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Een impressie van de zware brandschade in de Wierstraat op 2 maart 2019. Foto: Guus Lange. 
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De onderzoekslocatie binnen de gemeente Texel (rode stip). Op de kaart is het gemeentelijke 

samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergegeven.  
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1. Inleiding 
 
Van 17 tot en met 20 juni 2019 heeft Archeologie West-Friesland (AWF) op de locatie van Koetebuurt 

20a-22 en Wierstraat 1-3 in opdracht van Gemeente Texel (contactpersoon mevr. G van Essen) een 

archeologische opgraving uitgevoerd. De aanleiding voor de uiteindelijke opgraving was tweeledig 

en werd allereerst veroorzaakt door de grote brand die op deze locatie woedde in de nacht 1 op 2 

maart 2018 (afb. 1). Hierbij raakten maar liefst vier panden onherstelbaar beschadigd, terwijl een 

vijfde huis met moeite behouden kon worden. Als logisch gevolg van deze tragedie kwam 

herbebouwing van de voornoemde percelen aan bod (afb.2), waarin de factor archeologie meenomen 

moest worden. De eindverantwoordelijkheid was in handen van senior KNA-archeoloog Michiel 

Bartels. De projectleider tijdens het veldwerk was senior KNA-archeoloog Sander Gerritsen. De 

andere leden van het veldteam waren KNA-archeoloog Harmen de Weerd, KNA-archeoloog Annabelle 

de Gast en veldmedewerker Aad Weel (metaaldetectie). Het grondverzet werd uitgevoerd door 

machinist Arnold Rodenhuis via de Texelse AannemingsCombinatie, ingehuurd door Siep Schellinger 

van Frans Zegel Bouw. De uitwerking van het onderzoek is uitgevoerd door archeoloog Wouter Kuip.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Afb. 1. Een luchtfoto van het plangebied in Oosterend met de locatie van de grote brand op de hoek van de 
Koetebuurt / Wierstraat, aangegeven in contouren (witte stippenlijn). Het huis dat centraal-boven binnen de 
contouren is gesitueerd, Koetebuurt 20, kon door de blusinspanningen behouden blijven; de andere bebouwing 
was een slechter lot beschoren (bron: PDOK). 
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Afb. 2. De locatie van het plangebied aan de Koetebuurt / Wierstraat in Oosterend, gemeente Texel. De nieuwe 
bouwcontouren zijn weergegeven met zwarte stippellijnen (bron: PDOK). 
 

De voorgenomen nieuwbouw zou gebouwd worden op basis van een betonvloer met 

vorstrand en boorpalen. Voor Koetebuurt 20a, Koetebuurt 22, Wierstraat 1 en Wierstraat 3 stonden 

qua oppervlakte bodemverstoring respectievelijk 78 m2, 89 m2, 65 m2 en 117 m2 gepland. Daarnaast 

zouden de funderingen respectievelijk 0,8 m, 0,87 m, 0,77 m en 2,9 m onder het maaiveld komen. 

De afwijkende diepte bij Wierstraat 3 is te verklaren aan de hand van de wens om een kelder van 

31 m2 in de grond te plaatsen. 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Wet 

op de archeologische monumentenzorg als onderdeel van de Monumentenwet in werking getreden. 

De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact 

moeten blijven. De wet verplicht gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen en projecten 

rekening te houden met de in hun bodem aanwezige waarden. Om het voorgenomen bouwplan te 

toetsen aan de lokale archeologische waarden, is voor de gemeente Texel de archeologische 

beleidskaart van Vestigia BV vigerend.1 Op de beleidskaart zijn zones met een archeologische waarde 

of verwachting aangeduid, die zich laten vertalen in vrijstellingsgrenzen. Bodemingrepen die binnen 

de geldende vrijstellingsgrens blijven zijn niet onderzoeksplichtig. Het plangebied ligt echter binnen 

een zone met een hoge archeologische waarde (waarde 2), waar bij bodemberoering vanaf 40 m2 

 
1 Gemeente Texel 2013. De kaart is gemaakt in 2007, geüpdatet in 2013 en op 12-6-2013 aangenomen door de Texelse 

gemeenteraad.  
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en een diepte van 0,5 m onder het maaiveld rekening gehouden moet worden met het aspect 

archeologie (afb. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3. Uitsnede uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Texel met het bouwblok van de 
Koetebuurt/Wierstraat als witte stippellijn. Het roodgekleurde centrum is een terrein van archeologische waarde 
(categorie 2); Het bruin/oranje gekleurde terrein aan de rechterzijde geeft een gebied met hoge archeologische 
verwachting aan (categorie 3); Het geel/oranje gekleurde gebied onderin duidt op een gematigde archeologische 
verwachtingswaarde (categorie 4). Bron: Vestigia. 
 

Voor deze percelen specifiek geldt een hoge archeologische waarde voor de Middeleeuwen en Nieuwe 

Tijd en een hoge archeologische verwachting voor de prehistorie. De hoge archeologische waarde is 

deels gebaseerd op de begrenzing van de oude dorpskern van Oosterend op de Bonnebladen – de 

topografische kaart van het eind van de 19de eeuw. Door P.J. Woltering zijn in de jaren ’70 en ’80 

archeologische veldverkenningen uitgevoerd, waarbij diverse nederzettingen zijn onderscheiden.2 In 

de directe omgeving van Oosterend zijn daardoor enkele percelen op basis van dit onderzoek 

opgenomen op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). De onderzoekslocatie wordt dus 

gerekend tot de historische kern van Oosterend; het gebied behorend tot AMK-terrein 14958 (afb. 

4). Ook is het terrein opgenomen op de Cultuurhistorische Waardenkaart als ‘historische dorpskern 

van Late-Middeleeuwen/Nieuwe Tijd’, monumentnummer 09B-172 (14958).3 Zoals uit het overzicht 

blijkt zouden de vier aanvragen allen individueel de vrijstellingsgrenzen van de archeologische 

beleidskaart overschrijden. Samengevoegd zou het gaan om een ingreep van ongeveer 350 m2 met 

een diepte van ± 0,8 m onder maaiveld. Met uitzondering van de Wierstraat 3, waar zoals reeds 

 
2 Woltering 1997, 209-363. 
3 De Weerd 2019. 



 

12 
 
 

gemeld ook een kelder tot bijna 3 m onder het maaiveld zou worden aangelegd. Tevens zouden er 

voor de draagkracht van de fundering naar verwachting ongeveer 40 boorpalen of meer in de 

ondergrond worden gegraven. De diepteverstoring van deze boorpalen is hier niet meegerekend en 

valt nog buiten de vooringenomen bodemingreep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 4. Ligging van het plangebied (zwarte stippellijn) in relatie met percelen op de AMK, thematisch weergegeven 
per archeologische periode. Bron: Archeologische Monumentenkaart RCE. 

 

Naar aanleiding van de brand is door Archeologie West-Friesland een pre-advies opgesteld 

in 2018.4 Toen de bouwplannen bekend waren is er in maart 2019 een archeologische quickscan 

opgesteld en tevens een veldtoets door middel van boringen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 

bodemopbouw om te onderzoeken of, en in welke mate, nader archeologisch onderzoek noodzakelijk 

was.5 Uit de quickscan en boringen bleek de hoge archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd 

en Middeleeuwen onveranderd. De boringen toonden een onverstoord bodemprofiel en kleiige 

ophogingslagen. Ook werd het terrein onderzocht op oppervlaktevondsten.6 Materiaal dat hierbij is 

verzameld, waaronder wandtegels en huishoudelijk keramisch vaatwerk, dateerde in de 17de en 18de 

eeuw. Er waren geen aanwijzingen dat de hoge archeologische waarde voor het plangebied moest 

worden bijgesteld. Daarnaast zou door de aanleg van een bouwput met kelder en het gebruik van 

paalfunderingen het behoud in situ van de mogelijke archeologische resten niet mogelijk zijn; er is 

vervolgens geadviseerd om een archeologische opgraving uit te voeren. Voor de uitvoering van de 

 
4 De Weerd & Bartels 2018. 
5 De Weerd & Bartels 2019. 
6 Uitgevoerd op 19-3-2019 door H. de Weerd. 
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archeologische opgraving is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarin de onderzoeksdoelen 

en methoden staan opgenomen.7 Het archeologische onderzoek is conform dit PvE uitgevoerd.  

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoekslocatie besproken. Naast de ligging, komen de geologie 

en het historische kader aan bod. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de opzet, het onderzoeksdoel 

en de gehanteerde methodiek, waarmee getracht wordt de vragen uit het PvE te beantwoorden, 

beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten uit het onderzoek, waaronder de bodemopbouw, de 

sporen, de vondsten en de mogelijke interpretatie hiervan beschreven. In hoofdstuk 5 wordt getracht 

de onderzoeksvragen uit het PvE te beantwoorden aan de hand van de verkregen gegevens. De 

laatste onderdelen van dit rapport bestaan uit een literatuurlijst en de verschillende bijlagen waar in 

de lopende tekst naar verwezen wordt. Dit rapport volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.01, en het Kwaliteitshandboek Archeologie 

Hoorn, versie 2016.8 

Via deze weg een laatste dankwoord aan de bewoners van de Koetebuurt en Wierstraat voor 

de getoonde medewerking in een voor hen zeer roerige periode. Siep Schellinger en de medewerkers 

van bouwbedrijf Frans Zegel B.V. mogen hier ook worden geroemd voor de prettige samenwerking. 

Jan Brouwer verdient als archivaris van de Protestantse Waddengemeente Texel tevens een eervolle 

vermelding. Hij stelde de in verbouwing zijnde kerk van Oosterend speciaal even open, zodat de 

schrijver foto’s kon nemen. Daarnaast heeft hij een kritische blik op de historische teksten met 

betrekking tot het plangebied van de auteur geworpen. Eveneens een woord van waardering voor 

Johan Nicolay (‘terpenarcheoloog’, universitair docent archeologie aan de RUG) en Daniel Postma 

(onafhankelijk archeoloog, voormalig RUG-onderzoeker), die met enthousiasme en belangeloze inzet 

de schrijver van kritiek hebben voorzien bij de analyse van middeleeuwse sporen aan de Koetebuurt. 

