is gemaakt van lood/tin en heeft de 
vorm van een bloem met vier samengeknepen blaadjes (afb. 193.10). Mogelijk is het een 
knoop of een ander kledingaccessoire.
Een ander onbekend object is een rijkversierd paneel van tin/lood (afb. 193.11). Het voorwerp 
lijkt te groot voor kinderspeelgoed. Het zou bijvoorbeeld een zijpaneel van een kistje of inktstel 
kunnen zijn.

Divers
Tot de overige voorwerpen hoort een grote messing muurhaak (afb. 193.12), vijf musketkogels, 
acht loden netverzwaringen en een fragment van een tapkraan.

Afbeelding 193 (vorige pagina). Losse metaalvondsten. Schaal 1:1 met uitzondering van nr. 12
1. Ronde omlijsting van lood/tin voor insigne, 15de-16de eeuw (V33-M01)
2. Bloemvormig speldje van lood/tin (V75-M01)
3. Messing mesheft gegraveerd met banderol met de letters “A V O” en bladmotieven, 16de eeuw (V83-M03)
4. Messing heftplaat van een mes versierd met bloemenrank in relïef, 17de-18de eeuw (V19-M02)
5. Napoleontische marineknoop met anker, twee gekruiste kanonnen en de tekst “EQUIPAGE DE HAUTBORD 
/ No79”, 1810-1814 (V27-M01)
6. Dubbelovale gesp van lood/tin, 17de eeuw (V70-M01)
7. Zilveren Zeeuws knopje van een haarspeld, 19de eeuw (V39-M01)
8. Loden blokgewicht met het stadswapen van Enkhuizen (V21-M01)
9. Onbekend bronzen onderdeel van een middeleeuws voorwerp, 13de-15de eeuw (V20-M01)
10. Onbekend voorwerp van lood/tin met vier samengeknepen blaadjes (V91-M01)
11. Rijkversierd paneel van lood/tin, mogelijk van een kistje of inktstel (V27-M02)
12. Grote messing muurhaak. Schaal: 1:2 (V33-M03)
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6. Beantwoording onderzoeksvragen

1. Zijn de kademuren en houten beschoeiingen van de gedempte grachten in de Waagstraat en 
het Verlaat nog aanwezig in de bodem? Zo ja, hoe ziet de constructie eruit? Uit welke periode 
dateren de resten? Zijn meerdere fasen te onderscheiden? Is hergebruikt (scheeps)hout in de 
beschoeiingen toegepast?
In de Waagstraat is een groot deel van de zuidelijke beschoeiing van de gracht gevonden. 
De houten beschoeiing bestond uit palen met daarachter planken. Verreweg de meeste palen 
waren van eikenhout, maar er zijn ook enkele exemplaren van naaldhout, els en beuk gevonden. 
Ook de meeste planken waren van eikenhout, maar ook enkele planken van naaldhout zijn 
toegepast (zowel fijnspar als grove den). Zij bevonden zich steeds bovenin de beschoeiing 
en zullen van een reparatie uit de eerste helft van de 16de eeuw dateren. Het zijn vroege 
voorbeelden van de toepassing van naaldhout. Opvallende delen van de beschoeiing zijn een 
intact stuk overnaadse scheepshuid en een horizontale balk van bijna 7 meter lang tegen 
de bovenkant van de beschoeiing. In veel eiken planken waren ronde pennen of pengaten 
aanwezig, wat betekent dat het om hergebruikt hout gaat. Waarschijnlijk zijn het huidplanken 
van schepen. Diverse onderdelen van de beschoeiing zijn dendrochronologisch onderzocht. Het 
hout blijkt gekapt in diverse perioden in de tweede helft van de 15de en eerste helft van de 16de 
eeuw. Het jongste monster is gekapt rond 1541.
In het Verlaat is op diverse plekken gegraven waar de kademuren van de gracht werden 
verwacht. Zij zijn echter niet gevonden, doordat de kademuren bij de demping van de gracht 
zijn gesloopt. Op een dieper niveau zijn vermoedelijk nog wel muurresten en/of houten 
funderingen van de kademuren aanwezig. 