Tot slot ben ik ook zeer erkentelijk voor de hulp van archeologen Harmen de Weerd en Fleur 

Schinning bij digitale vraagstukken, alsmede voor de geboden ondersteuning van archeologen 

Sander Gerritsen en Michiel Bartels vanuit Archeologie West-Friesland ─ zonder hen was dit 

eindresultaat niet mogelijk geweest. 

  

 
7 De Weerd 2019. 
8 Archeologie West-Friesland, 2016. 



 

14 
 
 

2. De onderzoekslocatie       

  
Om de geologische, landschappelijke en cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied in en rondom 

Oosterend door de millennia heen te duiden, is het verstandig om allereerst uit te zoomen en te 

focussen op een breder schaalniveau waarbij de dynamiek van de ontwikkeling van het eiland Texel 

centraal staat. Immers, het initiële verhaal van Texel is uiteindelijk ook het verhaal van Oosterend. 

 

2.1 Geologie en landschap9  
 

De allereerste vorming van wat later het eiland Texel zou worden, vangt zo’n 140.000 jaar geleden 

aan tijdens de derde ijstijd – het Saalien. In dit tijdvak lag Noord-Europa onder een enorme deken 

van ijslagen en werd onder andere het gebied wat tot het huidige Texel behoort twee maal bedekt 

door kruiend landijs. Tussen Scandinavië en onze focusregio strekten zich enorme gletsjers uit, welke 

massa’s puin en grond verplaatsten en wat vervolgens gestalte kreeg door de vorming van lage 

heuvels. Ook werden langs het ijsfront eerder ontstane afzettingen van rivierzand en -klei opgeduwd 

tot stuwwallen, die zich in combinatie met het meegebrachte puin en grond op sommige plekken 

vormden tot keileembulten (Formatie van Drenthe). Na een interglaciale periode ontstond er 

omstreeks 120.000 jaar geleden weer een nieuwe ijstijd, het Weichselien, waarin het landijs niet 

meer de noordelijke delen van ons huidige land wist te bereiken. Desondanks kan dit gebied nog wel 

bezien worden als een poolwoestijn met ontzettend lage temperaturen, waardoor plantengroei vrijwel 

niet mogelijk was en de stormwind vrij spel had. Dit resulteerde in zandstormen waarbij er na verloop 

van tijd een laag dekzand werd afgezet op de eerder ontstane stuwwallen. Nadat deze laatste ijstijd 

100.000 jaar zijn invloed heeft kunnen uitoefenen op de natuurlijke ontwikkeling van dit gebied, 

vindt er grofweg rond de aanvang van het holoceen – 10.000 v. Chr. - een klimatologische kentering 

plaats waarbij de temperatuur weer relatief oploopt en het nabije landijs wegsmelt. Hierdoor is in 

feite de grootste basis van het huidige eiland gelegd, namelijk keileemheuvels bedekt met dekzand. 

Alleen op Wieringen en Texel is dit keileem onder een relatief oppervlakkige laag van dekzand dicht 

bij het aardoppervlak te vinden. Ruim honderdduizend jaar lang was de locatie van het eiland Texel, 

als onderdeel van het vasteland van Europa, niet meer dan een kleine verhoging in een uitgestrekt 

landschap. Deze verhoging van keileemheuvels strekte zich grotendeels uit in het gebied tussen de 

huidige dorpen Oost, Oosterend, Den Hoorn en het voormalige dorp De Westen. 

Nadat de temperatuursopwarming ervoor zorgde dat enorm veel landijs wegsmolt, was het 

logische gevolg dat de Noordzeebodem weer vol stroomde; het pleistocene landschap verdween 

grotendeels in zee door de zeespiegelstijging. De zee drong het gebied van Noord-Holland en Zuid-

Holland binnen en zette zeeklei af waarop kwelders ontstonden. Na grofweg 3800 v. Chr. ontstonden 

aan de kust van Noord-Holland op de zandige wadplaten strandwallen (Formatie van Naaldwijk) die 

de kust langzaam afsloten. Achter de strandwallen lag een soort van bassin dat diende als 

 
9 De geologische en landschappelijke ontwikkeling van het gebied wat tot het huidige Waddengebied behoort, is in 
voorgaande decennia al uitgebreid beschreven. De tekst in deze paragraaf is dan ook uitvoerig gecombineerd en 
samengesteld uit informatie van verschillende auteurs: zie Schoorl 1999a-b; De Jager/Kikkert 1998; Van Wallenburg 
1986; Kloosterhuis 1986; Woltering 2000; De Mulder/Bosch, 1982; Roos/Van der Wiel 2013; Dros 2015. 
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uitstroomgebied van de Rijn; een nat, drassig en moerassig veengebied. Rond 1500 v. Chr. is de 

aanvoer van zand door de stroming groter dan de zeespiegelstijging, waardoor de duinenrijen 

ophogen en de kustlijn zich zelfs enkele kilometers de zee in verplaatst (afb. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5. Globale reconstructie van de paleografische ontwikkeling van Texel en omstreken met de klok mee. De 
ingezoomde uitsnede van de situatie rond het jaar 1200 is fijnmaziger en gebaseerd op gedetailleerd onderzoek 

van Woltering en informatie uit bodemgegevens van de ruilverkaveling. Vrij bewerkt naar Roos/Van der Wiel 
2013. 

 
De Texelse kaap fungeerde als aanhechtingspunt voor de groei van de strandwallen langs de kust 

van Noord-Holland en het huidige Waddenzeegebied. Door de dynamische zeestromingen werden 

bestaande strandwallen geërodeerd en ontstonden nieuwe oostwaarts daarvan. Deze groeiden 

bovenop de oude zeeklei (Laagpakket van Wormer) dat achter de strandwallen was bezonken. De 
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zee kon vanaf deze periode alleen nog via enkele zeegaten in het achterland doordringen. Buiten de 

invloedsfeer van deze geulen vond geen sedimentatie plaats en vormde zich veen. Binnen de 

invloedsfeer van deze getijdengeulen vond afzetting van zand en klei plaats. De oostwaarts gerichte 

draaiing van de aarde in combinatie met de noordwaartse vloedstroom uit het Nauw van Calais heeft 

de neiging om de zeestroming oostelijk af te buigen, maar deze kan niet om de pleistocene heuvels 

van Texel, Wieringen en in mindere mate Gaasterland heen. In combinatie met de als maar meer 

aanhelende strandwallen die het achterland beschermen, hetzij op sommige stukken nog wel 

onderbroken door zeegaten of getijdengeulen, is de vorming van de Nederlandse kustlijn relatief tot 

rust gekomen en begint het zijn herkenbare vorm aan te nemen. 

In de eeuwen voor en tijdens het begin van de jaartelling zijn de wadden en kwelders 

aanzienlijk vergroot in het achterland achter de strandwallen, ten nadele van het hoogveen wat zich 

hier bevond. Door uitgestrekte laagveenvlakten, hier en daar doorkruist door veenbeken, was Texel 

verbonden met Wieringen, West-Friesland en Friesland. De gehele kustwal was in principe niet 

onderbroken, op de zogenaamde ‘inham van Ente’ na. Dit is een inham in de ‘Texelse’ strandwal ter 

hoogte van het huidige paal 13 en 16 die met zuidwestelijke-noordoostelijke oriëntatie een groot 

deel van het huidige eiland doorkliefde. Met het ontstaan van de duinen slibde de inham rond 1200 

voorgoed dicht. Een grote verandering die in de Romeinse tijd in het kustbeeld zichtbaar wordt, is 

de zeeverbinding van de Waddenzee met de noordelijke en zuidelijke Flevomeren waardoor de 

Zuiderzee ontstaat. Vermeldenswaardig voor het onderzoek is dat bij aanvang van de 5de eeuw de 

oostelijke rand van de oude Texelse keileemheuvels niet door de zee, maar door een aaneengesloten 

veengebied werd begrensd dat zich ver oostwaarts uitstrekte. Iets hoger op de kaart, ter hoogte van 

Oosterend en Oost, grensde het hoge deel van het Texelse land aan een uitgestrekt kweldergebied.  

Na 800 neemt de temperatuurstijging en daaropvolgend de zeespiegelstijging weer toe. Dit 

leidt uiteindelijk, in combinatie met de gestage daling van de Nederlandse bodem en de toename 

van ontginningen door de alsmaar groeiende bevolking, tot het binnendringen van brak water en de 

instroom van zeewater waardoor de veengebieden flink inklinken en afnemen. Grote veengebieden 

waren door de zee grotendeels weggeslagen en dus was de oude rug tussen Texel en het zuidelijke 

vasteland ook niet langer permanent begaanbaar. Boven en onderlangs de oude kern en de strandwal 

liepen twee getijdegeulen vanuit de Noordzee, namelijk het noordelijke Anegat ter hoogte van de 

huidige Slufter en zuidelijk het Maresdeop – de voorloper van het huidige Marsdiep.10 

Laatstgenoemde geul spoelt tijdens de Allerheiligenvloed in 1170 voorgoed de natuurlijke verbinding 

tussen de oude kern en het zuidelijke vasteland weg en maakt contact met het Vlie, waardoor de 

Zuiderzee, Texel en Wieringen ontstonden. De westelijke Waddenzee loopt vanaf nu permanent 

onder water ten koste van grote veen- en kweldergebieden. In de lage delen tussen de strandwallen 

en keileembulten bezinkt de jonge zeeklei (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). 