2. Zijn in het plangebied resten van bruggen aanwezig? Zo ja, uit welke periode dateren 
deze resten? Welke materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen te onderscheiden? Wat kan 
worden gezegd over de constructie van de bruggen?
Binnen het plangebied hebben meerdere bruggen gelegen, maar hier zijn geen sporen van 
gevonden. De overkluizing aan de oostzijde van het Verlaat is ook een soort brede brug. De 
overkluizing is waarschijnlijk in of kort na 1612 gemaakt, op het moment dat de overtoom 
verplaatste naar het Spaans Leger. De noordmuur van de overkluizing is volledig in beeld 
gebracht bij de onderzoeken van 2010 en 2016. De verticale muur is van een ander type 
baksteen gemaakt dan het tongewelf. Dit kan op nieuwbouw van het gewelf wijzen, maar 
beide kunnen ook van de bouw dateren. Voor het metselen van een rond gewelf werd immers 
soms een specifiek type baksteen gebruikt. In de westelijke bovenhoek van de noordmuur was 
een kleine reparatie van het metselwerk aanwezig. De overkluizing is in 1693 (of kort hierna) 
afgebroken. 

3. Zijn resten aanwezig van de spuisluis en overtoom aan de oostzijde van de Waagstraat? 
Zo ja, hoe ziet de constructie eruit? Welke materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen te 
onderscheiden?
Van deze structuren is niets teruggevonden. Dit komt mogelijk doordat aan de uiterste oostzijde 
van de Waagstraat niet is gegraven: er is een zone van 5,5 meter ongeroerd gelaten. Mogelijk 
bevindt zich precies hier de overtoom en spuisluis. 
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4. Waarmee zijn de grachten in de Waagstraat en het Verlaat gedempt? Welke informatie 
geven de vondsten uit de dempingslagen? Komt de datering van de vondsten overeen met de 
historisch bekende dempingen van de haven?
De gracht in de Waagstraat is gedempt met zandige klei gemengd met stadsafval. De datering 
van de keramiek hieruit komt goed overeen met de veronderstelde demping van de gracht in 
1557-1559. De vondsten uit de dempingslaag geven een goed beeld van de materiele cultuur 
van de inwoners van Enkhuizen rond het midden van de 16de eeuw. Opvallende vondsten zijn 
stukken importkeramiek van Italiaans en Spaans tinglazuuraardewerk, een fragment van een 
monniksbeker, baksteunen van een pottenbakkerij, insignes en onderdelen van een metalen 
kerstwieg.
Binnen de overkluizing aan de oostzijde van het Verlaat is in 1693 of enkele jaren later veel 
stadsafval gestort. Met name opvallend bij dit materiaal is de zeer kleine hoeveelheid Chinees 
porselein. In een VOC-stad als Enkhuizen verwacht je in de periode rond 1700 meer porselein 
te vinden.
Het volgende deel van de gracht in het Verlaat is in 1792 dichtgestort met schelpen. Hierin 
bevonden zich scherven die duidelijk een tijd lang in stromend water hebben gelegen.
De rest van de gracht in het Verlaat is dichtgegooid eind 1839 of in 1840. Dit deel is opgevuld 
met een rommelig mengsel van zand, klei, schelpgruis en stadsafval. Opvallend is dat de 
dempingslaag vooral keramiekscherven uit de 18de eeuw bevat. Dit betekent dat ergens grond 
met afval, mogelijk een vuilnisbelt, is weggeschept voor het dempen van de gracht. In de 
historische bronnen die handelen over de demping wordt niet vermeld waarmee de gracht 
moet worden dichtgestort.

5. Hoe ziet de bodemopbouw van het land tussen de Wortelmarkt/Verlaat en de Waagstraat 
eruit? Uit welke periode dateren de ophogingslagen? Is een natuurlijke veenlaag aanwezig?
De bodemopbouw in de Erwtenmarkt is gezien tot maximaal 1,7 meter onder maaiveld. De 
ophogingslagen bestaan met name uit vette klei, venige of organische klei en mestige lagen. 
Dit soort lagen zijn typisch voor middeleeuwse ophogingen. Op basis van scherfmateriaal 
kunnen de lagen in de late 14de en 15de eeuw worden gedateerd. Op een dieper niveau zijn 
mogelijk oudere lagen en een natuurlijke veenlaag aanwezig, maar zij zijn niet aangesneden 
bij de graafwerkzaamheden.

6. Was het water in de Wortelmarkt/Verlaat en de Waagstraat oorspronkelijk breder en is dit 
op een zeker moment versmald? Zo ja, wanneer en waarmee is dit gebeurd?
Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden.

7. Zijn in de Erwtenmarkt resten van huizen, bijgebouwen en putten aanwezig? Uit welke 
periode dateren de sporen en structuren? Kunnen vondstcomplexen worden gekoppeld aan 
huishoudens? 
Aan de noordzijde van Erwtenmarkt zijn kleivloeren van een huis uit de 15de eeuw gevonden. 
Ook aan de zuidzijde van de straat bevonden zich mogelijk resten van een huis, maar zij waren 
minder goed intact. Dit wijst erop dat de Erwtenmarkt in deze tijd nog niet bestond. Ongeveer 
halverwege de Erwtenmarkt is bovendien een fundering van een gebouw uit de 16de eeuw 
aangetroffen. De Erwtenmarkt was in deze periode nog slechts een steeg aan de westzijde van 
de huidige straat. De steeg had waarschijnlijk exact de breedte van één Drechterlandse roede 
(3,92 meter). De steeg is waarschijnlijk ergens in de periode rond 1600 verbreed.
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7. Synthese

Van maart tot en met juni 2016 is de riolering in enkele straten in het middeleeuwse centrum van 
Enkhuizen vervangen. Hierbij is gegraven in de Wortelmarkt, het Verlaat, de Erwtenmarkt en de 
Waagstraat. In drie straten, de Wortelmarkt, het Verlaat en Waagstraat, lag oorspronkelijk een 
gracht. Bij het archeologisch onderzoek zijn veel sporen en vondsten aangetroffen, waaronder 
houten beschoeiingen, een bakstenen overkluizing, resten van huizen en een oud gemetseld 
riooltje. Op basis van de sporen kan de ontwikkeling van het gebied worden gereconstrueerd 
in een serie fasekaarten (afb. 194 t/m 200). De kaarten zijn gebaseerd op informatie uit het 
hier besproken onderzoek uit 2016, de rioolbegeleiding uit 2010 in onder meer de Noorder 
Havendijk en Kaasmarkt, diverse opgravingen in de omgeving, historische gegevens (zie 
paragraaf 2.2) en historische kaarten.