Door meerdere hierop volgende stormvloeden krijgen de Waddenzee en Zuiderzee tussen 1300 en 

1400 globaal gezien hun huidige vorm.11  

Na 1170 heeft het eiland nog niet zijn definitieve vorm. Vlieland raakt rond 1300 gescheiden 

van zijn zuidpunt − genaamd Eijerland of Eyerland – wat zich vanaf dan ongeveer vier eeuwen weet 

 
10 Het Maresdeop vindt zijn oorsprong als klein riviertje al mogelijk rond het begin van de jaartelling. 
11 Uiteraard worden hier de natuurlijk vorm bedoeld, zonder groot menselijk ingrijpen in de vorm van polders en 

dergelijke. 
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te handhaven als zelfstandig eilandje. Het al eerder benoemde Anegat stroomt tussen het oude land 

van Texel en dit Eijerland in, maar slibt rond 1500 dicht. Tussen beide eilanden ontstonden 

zandbanken en kwelders, waar gemakkelijk een dijk tussen aangelegd kon worden. In 1625 besluiten 

de Staten van Holland tot aanleg hiervan, waardoor de invloed van de zee flink ingeperkt werd en 

de kust nabij Oosterend aan de oostzijde van het eiland en de schepen op de Rede van Texel veel 

beter beschermd werden.  

In de daaropvolgende eeuwen wordt de invloed van de mens op de voortdurende strijd tegen 

het wassende water veel groter en maakbaarder. Door een reeks van inpolderingen en het aanleggen 

van dijken, zoals het gebied van Waal en Burg (polder Waalenburg) in de 17de eeuw en de 

inpolderingen van De Eierlandse polder, Prins Hendrik en Het Noorden in de 19de eeuw, raakt het 

binnengebied tussen het voormalige Eijerland en het oude land van Texel alsmaar meer ingevuld en 

gecultiveerd voor menselijke activiteiten. Met de inpoldering van de Wieringermeer, de 

totstandbrenging van de Afsluitdijk en de gevolgen van het Deltaplan, ligt tot slot de huidige situering 

van alle natuurlijke en landschappelijke elementen in dit deel van de Waddenzee grotendeels 

verankerd.  

De locaties waarop het dorp Oosterend evenals het meer naar het noordoostelijk gelegen 

dorp Oost uiteindelijk zijn ontstaan, gelden als de uiterste punt van de pleistocene keileemrug van 

het oude land. Beiden dorpen liggen hier gemiddeld zo’n 1,5 tot 2 m boven zeeniveau (afb. 6).12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6. Uitsnede van een kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN1) met het gebied rondom 
Oosterend en haar buurschappen. Oosterend ligt centraal-rechts op de afbeelding en is geaccentueerd in het rood 
(de grootste concentratie). In het blauw zijn de lager gelegen delen van de (voormalige) waterlopen aangegeven; 
groen, geel en rood accentueren de hoger gelegen delen. De groengele vlekken zijn de herkenbare restanten van 

de dekzandruggen die op de keileembulten van het oude land van Texel waren ontstaan tijdens de laatste ijstijd. 
Deze hogere plekken in het landschap hebben eeuwenlang gegolden als focuspunt voor potentiële bewoning. 
 

 

 

 

Uit Woltering zijn paleografische kaarten13 valt af te leiden dat de omgeving van Oosterend rond het 

begin van de Vroege-Middeleeuwen enigszins te maken krijgt met de invloed van de zee, waardoor 

 
12 Kloosterhuis 1986, 45. 
13 Woltering 1997, 209-363. 
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de lagere delen van de hoge dekzandruggen transformeerden in hoge kwelders. In de loop van de 

Middeleeuwen vernatten deze steeds verder tot lage kwelders, met als gevolg dat het kwelder- en 

drangwater hierin (moer)beken ontwikkelde. Belangrijk om te benadrukken voor bewoning op deze 

plek is, zeker geldend voor de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd maar hoogstwaarschijnlijk ook al 

daarvoor, de gecontinueerde strategische ligging met in de dichte nabijheid zee en enkele natuurlijke 

geulen. 

 

2.2 Korte bewoningsgeschiedenis         
 

2.2.1 Texel 

 

De eerste bezoekers van de Texelse landstreken moeten gezocht worden in de vorm van jagers-

verzamelaars die, na de opwarming van dit gebied na de laatste ijstijd, al rondzwervend in deze 

regio hun heil zochten in tijdelijke kampementen en zich onderhielden met de jacht op schaars wild 

en het verzamelen van plantaardig voedsel.14 Na 4500 v. Chr. zien we met de groeiende 

kennisoverdracht van akkerbouw semi-sedentaire gemeenschappen op het Nederlandse grondgebied 

ontstaan die minder rondtrekken en zich zo goed en zo kwaad mogelijk proberen te vestigen op de 

hogere, drogere delen in het gebied. In de regio van het huidige Texel is, getuige het proefschrift 

van Woltering, vrijwel alleen op de pleistocene delen bewijs voor permanente bewoning gevonden 

en dan voornamelijk na het einde van de Midden-Bronstijd, circa vanaf de periode 1350 v. Chr.15 Dit 

is ook een logische gevolgtrekking uit het feit dat het landschap van stranden, duinen en kwelders 

eromheen door de eeuwen heen zo instabiel en dynamisch is geweest dat daar nauwelijks 

archeologische sporen zijn achtergebleven.16 Woltering schrijft verder dat de Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) tussen midden jaren zestig en het jaar tweeduizend 750 

archeologische vindplaatsen op Texel heeft aangetroffen; hiervan ligt 84 procent in de pleistocene 

gebieden en zijn er 220 als woonplaatsen geïdentificeerd.17  

 Na grofweg 1250 v. Chr. moet het Texelse woongebied van dekzandruggen een kale 

bedoening zijn geweest: boomloos, begroeid met heide en vrijwel helemaal omringd door veen. 

Woltering schat dat er rond dat jaartal zo’n 20 tot 30 boeren woonstructuren moeten hebben gestaan, 

die door gemiddeld 6 personen werden bewoond en waarbij de focus op veeteelt lag. Bewoning vindt 

voornamelijk plaats ter hoogte van Den Burg; het zuidelijke deel van Texel lijkt erg beperkt bewoond 

te zijn.18 Na 800 v. Chr. vangt men aan met de ontginning van de heidevelden, welke vervolgens 

eeuwenlang intensief zijn geëxploiteerd. De woonstalhuizen en enkele kleine bijgebouwtjes worden 

steeds vaker op de hoger gelegen delen gesitueerd, waarbij de lager gelegen gebieden met 

akkerbouw door middel van drainagegreppels ontwaterd worden. Ook ontstonden er dikke akkers 

door de bemesting met zoden. Woltering schat bij aanvang van de Late-IJzertijd de bevolkingsgrootte 

tussen de 390 en 540 personen.19  

 
14 De Jager/Kikkert 1998, 43. 
15 Woltering 2017, 16. 
16 Woltering 2017, 19; Roos/Van der Wel 2013; Woltering 2000, 65. 
17 Woltering 2000, 64. 
18 Volgens De Jager/Kikkert zijn er in het zuidelijk deel van Texel voor een periode van 1000 jaar amper 10 
vestigingsplaatsen aan te wijzen (De Jager/Kikkert 1998, 47). 
19 Interview met P.J. Woltering in 2000 in de Texelse Courant; Texelse Courant 04-01-2000, 3. 
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In de Romeinse tijd vallen voor Texel enkele trendbreuken met betrekking tot de voorgaande 

perioden waar te nemen. Er wordt veel grond verzet voor het bouwrijp maken van woonplaatsen en 

de bevolkingsaantallen zijn relatief hoog in vergelijking met de meeste andere delen van het 

westelijke kustgebied. Om weerstand te bieden tegen het oprukkende zeewater en het stijgende 

grondwater, worden bewoningsplekken langdurig en doelbewust met behulp van klei, zoden en 

organisch huisvuil opgehoogd. Volgens Woltering zouden veel van de kleinere kopjes en ruggen 

buiten het centrale dekzandgebied − als ze niet tot terpjes waren opgehoogd − onder zeeafzettingen 

zijn verdwenen.20 De ernst achter deze arbeidsintensieve werkzaamheden blijkt uit Woltering zijn 

landschapsreconstructies. Tussen 1250 v. Chr. en 1200 n. Chr. zou naar schatting meer dan zeventig 

procent van de pleistocene gronden ten prooi zijn gevallen aan de oprukkende invloed van de zee.21 

Door deze schaalverkleining van het woon- en werkgebied veranderde ook de exploitatie. De veeteelt 

werd ten gunste van de akkerbouw meer naar de kwelders verdrongen, waarbij de kweldergronden 

meer en meer gingen dienen als natuurlijk weidegebied. We zien, naast de continuering van het 

woonstalhuis en de komst van waterputten, zogenaamde hutkommen op de boerenerven 

verschijnen; half ingegraven, rechthoekige gebouwtjes welke gezien mogen worden als 

ambachtsschuurtjes. Een andere opvallende ontwikkeling is de grotere diversiteit in de situering van 

bewoning. Naast de kleine traditionele nederzettingen ontstaan grotere, geclusterde 

gemeenschappen die uit meer dan één boerenbedrijf bestaan.22 Daarnaast worden bij sommige 

boerderijen in nederzettingen kostbare Romeinse importen aangetroffen, wat duidt op een eerste 

differentiatie in sociale status.23 

Woltering kent ruim 190 vindplaatsen op Texel uit de Vroege-Middeleeuwen: circa 40 

woonplaatsen, een begraafplaats en voor de rest losse vondsten. Hij schat dat deze woonplaatsen 

tussen de 65 en 100 gelijktijdige boerenerven vertegenwoordigen. De omvang en samenstelling 

varieerde ook hier van individuele boerenerven tot kleine, uit meerdere erven bestaande 

nederzettingen, overigens met een onregelmatiger nederzettingspatroon dan in de Romeinse tijd.24 

Aan de zuidelijke oever van de al eerder genoemde inham van Ente ontstaat ergens in dit tijdvak 

ook een voor het eerst bij naam genoemde nederzetting, te weten Wambays, een dorp waarvan de 

naam in de daaropvolgende eeuwen zal verbasteren tot Wambinge, Wambense, Westeynde en 

uiteindelijk De Westen. Ook zien we de komst van de versterkte nederzetting van Den Burg – de 

zogenaamde ringwalburg. De bevolkingsaantallen voor de Merovingische en de Karolingische tijd 

worden respectievelijk op 390-570 en 420-600 personen geschat. 