De eerste fasekaart toont de situatie rond 1450 (afb. 194). Enige tijd hiervoor, waarschijnlijk in 
1412, is het water in de Wortelmarkt en het Verlaat gegraven. Het water in de Karnemelksluis 
en Waagstraat bestond al vanaf de ontginning in de 12de eeuw en is in de loop van de tijd 
omgevormd van brede sloot naar stadsgracht. Het water in de Kaasmarkt en Noorder Havendijk 
was onderdeel van de oudste binnenhaven van de stad, aangelegd in 1362. Op de grens van 
de haven en de gracht in de Waagstraat lag vanaf 1412 een dam met een overtoom om 
schepen van het zoete naar het zoute water te trekken en omgekeerd. Het polderwater werd 
vanaf 1412 via een houten spuisluis aan het einde van de het Verlaat geloosd in de haven. 
Het bestaan van de houten spuisluis en de overtoom is alleen bekend uit historische bronnen: 
archeologische sporen zijn hier niet van gevonden. Voor de spuisluis is dit goed te verklaren, 
aangezien op deze plek later een bakstenen sluis en weer later een bakstenen overkluizing is 
gemaakt. Oudere sporen zijn hierdoor volledig vernietigd. Het lag wel binnen de verwachting 
dat tijdens de graafwerkzaamheden sporen van de dam met overtoom aan het einde van de 
Waagstraat zouden worden aangetroffen. Deze structuur is in de 16de eeuw buiten gebruik 
gesteld en daarna heeft hier nauwelijks meer bodemroering plaatsgevonden. Toch is niets 
gevonden. Dit kan ermee samenhangen dat zowel in 2010 als 2016 niet op de hoek van de 
Waagstraat en Kaasmarkt is gegraven: er is hier een stuk overgeslagen van 5,5 meter breed. 
Mogelijk moet precies op deze plek de overtoom worden gezocht.
Het is aannemelijk dat alle grachten en havens in de stad rond 1450 waren voorzien van houten 
beschoeiingen. Ook alle bruggen waren in deze tijd waarschijnlijk nog van hout. In 2010 is op 
de kruising van de Westerstraat en Kaasmarkt/Nieuwstraat een bakstenen boogbrug gevonden 
die rond 1544 is gesloopt.175 Vermoedelijk dateert de brug uit het begin van de 16de eeuw en 
was het de eerste bakstenen boogbrug in de stad. 
De oudste haven was een belangrijke as in de stad en het is aannemelijk dat rond het 
midden van de 15de eeuw aan weerszijden al gesloten bebouwing aanwezig was. Ook langs 
de zuidzijde van de Waagstraat en Karnemelksluis zullen in deze tijd al behoorlijk wat huizen 
hebben gestaan. Men woonde hier langs een belangrijke waterweg en bovendien vlakbij de 
Westerstraat, de hoofdstraat van Enkhuizen. Bij het onderzoek uit 2016 zijn aan de noordzijde, 
en mogelijk ook aan de zuidzijde, van de Erwtenmarkt kleivloeren van een huis uit de 15de 
eeuw gevonden. Het betekent dat de straat in deze tijd nog niet bestond. Dit is niet zo vreemd, 
aangezien het gebied tussen het Verlaat en de Waagstraat/Karnemelksluis nog tot de periferie 
van de stad behoorde. Dit blijkt ook uit opgravingen in het gebied. In 2010 vond een opgraving 

175  Duijn 2012, 40-44. 
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Afbeelding 194. Reconstructie van de omgeving van het plangebied rond 1450 geplot op de moderne 
topografie. Gestippelde lijnen zijn onzeker.
Blauw: water
Roze: (hypothetische) locatie van huizen en andere gebouwen
Rood: structuren van baksteen
Bruin: structuren van hout
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Afbeelding 195. Reconstructie van de omgeving van het plangebied rond 1540 geplot op de moderne 
topografie. Gestippelde lijnen zijn onzeker.
Blauw: water
Roze: (hypothetische) locatie van huizen en andere gebouwen
Rood: structuren van baksteen
Bruin: structuren van hout
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plaats op het perceel Waagstraat 6. De oudste resten van bewoning, een kleivloer en een vrije 
haardplaats, dateren hier uit omstreeks 1500.176 Op het perceel Wortelmarkt 3 is in 2012 een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. De eerste huizen zijn hier waarschijnlijk pas aan het 
begin van de 16de eeuw gebouwd.177