In de loop van de Middeleeuwen leidt de clustering van boerenerven en nederzettingen op 

het oude prehistorische land van Texel langzaamaan tot het ontstaan van meerdere kleine 

buurschappen, gehuchten en uiteindelijk dorpen – al is er op sommige locaties niet altijd sprake van 

continue bewoning en blijft de scheidslijn tussen dergelijke benamingen dun. Ook worden ‘buurschap’ 

en de foutieve samentrekking ‘buurtschap’ veel door elkaar gebruikt. In het vervolg van dit stuk 

wordt uitgegaan van ‘buurschap’.  

 
20 Ibid. 
21 Woltering 2000, 211. 
22 Interview met P.J. Woltering in 2000 in de Texelse Courant; Texelse Courant 04-01-2000, 3. 
23 Eelman 2010, 3; Mogelijk hebben we hier al te maken met een eerste initiële aanzet voor een sociale hiërarchie die 
uiteindelijk vele eeuwen leidt tot de vorming van buurschappen met buurheren. Hierover meer in paragraaf 2.2.2. 
24 Interview met P.J. Woltering in 2003 in de Texelse Courant; Texelse Courant 04-02-2003, 6.  



 

20 
 
 

2.2.2 Oosterend 
 

Naast het gegeven dat de pleistocene Hoge Berg en omstreken een millennia lange focus van 

menselijke activiteit heeft gekend, moet dat in prehistorisch opzicht ook hebben gegolden voor 

bewoning op de dekzandruggen in noordoostelijke richting, in de omgeving van Oosterend. Zeker 

vanaf de IJzertijd waren dit goede vestigingsplaatsen (afb. 7), aangezien het stijgende zee- en 

grondwaterpeil vanaf deze periode migratie naar de hogere delen noodzakelijk maakte. Doordat de 

dekzandrug in de ondergrond zorgt voor goede ontwatering en een hogere ligging in het landschap, 

is de bodemgesteldheid gunstig voor menselijke bewoning.25 Daarnaast zijn de dekzandgronden veel 

beter geschikt voor akkerbouw; dit is volgens Woltering ook de reden dat er op het keileem van de 

Hoge Berg op losse vondsten na geen sporen van geclusterde bewoning zijn aangetroffen.26 In de 

loop van de tijd staken veel van deze dekzandkopjes en -ruggen tussen De Waal en Oosterend vaak 

nog maar net boven de afgezette zeeklei uit,27 waardoor het aannemelijk is dat men op dit soort 

plekken getracht heeft de grond doelbewust te verhogen en er terpvorming is ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 7. Uitsnede van een paleografische kaart van centraal Texel met de archeologische vondsten uit de Late- 
IJzertijd/Romeinse Tijd in het zwart aangegeven. De witte, niet-gearceerde gebieden zijn de oude 
dekzandgebieden. Het huidige Oosterend en haar omgeving vallen grofweg binnen de rode cirkel. De vondsten 
geven enigszins een afspiegeling van de mogelijke menselijke woongebieden en de verhouding van 
bevolkingsdrukte in de eeuwen voor en na het begin van de jaartelling. Het noorden is boven. Naar Woltering 
2000, 325. 

 
25 Hessing 2012. 
26 Interview met P.J. Woltering in 2000 in de Texelse Courant; Texelse Courant 04-01-2000, 3. 
27 Woltering 2000, 19; Eelman 2010, 5. 
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De exacte ontstaansgeschiedenis van Oosterend is echter in nevelen gehuld en het dorp was 

voor het onderzoek – de eerste echte opgraving binnen de oude kern – nog een beetje een ‘terra 

incognita’ wat archeologie betreft. Ook in de nabije omgeving waren nog maar weinig opgravingen 

verricht.28 Bekend was wel dat binnen de muren van de huidige Maartenskerk (afb. 8), op 120 meter 

afstand van de opgraving in het hart van het dorp, resten van een oudere, middeleeuwse tufstenen 

kerk aanwezig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 8. De huidige Maartenskerk in Oosterend, rijksmonumentnummer 35221, gefotografeerd in mei 2005 door 
T. van der Wal. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (documentnummer 511.111). 

 

Het oudste gedeelte van de bestaande kerk, destijds gewijd aan de heilige Maarten, dateert uit de 

vroege eerste helft van de 11de eeuw en is opgetrokken uit tufsteen. Veel van dit in Nederland 

aangetroffen gesteente is gewonnen uit de Vulkaan-Eifel (Duitsland), maar ook hergebruikt uit 

bijvoorbeeld ruïnes van Romeinse legerkampen. Het werd vooral in de 11de en 12de eeuw via 

stapelplaatsen als Keulen, Utrecht en Deventer over de Lage Landen verspreid. 

Restauratiewerkzaamheden aan de kerk, uitgevoerd tussen 1967 en 1971, mondde in maart 1970 

uit in archeologische begeleiding van de ROB. Uit deze initiële resultaten rees het vermoeden dat 

deze stenen kerk maar liefst drie houten voorgangers moet hebben gehad, waarmee de datering van 

de vroegste dorpskern nog voor het jaar 1000 moest worden geplaatst (zie ook bijlage 4).29 Willibrord 

 
28 In januari 1962 wordt tijdens ruilverkavelingswerkzaamheden bij het buurschap ‘Zevenhuizen’ (tussen Oosterend en 
Oost) na het aantreffen van archeologische sporen de Rijksdienst voor Oudheidkundig bodemonderzoek ingeseind. Zij 
treffen ploegsporen, brandhaarden en aardewerk aan, waarbij zij het aardewerk met terughoudendheid dateren uit om 
en nabij 200 na Christus. Via Texelse Courant 30-01-1962, 1. 
29 Texelse Courant 10-03-1970, 1. Het volledige onderzoek in die periode werd verricht in de periode 9-14 maart 1970. 

In dit artikel van de lokale krant deelt H. Halbertsma van het ROB zijn initiële onderzoeksresultaten na de eerste dag 
van opgraven. Hij acht het waarschijnlijk dat er voor de bouw van een stenen kerk achtereenvolgens drie houten 
structuren moeten hebben gestaan, maar staaft deze bewering niet aan de hand van daadwerkelijk aangetroffen 
archeologische informatie. Wegens het gebrek aan andere grondstoffen in de nabijheid toentertijd, mag het gebruik van 
houten bouwmateriaal wel als een veilige aanname gezien worden. Zie bijlage 4 voor het gehele artikel in het bulletin 
van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB).  
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en Bonifatius stichtten vermoedelijk tussen de jaren 719 en 721 verschillende kerkjes tijdens hun 

kersteningstochten langs de Noord-Hollandse kust. Van deze kerkjes, die onderling te voet op 

ongeveer een dag afstand van elkaar liggen (gemiddeld 20 km tussen beide locaties), is een houten 

kerk in het toenmalige dorp Wambinge op het huidige Texelse grondgebied naar alle 

waarschijnlijkheid de meest noordelijke in de rij.30 De kerk van Oosterend komt dus klaarblijkelijk 

nog niet in deze kersteningscampagne voor en ligt daarnaast hemelsbreed op bijna 9,5 km van de 

voormalige kerk van De Westen af; het Strender geloofshuis dateert zeer aannemelijk van na het 

jaar 721. Volgens H. Halbertsma blijkt ook uit het oudste goederenregister van St. Maarten te Utrecht 

dat er ten tijde van bisschop Adalbold (866-899) al meerdere kerken op het Texelse gebied actief 

waren. Naast kerken in Den Burg, De Waal en De Westen − die allen naar verwachting uit hout 

opgetrokken moeten zijn geweest – moet een vierde houten exemplaar volgens Halbertsma 

betrekking hebben gehad op Oosterend.31 Het eerste kerkgebouwtje op deze plek dateert dus wellicht 

uit 866 en mogelijk zelfs al van vlak daarvoor.  

Martin Vlaming, schrijver van een kroniek over het naastgelegen Oost, refereert in dit licht 

ook aan een geschiedkundig onderzoek van Nico Dros,32 waarin de stichting van de opvolgende 

kerkgebouwtjes in Oosterend zich op een plek voltrok waar voorheen een heidense eredienst werd 

uitgevoerd.33 Hiermee doelt hij op een gangbare christelijke handelswijze waarbij gepoogd werd om 

aanhangers van natuurgodsdiensten via een weg van de minste weerstand te kerstenen. Door het 

toestaan van de nieuwe geloofsbelijdenis op dezelfde oude ceremoniële plek – een strategie waarbij 

de heidense gebruiken in een christelijk gewaad werden gehuld − werd gehoopt de doorgaans 

stroeve geloofstransitie te vergemakkelijken. Het vermoeden van eerdere menselijke activiteit op 

deze locatie is gezien onze huidige algemene kennis gerechtvaardigd, maar kan momenteel echter 

nog niet worden onderbouwd met fysiek bewijs.  