De volgende fasekaart geeft de situatie weer rond 1540 (afb. 195). Door de snelle economische 
groei van de stad nam het aantal inwoners in de 16de eeuw flink toe. De hier besproken 
straten lagen nu midden in het centrum en er was waarschijnlijk sprake van (bijna) gesloten 
bebouwing. De Erwtenmarkt is waarschijnlijk in de eerste helft van de 16de eeuw gemaakt. 
Het was op dat moment een steeg van 3,92 meter breed, oftewel één Drechterlandse roede. 
In latere tijd is de steeg verbreed tot een straat. Hetzelfde is bijvoorbeeld ook gebeurd bij de 
Kalksteiger en Peperstraat. De Kalksteiger was oorspronkelijk een steeg van ongeveer 3,5 
meter breed, later kon deze worden verbreed tot straat door de sloop van een rij huizen langs 
de steeg.178 De Peperstraat is volgens een historische bron in 1553 verbreed door de sloop van 
een huis. De spuisluis aan het einde van het Verlaat is volgens historische gegevens in 1489 
nieuw gebouwd in steen.
Op twee stadsplattegronden uit de 16de eeuw (Van Deventer en Wagenaar) en een kaart uit 
1634 is zichtbaar dat de gracht in de Karnemelksluis direct tegen de huizen aan de noordzijde 
ligt. Dit is op kaarten uit de tweede helft van de 17de eeuw en later niet meer het geval: dan is 
aan weerszijden van de gracht een straat getekend. Het lijkt er sterk op dat rond het midden 
van de 17de eeuw de huizen langs de noordzijde van de Karnemelksluis zijn afgebroken en 
meer naar het noorden nieuwe huizen zijn gebouwd op een nieuwe rioollijn. Uit historische 
bronnen is dit niet bekend. In Hoorn heeft iets soortgelijks plaatsgevonden bij het Breed in 
1618: het stadsbestuur kocht een rij huizen op, brak die af en verbreedde vervolgens de gracht 
en straten aan weerszijden. De nieuwe huizen werden 25 voet (ongeveer 7 meter) naar achter 
geplaatst.179 
Het is de vraag hoe breed de gracht in de Waagstraat precies was. De zuidelijke begrenzing van 
het water is gevonden (zie onder), maar voor de positie van de noordelijke kadebeschoeiing 
zijn nauwelijks aanwijzingen. Er zijn ook geen historische kaarten waarop de gracht staat 
afgebeeld. Het is goed mogelijk zijn dat ook deze gracht direct tegen de gevels van de huizen 
aan de noordzijde lag, net als bij de Karnemelksluis. Echter kan niet uitgesloten worden dat 
hier wel een smalle straat aanwezig was. Op basis van de oudste stadsplattegrond uit circa 
1560 kunnen verschillende houten bruggen worden verondersteld voor de periode rond 1540. 
Bij het onderzoek van 2016 is een groot deel van de zuidelijke beschoeiing van de gracht in de 
Waagstraat teruggevonden. Een beschoeiing moest geregeld worden vernieuwd en hersteld, 
wat het rommelige karakter van delen van de beschoeiing kan verklaren. De beschoeiing 
bestond uit palen met daarachter planken. Verreweg de meeste palen waren van eikenhout, 
maar er zijn tevens enkele exemplaren van naaldhout, els en beuk gevonden. Ook de meeste 
planken waren van eikenhout, maar hiernaast zijn enkele planken van naaldhout toegepast 
(zowel fijnspar als grove den). Zij bevonden zich steeds bovenin de beschoeiing en zullen 
van een reparatie uit de eerste helft van de 16de eeuw dateren. Het zijn vroege voorbeelden 
van de toepassing van naaldhout. Opvallende delen van de beschoeiing zijn een intact stuk 
overnaadse scheepshuid en een horizontale balk van bijna 7 meter lang tegen de bovenkant 

176  Schrickx 2012. 
177  Duijn 2014.
178  Duijn 2012, 237.
179  Plekker et al. 2007, 705-706.
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Afbeelding 196. Reconstructie van de omgeving van het plangebied rond 1600 geplot op de moderne 
topografie. Gestippelde lijnen zijn onzeker.
Blauw: water
Roze: (hypothetische) locatie van huizen en andere gebouwen
Rood: structuren van baksteen
Bruin: structuren van hout
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Afbeelding 197. Reconstructie van de omgeving van het plangebied rond 1650 geplot op de moderne 
topografie. Gestippelde lijnen zijn onzeker.
Blauw: water
Roze: (hypothetische) locatie van huizen en andere gebouwen
Rood: structuren van baksteen
Bruin: structuren van hout
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van de beschoeiing. In veel eiken planken waren ronde pennen of pengaten aanwezig, wat 
betekent dat het om hergebruikt hout gaat. Waarschijnlijk zijn het huidplanken van schepen. 
Diverse onderdelen van de beschoeiing zijn dendrochronologisch onderzocht. Het hout blijkt 
gekapt in diverse perioden in de tweede helft van de 15de en eerste helft van de 16de eeuw. Het 
jongste monster is gekapt rond 1541.
In ieder geval vóór 1560 is de gracht in de Waagstraat gedempt. Het precieze jaar van de 
demping is uit historische bronnen niet bekend. Waarschijnlijk vond de demping gelijktijdig 
plaats met de bouw van de Waag in de periode 1557-1559. De gracht is dichtgestort met 
zandige klei gemengd met stadsafval.