 Tijdens dezelfde werkzaamheden in maart 1970 kwam een middeleeuwse sarcofaag op twee 

meter diepte aan de buitenkant van de tufstenen muur zonder deksel tevoorschijn (afb. 9). Na 

analyse dacht men dat de kalkstenen doodskist, voorzien van een unieke maar onherleidbare 

inscriptie ‘Bavom me fecit’ (Bavom heeft mij gemaakt) dateerde van ongeveer het jaar 1000. Echter, 

in 2010 werd er door specialist Laure-Anne Finoulst34 nieuw licht op geworpen. Na haar onderzoek 

concludeerde ze dat de sarcofaag terug te herleiden valt naar een groep sarcofagen van de 

Maasvallei, gemaakt in de Franse streek van Savonnières-en-Perthois in de tweede helft van de 7de 

eeuw of de loop van de 8de eeuw, dus 300 tot 400 jaar eerder dan daarvoor was aangenomen. Dit 

specifieke type sarcofagen werd volgens de begeleidende informatie in de Texelse Courant vaak in 

verband gebracht met priestergraven, terwijl de fabricage en het transport veelal werd bekostigd 

door kloosterlingen. Dit gegeven versterkte bij de betrokkenen het idee dat er in de laatste eeuwen 

voor het jaar 1000 een klooster heeft gestaan, mogelijk een uithof van de Egmondse abdij.35  

 
30 De Jager/Kikkert 1998, 93-101.  
31 Halbertsma 1971, 41.  
32 Dros 2010, 12-13. 
33 Vlaming 2015, 24; Zie ook Dros 2015, 23. Vlaming zijn bewering over drie houten voorgangers is hoogstwaarschijnlijk 
alleen gebaseerd op Halbertsma zijn vermoeden in het al eerder genoemde krantenbericht in de Texelse Courant van 
maart 1970 bij voetnoot 29.  
34 Finoulst was toentertijd verbonden aan de Onderzoeksgroep Middeleeuwse Geschiedenis (Groupe de Recherche en 
Histoire Médiévale) van de universiteit van Brussel en deed promotieonderzoek naar sarcofagen uit Noord-Gallië. 
35 Texelse Courant 17-12-2010, 11. 
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Afb. 9. De kalkstenen sarcofaag die bij de restauratiewerken onder de vloer tevoorschijn kwam staat 
tentoongesteld in de Maartenskerk. Foto: Wouter Kuip (01-10-2020). Met dank aan Jan Brouwer. 

 

Een week later, hoogstwaarschijnlijk door kritiek van Cécile Treffort,36 werd de euforische 

stemming in de krant enigszins bijgesteld en genuanceerd. Naast het gegeven dat de inscriptie als 

‘Bavmo me fecit’ gelezen moest worden, werd ook de achtergrond van de begravene in twijfel 

getrokken. Finoulst nuanceerde zelf de ‘priestergraven’ tot ‘bevoorrechte graven’, waardoor het voor 

de hand liggende argument van mogelijke financiering door kloosterlingen niet per se een vast 

gegeven hoeft te zijn.37 Er kan wel gesteld worden dat de datering van de sarcofaag in de 7de of 8de 

eeuw een onderbouwde indicatie is voor de creatie van de doodskist. Relatief gezien kan dezelfde 

tijdsperiode aangehouden worden voor wanneer de doodskist naar deze regio is vervoerd en de 

(eerste) bijzetting plaatsvond in de sarcofaag. Het is in theorie namelijk niet aannemelijk dat een 

zware kist van dergelijke importantie en kostbaarheid pas eeuwen later een afnemer vond. Het zegt 

echter weinig over wanneer deze kist onder de grond is geplaatst of geraakt. Het kwam voor – ook 

in latere tijden − dat de kist met het lichaam niet onder de grond werd gestopt, maar bijvoorbeeld 

in het geloofsgebouw bleef staan. In dat licht bezien moet de mogelijkheid van een bepaalde vorm 

van hergebruik meegenomen worden. Zo kan de sarcofaag zijn hergebruikt voor bijzettingen van 

nakomelingen of religieuze aanverwanten van de primaire ‘eigenaar’ van de doodskist. Ook goed 

mogelijk is dat de kist een secundaire functie heeft gehad met betrekking tot religieuze handelingen 

op – of in de nabijheid van − de oorspronkelijke plaats. Tevens is duidelijk zichtbaar dat de van 

oorsprong rechthoekige kist is bewerkt met een vooralsnog onbekend doel. Een speculatieve 

 
36 Treffort is specialist op het gebied van epigrafie en anno 2020 hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de 
universiteit van Poitiers. 
37 Texelse Courant 21-12-2010, 11. 
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verklaring van de auteur is als voetnoot bijgevoegd.38 Er kan wel gesteld worden dat er noordelijk 

van Utrecht vooralsnog geen identiek exemplaar van dit specifieke (onbewerkte) type is 

aangetroffen.39 

Even intrigerend is de vondst van een gedeeltelijke tweede sarcofaag die in 1978 tijdens 

werkzaamheden op het boerenland van Arie Brans − een perceel aan de Oosterweg ter hoogte van 

boerderij Westerbuurt nabij Oost − achter de ploeg bleef steken. Het betrof ditmaal echter alleen de 

bodem van een zandstenen sarcofaag. Uit onderzoek bleek dat de zeer kostbare grafkist gemaakt is 

langs de Main in Duitsland en naar schatting moet stammen uit de tweede helft van de 11de eeuw 

(afb. 10).40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 10. De bodem van de zandstenen sarcofaag die nabij Oost uit de grond kwam. De voormalige kist is duidelijk 
bewerkt, waarbij er aan de rechterzijde een klein gedeelte van de korte wand is overgelaten. Dit opstaande deel 
kan mogelijk − net als bij de Oosterender kist − worden gezien als standvoet voor een verticale secundaire 
functie. Het zichtbare gat is vermoedelijk nog de oorspronkelijke opening waaruit lichaamsvloeistoffen van de 
opgebaarde overledene konden wegvloeien. De sarcofaag stond op het moment van de foto tijdelijk zo 
‘tentoongesteld’ wegens de grote verbouwing die momenteel plaatsvindt in de Maartenskerk. Foto: Wouter Kuip 
(01-10-2020). Met dank aan Jan Brouwer. 

 
38 De rond bewerkte lange zijden in combinatie met één schuin bewerkte korte zijde zijn opzettelijk verricht, maar vallen 
moeilijk te rijmen met de initiële functie of een praktische invulling zoals bijvoorbeeld hergebruik voor een fundering van 
een gebouw. De intrinsieke waarde van het materiaal voor deze tijdsperiode en locatie, in combinatie met de symbolische 
en ceremoniële waarde van de (christelijk-)historische betekenis van de kist, maakt het meer aannemelijk dat het object 
is hergebruikt voor geloofsdoeleinden. De ongelijkmatig bewerkte vorm lijkt te suggereren dat de kist verticaal moet zijn 
hergebruikt, waarbij de intact gebleven korte zijde als voetstuk heeft gefungeerd. Voor de stabiliteit is het goed denkbaar 
dat de oorspronkelijke sarcofaagbodem werd geruggesteund door een muur of opstaande wand van een substantieel 
object. Verzonken in de vloer is echter ook mogelijk. Een aannemelijke verklaring is dat we hier te maken hebben met 
een reliekaltaar. Relikwieën werden vanaf de Vroege-Middeleeuwen vaak geborgen in een stenen kist of sarcofaag. In 
de daaropvolgende eeuwen werden deze reliekhouders vaak boven het hoofdaltaar of in een zijkapel gestald, alwaar 
men deze – al dan wel of niet met relikwieën − kon bekijken en aanraken. Een variant hierop is dat de kist als dragende 
voet een schuin altaarblad heeft gedragen. Deze op het eerste gezicht vreemde constructie lijkt mogelijk ook te zijn 
aangetroffen tijdens restauratiewerkzaamheden bij het kerkje in het Friese Jannum tussen 1943 en 1948. Tijdens 
gelijktijdige opgravingen van het toenmalige ROB werden hier onder andere meerdere sarcofaagdeksels aangetroffen. 
Uit een ROB-tekening van deze opgraving blijkt dat ten minste één deksel een opstaande functie heeft gehad tegen de 
afscheiding van een kerkportaal, waarbij het hoogstwaarschijnlijk een hierbij getekende altaarsteen heeft gedragen (zie 
bijlage 5). Een verdere omschrijving ontbreekt echter op deze tekening uit 1944. Een mogelijk wijdingskruisje op de 
lange zijde van de Oosterender kist (zie afb. 9, uiterst rechts) geeft deze interpretatie enige plausibiliteit. Een altaarsteen 
was voorzien van vijf wijdingskruisen, die men doet herinneren aan de vijf wonden van Jezus aan het kruis. 
39 Ooijevaar 2010. 
40 Vlaming 2015, 26. Na analyse bleek dat de vindplaats van de sarcofaagbodem vermoedelijk afweek van de 
oorspronkelijke ligging.  
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Ook Vlaming is er van overtuigd dat door de kostbare waarde van de kist, in combinatie met 

historisch onderzoek van Van der Vlis waaruit blijkt dat Oost samen met buurschap Zevenhuizen tot 

begin 15de eeuw een eigen kapel moet hebben gehad, er een christelijke connotatie aan verbonden 

kan worden. Hij vermoedt dat de kist oorspronkelijk onder of in de nabijheid van een oud heiligdom 

moet zijn begraven.41  

Om de vondst van de sarcofagen beter te kunnen duiden, focussen we weer op de natuurlijke 

omgeving van beide locaties en het reilen en zeilen van de lokale bewoners in het landschap. 

Omstreeks 1200, maar hoogstwaarschijnlijk ook al even daarvoor, is het gebied behorende bij Oost 

en Oosterend door twee flinke landinwaartse geulen gescheiden van het meer westelijker gelegen 

pleistocene gebied (afb. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Afb. 11. Een impressie van de noordoostelijke hoek van het pleistocene oude land van Texel omstreeks 1200. De 
vrijwel directe ligging van Oosterend en Oost aan het water geeft een goede indruk van de mogelijke economische 
voordelen die het biedt, maar duidt ook het onmiddellijke gevaar in tijden van ongunstige 
klimaatomstandigheden. Naar Vlaming 2015, 27.  
 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast scheidt de Lange Waal zuidwestelijk onder De Waal de gehele oosthoek van het oude land 

van Texel. Door het omringende zeekleigebied met haar vele kreken, slenken en moerassen moet 

de mobiliteit van de lokale bewoners tijdens watervloeden in de donkere maanden van het jaar flink 

beperkt zijn geweest. De getijdenstroom moet het gebied grotendeels eruit hebben laten zien als 

een slikvlakte waarbij de hoogste dekzandtoppen werden bewoond door kleine nederzettingen met 

enkele boerderijtjes. Vlaming benoemt het treffend als hij het gebied met hoog water tot een soort 

van archipel betiteld.42 De gedeeltelijke ontoegankelijkheid van het gebied maakt de gesuggereerde 

 
41 Vlaming 2015, 26. 
42 Vlaming 2015, 28. 
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noodzaak voor meerdere lokale bedehuisjes of kapellen een stuk geloofwaardiger. Om te zorgen dat 

het christelijke geloof voet aan de grond bleef houden, suggereert Vlaming dat mogelijk een aantal 

geestelijken uit Fulda – afkomstig uit de noordoostelijke omgeving van Frankfurt aan de Main−43 zich 

hier zou hebben gevestigd en een lokale vrouw hebben gehuwd, waarna men zich bij overlijden met 

pracht en praal liet begraven bij de kapel die ze hadden gesticht.44 Door het uitblijven van 

alternatieve verklaringen, mag deze zienswijze nog steeds als meest plausibel worden gezien. 

Een belangrijk aspect van de ontwikkeling van het oostelijke deel van het eiland is tot op 

heden nog onderbelicht gebleven en dat is de opkomst van buurschappen; de oudste organisatievorm 

op het eiland met betrekking tot de verhouding van oorspronkelijke rechten en plichten (gestoeld op 

het oude Friese Landrecht) van bewoners bij geclusterde bewoning. De buurschappen zijn ontstaan 

uit een soort van gemeenschaps- en veiligheidsgevoel en telden vaak een aantal hoeven van gelijke 

grootte die in handen waren van boeren, vissers, ambachtslieden en handelaren − soms ook van 

meerdere eigenaren. Men was door de dynamische omgeving van het landschap erg van elkaar 

afhankelijk. Voor de aanleg van kades, vermoedelijk tussen de 12de en 13de eeuw, moeten hier onder 

invloed van buurschappen verschillende terpjes zijn opgeworpen.45 Deze micro-samenlevingen 

droegen daarnaast zorg voor het onderhoud van weggetjes en de bedijkingen van aangrenzende 

kwelders, vaak onder leiding van een gekozen buurheer.46 Ondanks het feit dat de toewijzing en het 

gebruik van het begrip buurschap aan discussie onderhevig is – welke maatstaf hanteert men om 

iets tot een buurschap te rekenen – neemt Van der Pijl voor Texel aan dat dit in de 12de eeuw moet 

zijn geweest.47 De focus voor deze periode ligt dus voornamelijk op de buurschap als bestuurlijke 

eenheid. Volgens Vlaming is een dergelijke organisatievorm sterk verwant aan de Germaanse ‘ding’, 

waarbij kwesties over eigendomsrechten en rechtspraak zoveel mogelijk op lokaal niveau worden 

afgehandeld.48  

Ondanks dat buurschappen geleidelijk aan te maken krijgen met heffingsrechten van de adel 

en geestelijkheid, bleef het gebruiksrecht van de grond echter lange tijd ongewijzigd in handen van 

eerstgenoemden. In 1289 werd Texel in de administratie van het grafelijk gezag opgenomen en 

vanaf dat moment komt er geleidelijk aan veel meer gedetailleerde informatie over Texel 

tevoorschijn. Door deze administratieve werkzaamheden maken we voor het eerst kennis met het 

bestaan van enkele buurschappen op Texel, waaronder in de buurt van Oosterend. Zo worden in het 

jaar 1356 in de zogenaamde tiendverpachting49 van de Graven van Blois de buurschappen 

Harkenburen, Haxenburen, Oesterburen, Ungherburen, Cleyerburen, Elmerburen en Hoepburen 

 
43 De eigendomsverhoudingen en de heffingsrechten van de gouw ‘Thesla’ of ‘Texla’, grofweg het gebied tussen 
Huisduinen en het Vlie, worden vanaf de 9de eeuw verdeeld tussen adel, kloosters en de bisschoppelijkheid. Het klooster 
van Fulda had ook een aandeel in de gouw (Vlaming 2015, 29).  
44 Vlaming 2015, 32. 
45 Kloosterhuis 1986, 31-32. Voor gelokaliseerde terpen, zie afb. 11. Tijdens de ruilverkaveling van 1953-1966 zijn er 
veel (onbewust) verdwenen. Ook was terpaarde zeer vruchtbare grond voor de landbouw, waar in de voorgaande eeuwen 
al gretig gebruik van was gemaakt. Er moeten in deze regio dus veel meer terpen zijn geweest. 
46 Volgens De Jager en Kikkert is het goed om te benadrukken dat buurschappen zelden of nooit zelf het initiatief namen 

voor de aanleg van wegen. Door het dagelijkse gebruik ontstonden veel gebruikte voetpaadjes over de hoogste en 
droogste delen in het land, vaak dus over dijkjes. Hierdoor is het begrijpelijk dat het tracé van veel burenwegen 
oorspronkelijk dus uit de loop van burendijkjes bestond (De Jager/Kikkert 1998, 119). 
47 Van der Pijl 1992, 8. 
48 Vlaming 2015, 31. 
49 De tiendrechten waren in oorsprong een belasting op de opbrengst van de akkerbouwgewassen. Zoals het woord al 
zegt betekende het in de loop van de tijd een 10% belasting op de “getaxeerde opbrengst van opbrengstgenerende 
grond of gebouwen” (Eelman 2010, 10-11). 
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vermeldt. Naast dat enkelen een duidelijke Friese verwijzing hebben −Hoepburen, Harkenburen en 

Elmerburen stammen duidelijk af van oude Friese namen – geven Harkenburen (het huidige 

Harkebuurt net buiten Oosterend) en Oesterburen (Oost) een basaal idee van de concentratie aan 

bewoning in deze regio.50 Daarnaast is ‘Oester Ende’ in de 14de eeuw één van de vier ‘kerspellen’ op 

het eiland, een kerkelijke aanduiding die synoniem staat voor parochie en wat in de grafelijke 

administratie geduid zou worden als ‘banne’; een samenvoeging van meerdere buurschappen met 

eigen buurheren. Onder ‘Oester Ende’ vallen de buurschappen Oestensloet (Oost en omgeving), ’t 

Sorghiest (Zevenhuizen en omgeving, nabij Oosterend) en Harkenburen.51 Opvallend volgens 

Vlaming is dat er in de grafelijke Privileges van 1377 gesproken wordt over ‘Oesten’ als kerspel, 

waarmee er in zijn ogen nog geen sprake is van Oosterend of Oost als echte nederzetting of dorp.52 

Het lijkt er vooral op dat ‘Oester Ende’, ‘Oesten Eynde’ of ‘Oesten’ aan het einde van de 14de eeuw 

gebezigd wordt als streekaanduiding en minder als toewijzing voor een buurschap dat uit zijn voegen 

begint te groeien. Volgens Vlaming houdt Oosterend dan niet veel meer in dan een kleine 

nederzetting van wat boerenhoeven op een terp, vergelijkbaar met die bij Oost.53 

Zoals al eerder aangehaald leidde de relatieve temperatuurstijging in combinatie met hevige 

voor- en najaarsstormen en de uitdijende bevolkingspopulatie ertoe dat de kust en binnenlanden in 

toenemende mate beschermd moesten worden tegen het water. Het is dan ook voornamelijk in de 

13de en 14de eeuw dat de Texelse bevolking op grotere schaal het landschap tracht te manipuleren, 

zodat het minder kwetsbaar is voor de invloed van de zee en daarmee ook het benutbare Texelse 

areaal wordt vergroot.54 Echter, de eerste initiatieven waarbij de eilanders aanvingen met het 

aanleggen van kades, kleine dijkjes en dammen zodat hogere delen van het land aan elkaar 

verbonden werden, het bedijken van moerassen aan de kust en het droogmaken van kleine polders, 

zijn al van eerdere datum. Dit behelsde lokaal voornamelijk het afdammen van slenken en de 

bescherming van langzaam hellende weiden met dijkjes. Met de aanleg van de eerste dijkjes en 

polders, beginnend bij de Rozendijk rond 1100 en daaropvolgend de twee kades bij Den Hoorn (nu 

bekend als Diek met het eerste stuk van de Hoornderweg) omstreeks 1200,55 krijgt de bevolking 

voor het eerst meer vat op de natuurlijke omgeving en daardoor een groter bestaansrecht. Ook de 

bochtige Oosterenderweg tussen De Waal en Oosterend moet oorspronkelijk een primitieve 

zeewering zijn geweest uit deze vroege periode, die ontstaan is uit door korte dijken en dammen 

verbonden pleistocene hoogten.56 Het zijn voorbodes voor een grote reeks van dijkjes en polders die 

in de daaropvolgende eeuwen zullen worden aangelegd. Initieel is de kerk een belangrijke factor in 

de coördinatie van het werk,57 maar dit wordt in de loop van tijd overgenomen door het grafelijk 

gezag alsmede gegoede lieden van de overkant, waarbij laatstgenoemden door middel van 

commerciële investeringen uiteindelijk winst trachten te behalen uit de te heffen belastingen op de 

gerealiseerde projecten. In de hiervoor genoemde opname in de grafelijke administratie van 1289 