Op de volgende fasekaart van rond 1600 (afb. 196) is zowel de Kaasmarkt als de Waagstraat 
gedempt. De Kaasmarkt en Nieuwstraat, het middendeel van de oudste haven, zijn in of kort 
na 1544 dichtgestort. De Erwtenmarkt is weergegeven als straat met zijn huidige breedte. Het 
is niet precies bekend wanneer de verbreding van de steeg plaatsvond, maar het ligt voor de 
hand dat dit in de loop van de 16de eeuw of eerste helft van de 17de eeuw was. 
Door het dempen van de Waagstraat was de hier gelegen overtoom niet meer beschikbaar. Uit 
een historische kaart blijkt dat aan het einde van het Verlaat een overtoom is gemaakt. Op deze 
plek is dus een spuisluis gecombineerd met een overtoom. De overtoom heeft waarschijnlijk 
gefunctioneerd tot 1612. In dat jaar is bij het Spaans Leger een nieuwe, grote overtoom 
gebouwd. 
Vermoedelijk was in ieder geval de brug ten noorden van de Erwtenmarkt in deze tijd al een 
bakstenen boogbrug, net als de brug ten zuiden van de Wortelmarkt. De overige bruggen zijn 
altijd van hout gebleven. 

De vierde fasekaart toont de situatie rond 1650 (afb. 197). De huizen langs de noordzijde van 
de Karnemelksluis zijn rond deze tijd verplaatst richting het noorden, zodat ook ten noorden 
van de gracht een straat kon worden gemaakt.
Aan de oostzijde van het Verlaat is de oude spuisluis en overtoom vervangen door een nieuwe 
bakstenen overkluizing van 14,90 meter lang en circa 4,6 meter breed (binnenmaat). De 
overkluizing bestond uit twee parallelle muren met daarop een tongewelf. In zowel 2010 als 
2016 zijn delen van de noordelijke muur blootgelegd, waarbij uiteindelijk de volledige muur in 
kaart is gebracht. In de overkluizing moet een sluis hebben gezeten, maar hier zijn nauwelijks 
sporen van teruggevonden.
Het is aannemelijk dat rond 1650 de meeste kades van grachten waren voorzien van bakstenen 
kademuren. In de Noorder Havendijk zijn in 2010 op diverse plekken stukken van de kademuur 
van de hier gelegen haven gezien. Aan de noordzijde bleek de kademuur uit twee fasen te 
bestaan, waarbij de oudste fase rond 1600 wordt gedateerd.180 Van de kademuren van een 
groot deel van het Verlaat, de Wortelmarkt en de Karnemelksluis kan de positie in de 17de 
eeuw met enige zekerheid worden bepaald op basis van de eerste kadastrale kaart uit 1823. 
Dit geldt niet voor de oostzijde van het Verlaat, want dit deel is in 1792 gedempt. Op basis 
van de globale begrenzing van de dempingslaag in dit deel van de gracht kan de positie van de 
kademuren ongeveer worden bepaald.

Op de fasekaart van rond 1700 is de overkluizing verdwenen (afb. 198). Uit historische 
bronnen blijkt dat het stadsbestuur in 1693 het besluit nam tot demping van dit deel van 

180  Duijn 2012, 63-70.



137

bakstenen
brug

houten
brug

bakstenen
brug

houten
brug

houten
brug

houten
brug

Waagstraat

Ka
as

m
ar

kt

N
oo

rd
er

 H
av

en
di

jk

Verlaat

Verlaat

W
or

te
lm

ar
kt

Karnemelksluis

Er
w

te
nm

ar
kt

Pe
pe

rs
tr

aa
t

Afbeelding 198. Reconstructie van de omgeving van het plangebied rond 1700 geplot op de moderne 
topografie. Gestippelde lijnen zijn onzeker.
Blauw: water
Roze: (hypothetische) locatie van huizen en andere gebouwen
Rood: structuren van baksteen
Bruin: structuren van hout
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Afbeelding 199. Reconstructie van de omgeving van het plangebied rond 1800 geplot op de moderne 
topografie. Gestippelde lijnen zijn onzeker.
Blauw: water
Roze: (hypothetische) locatie van huizen en andere gebouwen
Rood: structuren van baksteen
Bruin: structuren van hout
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de gracht. Hiertoe werd een keermuur gemetseld tegen de westzijde van de overkluizing, 
waarna het gewelf werd afgebroken en men het water volstortte met stadsafval. Vondsten 
uit het stadsafval wijzen erop dat de demping enkele jaren, namelijk in of na 1696, heeft 
plaatsgevonden. Volgens een historische bron besloot in 1767 het stadsbestuur tot het maken 
van trappen aan het einde van het Verlaat voor het opdragen van kazen. Hier is niets van 
teruggevonden en het is daarom onduidelijk of dit besluit daadwerkelijk is uitgevoerd. 

In 1792 is nogmaals een stuk gracht aan de oostzijde van het Verlaat gedempt, zoals zichtbaar 
is op een fasekaart van rond 1800 (afb. 199). Voor de demping van dit deel van de gracht zijn 
schelpen gebruikt, die waarschijnlijk voor de kust van Enkhuizen zijn weggeschept. 
Waarschijnlijk is kort hierna een klein bakstenen riool gemaakt in de oostzijde van het Verlaat, 
die loosde op de nog aanwezig gracht. Het is niet duidelijk waar het beginpunt van dit riool 
moet worden gezocht. Ook de haven in de Noorder Havendijk is verdwenen: het water is in 
1727 gedempt met zand. Een van de houten bruggen over de gracht in de Wortelmarkt is vóór 
1823 verdwenen. Rond 1800 verkeerde Enkhuizen in een diepe economische crisis en dit is 
goed zichtbaar in de open gaten in de bebouwing. Buiten het Middeleeuwse centrum was de 
situatie nog veel erger: hier verdwenen complete wijken. Pas na het einde van de 19de eeuw 
nam het aantal huizen weer toe. 

In 1839 of 1840 is de gracht in het Verlaat en Wortelmarkt definitief gedempt (afb. 200). Hierbij 
zijn de bakstenen kademuren en de boogbrug over het Verlaat grootschalig weg gesloopt uit 
de grond. Bij het onderzoek van 2016 kon de positie van de kademuren wel worden herkend 
door verschillen in de bodem, maar de muren zelf waren niet aanwezig. De gracht is opgevuld 
met een rommelig mengsel van zand, klei, schelpgruis en stadsafval. Opvallend is dat de 
dempingslaag vooral keramiekscherven uit de 18de eeuw bevat. Dit betekent dat ergens grond 
met afval, mogelijk een vuilnisbelt, is weggeschept voor het dempen van de gracht.
Het riooltje aan de oostzijde van het Verlaat is hierna doorgetrokken tot halverwege het Verlaat 
en de Erwtenmarkt door. Waarschijnlijk loosde het riool op de nog bestaande gracht in de 
Karnemelksluis. Het deel van het gemetselde riool in het Verlaat was tot 2016 nog in gebruik, 
de rest is al in de 20ste eeuw vervangen door een riool van beton. In 1912 is de gracht in de 
Karnemelksluis gedempt (afb. 201).181

181  Zwart 1986, 42.  Krantenbericht De Tijd 19 mei 1911.
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Afbeelding 200. Reconstructie van de omgeving van het plangebied rond 1900 geplot op de moderne 
topografie. Gestippelde lijnen zijn onzeker.
Blauw: water
Roze: (hypothetische) locatie van huizen en andere gebouwen
Rood: structuren van baksteen
Bruin: structuren van hout

Afbeelding 201. Krantenbericht in De Tijd van 19 mei 1911.
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