 
50 Van der Pijl 1992, 8. 
51 Schoorl 1999a, 62. 
52 Vlaming 2015, 39. 
53 Vlaming 2015, 30-31. 
54 Van Ginkel 2009, 46. 
55 De Jager/Kikkert 1998, 119. 
56 Kloosterhuis 1986, 33. 
57 In 1276 gaat het patronaatsrecht van de Texelse kerken over op het St. Martinus Klooster van Ludingakerke nabij 
Harlingen. Om de overstromingen op het eiland te beperken en daarmee de opbrengsten van het gebied te verhogen, 
worden lekenbroeders ingezet voor de aanleg van elementaire dijkjes (Vlaming 2015, 29). 
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wordt ook goed bijgehouden waar en wanneer bedijkingen plaatsvonden. Van der Pijl en Kloosterhuis 

refereren beiden in dit licht aan de uitspraak van Van der Vlis, die meent dat dit moet betekenen dat 

de kleine bedijkingen en dammen voor 1289 zijn aangelegd door buurschappen − met uitzondering 

van Gerritsland dat is aangelegd door de Tempelieren.58  

Voor de oosthoek in de omgeving van Oosterend geldt dat veel van de afzonderlijke 

landaanwinningen niet zijn gedateerd (afb. 12). Volgens Kloosterhuis is het aantal ingepolderde 

gebieden dat is uitgevoerd door buurtschappen in het gebied tussen De Waal en Oosterend, in 

tegenstelling tot het gebied tussen Den Burg en De Westen, beperkt gebleven. Ze zijn voornamelijk 

aangelegd ten noorden van de toenmalige verbindingsdijk tussen Oosterend en De Waal (nu de 

Oosterenderweg). Ook de Noorddijk moet volgens Kloosterhuis al van voor 1300 dateren.59 Tussen 

deze gebieden bevinden zich, misschien niet geheel toevallig, onder andere de voormalige 

buurschappen Harkenbuurt, Noorderbuurt en Barningen (Bargen). Aan het einde van de 13de eeuw 

verstevigde het grafelijk gezag zijn greep op het eiland. Dit nam een nog grotere vlucht toen Graaf 

Willem III zijn broer Jan van Henegouwen (beter bekend als Jan van Beaumont) aanstelde als 

leenheer van het eiland. In de loop van 1317 verleende hij eilandrechten aan Texel, in 1345 gevolgd 

door plannen om kweldergronden te bedijken en de zeewering aan de oostkant te verbeteren.60 Het 

gebied van de zogenaamde Valkenlanden, dat toebehoorde aan de Graaf van Holland en 

tegenwoordig valt onder ‘Spang’ bezuiden de Oosterenderweg, werd in 1350 bedijkt.61 Aangenomen 

wordt ook dat onder leiding van Henegouwen in 1378 een gesloten oostelijke zeedijk nabij Oosterend 

wordt aangelegd.62 Na 1350 dichtte de grafelijkheid zich een monopolie op inpolderingen toe en 

wordt er alleen bij hoge uitzondering toestemming voor bedijking verleend aan belanghebbende 

Texelse boeren. Vanaf dan worden bijna alle polders aangelegd vanuit commercieel oogpunt en 

gefinancierd door rijke stedelingen uit Holland.63  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Afb. 12. Een impressie van de 
noordoostelijke hoek van het 
pleistocene oude land van 
Texel tussen 1200 en 1600 
met daarop de kustlijn, de 
terpen en een (vermoedelijk) 
chronologisch overzicht van de 
verrichte bedijkingen. Deze 
afbeelding is bewerkt door 
Vlaming en is een ingekleurde 
uitsnede van een grotere 
afbeelding van Kloosterhuis 
waarop heel Texel staat 
afgebeeld (Vlaming 2015,27; 
Kloosterhuis 1986, 32).  
 
 
 

 
58 Van der Pijl 1992, 8; Kloosterhuis 1986, 33; Van der Vlis 1979; Zie ook De Jager/Kikkert, 1998, 119.  
59 Kloosterhuis 1986, 33. 
60 Vlaming 2015, 33. 
61 Van der Vlis 1976, 46. 
62 Kloosterhuis 1986, 33-34. 
63 Eelman 2010, 11-12. 
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2.3 Historische ontwikkeling plangebied 

 

2.3.1 Algemeen 

 

Op basis van kaarten uit de 16de en 17de eeuw kunnen uitspraken worden gedaan over deze periode, 

maar vaak ook over de eeuwen daarvoor, omdat verandering qua bebouwing, erfindeling en 

dergelijke in deze eeuwen minder snel ging dan tegenwoordig. Vanaf het midden van de 16de eeuw 

zijn er voor Texel vier topografische kaarten beschikbaar.64 Oosterend wordt vaak al vroeg op 

dergelijke plattegronden weergegeven. Echter, het gros van deze kaarten is zo uit verhouding, niet 

natuurgetrouw, of ontworpen voor een specifieke doelstelling, waardoor ze moeilijk zijn te gebruiken 

voor feitelijke uitspraken omtrent de historische ontwikkeling van Oosterend. Alleen de kaart van 

Scorel blijkt hiervoor enigszins bruikbaar. Een eerste impressie van Oosterend krijgen we uit de kaart 

van Jan van Scorel die, met behulp van anderen, een zeer omvangrijke en gedetailleerde kaart 

tekende ten behoeve van zijn octrooiaanvraag bij keizer Karel V voor de bedijking van de Zijpe (afb. 

13).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. 13. Een uitsnede van de kaart van Jan van Scorel – origineel 2.40 meter bij 0.78 meter − waarop Oosterend 
en omgeving goed uitgelicht wordt. Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Verzameling Binnenlandse Kaarten 
Hingman, nummer toegang 4.VTH, inventarisnummer 2486. Het noorden is links. 

 

Deze werd uiteindelijk verleend op 31 maart 1552. Door het sterke vermoeden dat de kaart als 

bijlage is toegevoegd aan de aanvraag zelf, gaat men ervan uit dat de tekening in 1552 of vlak 

 
64 Bartels/Leek 2019, 21; het betreft de kaart van Jan van Scorel (rond 1552), Bruinsz (1594) Langedijck (1595) en 
Metius (1616).  
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daarvoor vervaardigd is. Doordat de kaart is voorzien van papieren plaksels met correcties, is het 

waarschijnlijk dat de plattegrond de topografische situatie kenschetst van rond 1500.  

Op de kaart van Jan van Scorel is Oosterend duidelijk afgebeeld, waarbij de kerk een centrale 

positie inneemt en wordt omgeven door bakstenen huizen met trapgevels. Ook zijn de buurschappen 

Molenbuurt − de huisjes met molen onder Oosterend − en Spang – de vier aaneengesloten huisjes 

rechts van Molenbuurt – goed te onderscheiden. Tussen Oosterend en Molenbuurt is een blauw 

gearceerde, afgedamde zeearm zichtbaar, wat het gebied rondom Oosterend bijna tot eiland lijkt te 

maken. Vlaming noemt dit de ‘Blauwe Tocht’, waarbij hij ook schrijft dat ‘dit water nog doorloopt tot 

aan de Noorderdijk’, daarmee implicerend dat dit water oorspronkelijk aan de oostzijde is ontstaan 

uit een natuurlijke loop of mogelijk door een dijkdoorbraak aan de oostelijke dijk.65 Schraag beweert 

in principe het tegenovergestelde als hij schrijft dat ‘de Noorderdijk ten westen van Oosterend een 

groot doorbraakgat toont, dat met een zeewaarts uitgeslagen bocht, een 'vingerling', is gedicht.66 

Als we op de kaart van Scorel de waterloop terug herleiden naar de oostelijke dijk, zien we bovenop 

het aansluitpunt mogelijk een houten rad dat functioneerde als ophaalwerk voor de opening en 

sluiting van een hier getekende sluis. Schoorl geeft een alternatieve verklaring aan dit blauw 

gearceerde gebied en meent dat het door de kaarttekenaar kan zijn gebruikt om aan te geven dat 

dit een slenk was uit een voorgaande periode, waarvan het land nu lager en natter was.67 Dit 

onderbouwt hij met het feit dat de Lange Waal, de geul bezuiden De Waal die ten tijde van de 

tekening ook al duidelijk was afgedamd (op deze uitsnede niet zichtbaar), exact zo wordt 

weergegeven.68 In dat licht bezien kan dit water ook de resterende laagte in het landschap van de 

voormalige westelijke geul nabij Oosterend voorstellen, tijdens de situatie rond 1200 (zie wederom 

afb. 11). De oorsprong van deze voormalige slenk blijft lastig te herleiden en zou mogelijk ook nog 

een gecombineerd gevolg kunnen zijn menselijk en/of natuurlijk ingrijpen aan beide zijdes van de 

dijken. Vlak boven Oosterend is lineaire bewoning waar te nemen, wat gezien de hoeveelheid huizen 

onmiskenbaar in deze tijd al het buurschap Zevenhuizen moet voorstellen. Daar weer schuin boven 

zien we, naast enkele losstaande huizen, een huis met een trapgevel en een aangrenzende woning 

wat Oost representeert. De kaart toont aan deze kant een gesloten Texelse zeewering, maar dit blijkt 

verre van een kaarsrechte ingenieursdijk te zijn. Het etaleert de zeewering als een allegaartje van 

aaneengesloten dijkvakken waar zich grote calamiteiten hebben voorgedaan: langs de kronkelende 

zeedijk zijn talloze gepareerde dijkdoorbraken of wielen – in het Texels dialect ‘weel’ of ‘waal’ − 

getekend. Ondanks de voor deze tijd gedetailleerde informatie, valt er nog geen uitsluitsel te geven 

over mogelijke bewoning in de huidige Koetebuurt. 

Etymologisch gezien valt er al meer over de historie van dit betreffende plangebied te zeggen. 

In februari 1958 is er volgens de Texelse gemeente behoefte aan herziening en aanvulling van de 

straatnaamgeving in Oosterend, waarna zij zich toespitsen op het thema visserij en hulp inschakelen 

van de Texelse historicus J.A. van der Vlis en de toenmalige feestcommissie van Oosterend. Het 

aangenomen voorstel voor de straatbenaming Wierstraat heeft een zeer voor de hand liggende 

origine en herinnert aan de florerende wiervisserij, die verdween na het afsluiten van de Zuiderzee. 

 
65 Vlaming 2015, 58.  
66 Schoorl 1976. 
67 Deze zienswijze wordt onbewust versterkt door Dros, die deze blauwe arcering aanduidt als ‘de Oude Slenk op 
Harkebuurt’ (Dros 2015, 50). De laagte in het land bestaat nog steeds en bevindt zich op -0,3 m NAP. 
68 Schoorl 1976. 
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In de begeleidende tekst van de krant wordt er ook gememoreerd aan het feit dat er dicht bij het 

onderhavige straatje nog enkele oude wierpakhuizen te vinden zijn.69 De straatbenaming Koetebuurt 

heeft echter een meer bewogen geschiedenis achter de rug. In het begin van de 20ste eeuw had 

volgens in de Koetebuurt woonachtige Oosterenders de straatnaam een negatieve connotatie70 – de 

Texelse aanduiding ‘koet’ betekende toentertijd ‘dom mens’ en de benaming ‘buurt’ werd als onguur 

beschouwd. Op hun aangeven is de straatnaam in december 1927 door de gemeente veranderd in 

Hoekstraat.71 In 1958 wordt deze naamsverandering op instigatie van historicus J.A. van der Vlis 

door het eerder aangehaalde gemeentevoorstel weer teruggedraaid,72 maar bij (een deel van) de 

bewoners blijft dit nog lang een heikel thema. Ook komt uit volksoverlevering naar voren dat de 

naam Koetebuurt mogelijk in negatief verband kan worden gebracht met de negentiende-eeuwer 

Jawik “de Brander” Boon uit de Koete op Ameland. De op de Koetebuurt woonachtige Jawik zou 

volgens het volksverhaal ooit eens iemand zijn kwijtgeraakt die meevoer op zijn boot, waarna de 

drenkeling uiteindelijk gevonden werd; echter, wel zonder portemonnee.73 Toch blijkt de aanduiding 

Koetebuurt al erg oud en vindt zijn oorsprong minimaal enkele eeuwen terug. Uit het 17de-eeuwse 

Kerckeboek Ter Wael ende Oostereijnde in Texel Beginnende Den 16en Augusti in den Jare Domini 

nostri 1654, punctueel bijgehouden door predikant Harmen Jansz Craech en zo klankgetrouw 

mogelijk getranscripteerd door Aart van den Brink, blijkt dat de naam al minimaal sinds de tweede 

helft van de 17de eeuw in zwang moet zijn geweest. In de door Van den Brink gemoderniseerde 

notities van predikant Craech over nieuwe leden in deze gemeenten valt namelijk de zinsnede Sijmon 

Lenaertsz op koete buijrt te lezen.74 Uit het laatste woord van de aanduiding koete buijrt wordt echter 

niet duidelijk of we ten tijde van deze beschrijving te maken hebben met een enkel huis, een 

onregelmatig bewoningspatroon of een al enigszins gevormde straat op deze locatie. Het 

volksverhaal van Jawik Boon als grondslag voor de benaming van de Koetebuurt kan echter naar het 

rijk der fabelen verwezen worden.  

Een ander bruikbaar hulpmiddel dat mogelijk van toepassing kan zijn is historisch onderzoek 

aan de hand van veldnamen. Deze benamingen geven normaliter informatie over de toenmalige 

aardrijkskundige aard, vorm en gebruiksfunctie van het perceel, evenals in sommige gevallen over 

de eigenaar van de grond. Daarnaast blijven bepaalde aanduidingen soms wel eeuwenlang in zwang, 

waardoor er ook iets over de historie van het perceel duidelijk wordt. In het minutieuze boek van 

Schraag over veldnamen van Texel, waarin hij in chronologisch overzicht de veldnamen ten tijde van 

1832, 1953 en 1969 beschrijft, staan de percelen van ons plangebied echter onbenoemd. Dit komt 

hoogstwaarschijnlijk omdat ze in de vroegste weergave van 1832 al bebouwd zijn. Sommige 

omliggende percelen zijn wel benoemd. Perceel nr. 52, op de voorgaande afbeelding van de 

kadastrale minuut boven de Koetebuurt weergegeven, wordt op de veldnamenkaart van 1832 met 

de vrij algemene aanduiding ‘koeienweitje’ weergegeven. Perceel nr. 59, aansluitend op de dan nog 

doodlopende weg van de Koetebuurt, is op de veldnamenkaart in 1832 onbenoemd en heet in 1953 

 
69 Texelse Courant 22-02-1958, 1. 
70 ‘Koet’ kan ontleend zijn aan 'kouten', dat gezellig praten betekent. Het kreeg een negatieve betekenis in 'koeten', wat 
krom of onverstaanbaar praten betekent zoals in 'koeterwaals'. Iemand die een koet genoemd werd, was dom. 
71 Texelse Courant 12-12-1927, 5. 
72 Texelse Courant 22-02-1958, 1. 
73 Jan Brouwer benoemt deze mogelijke aanleiding voor de benaming van de Koetebuurt in zijn onderzoek naar 225 jaar 
bedrijvigheid in Oosterend (Brouwer 2012, 71). 
74 Van den Brink 2014, 8-12.  
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‘Dekkersland’ – vernoemd naar een voormalig eigenaar. Voor de rest heten in 1832 de omliggende 

percelen nr. 812 ‘huiskoog’ (koog betekent ingedijkt land of buitendijkse grond, dus hier wordt 

mogelijk verwezen naar buitendijkse bewoning), nr. 911 ‘kleine ruimen’ en nr. 912 ‘grote ruimen’ 

(ruimen is een verbastering van riemen − oftewel roeispanen − en werd bedoeld om een lange, 

smalle strook grond aan te duiden). Volgens Schraag komt deze vroegste perceelbenaming van 

‘ruimen’ hier al in 1543 voor.75 Concluderend gezien is eigenlijk alleen de benaming ‘huiskoog’ hier 

interessant, die hint op een vroege inpoldering of bedijking en daarmee de bewoning van de 

naastliggende Koetebuurt mogelijk een stuk dichter bij het water brengt. Hier moet als kritische noot 

wel bij aangetekend worden dat er veel meer percelen het woorddeel ‘koog’ met zich meedragen − 

voornamelijk zuidoostelijk onder Oosterend – waardoor het moeilijk blijft om er harde conclusies aan 

te verbinden. 

Voor Oosterend − en meer in het specifiek de Koetebuurt – valt ook een stukje informatie in 

te vullen door een gecombineerde blik op de boorgegevens en informatie van bodem- en 

hoogtekaarten. Volgens De Weerd toont de bodemkaart op deze locatie een zogenaamde 

‘tuineerdgrond’. Eerdgronden hebben een dikke humeuze toplaag en zijn gevormd doordat men vanaf 

de Middeleeuwen zoden opbracht om de vruchtbaarheid van de bodem te vergroten.76 Dergelijke 

kleilagen werden ook tijdens de boringen in maart 2019 aangetroffen en zijn toentertijd 

geïnterpreteerd als ophogingslagen. Dit maakt aannemelijk dat het plangebied ook al in de 

Middeleeuwen is bewoond, al stond voor aanvang van de archeologische opgraving nog niet vast 

wanneer de ophoging is gerealiseerd en om welke redenen. Het aardewerk dat werd aangetroffen in 

de boringen, dateert echter in de 17de eeuw.77 Op het Actueel Hoogtebestand Nederland valt op dat 

de percelen langs de Koetebuurt aanmerkelijk hoger liggen dan de directe omgeving (afb. 14). Zo 

stijgt het gebied tussen ons plangebied en de straat Achtertune − de zuidelijk gelegen straat – over 

een afstand van ongeveer 40 m maar liefst om en nabij 1,5 m. Gelet op de gegevens van de boringen, 

wordt duidelijk dat de te bebouwen terreinen aan de wegzijde zijn opgehoogd. Het is onzeker of het 

hier gaat om ‘grondverbetering’ of bescherming tegen invloed van de zee. De eerste kades rond 

Oosterend worden, zoals eerder beschreven, gedateerd in de periode van de 11de tot 14de eeuw.78 In 

de directe omgeving van de dekzandrug waarop het dorp is gebouwd, blijken verspoelde gronden, 

erosiegeulen en andere aanwijzingen voor overstromingen aanwezig te zijn (zie wederom afb. 6). Of 

dit gebeurde voor de aanleg van de zeedijken aan de oostzijde van Texel of daarna, tijdens 

bijvoorbeeld (gedocumenteerde) dijkdoorbraken, was ook onduidelijk.79 Na de aanleg van deze 

zeedijk is het vermoedelijk niet meer nodig om huisterpen op te werpen ter bescherming tegen de 

zee. Het is dus zeker mogelijk dat de waargenomen ophogingslaag is opgeworpen in de Late-

Middeleeuwen, nog voor de aanleg van de zeedijk in de 15de eeuw.80  

 

 

 

 
75 Schraag 1990, 31-37, 57-60, 370, 372. 
76 De Weerd 2019. Eventuele prehistorische sporen in de bodem zijn door dit opgebrachte dek goed beschermd. 
77 De Weerd 2019. 
78 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, GIS-bestand ‘Dijken in Noord-Holland’, niet gepubliceerd. 
79 De Weerd 2019.  
80 Bartels/Leek 2019. 
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Afb. 14. Een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) waarop de Koetebuurt en de 
perceelgrenzen van de te bebouwen percelen zijn aangegeven met een zwarte stippellijn. De hoogtekaart laat 
zien dat de dekzandrug hier een uitloper heeft waardoor het buurtje daar kon ontstaan. De laaggelegen straat 
Achtertune loopt horizontaal onderin door de gehele afbeelding en is weergegeven in het groen.  
 

 

2.3.2 Kadaster 
 

In Nederland is het kadaster ingevoerd in 1832. Dat wil zeggen, de zogenaamde ‘kadastrale minuut’ 

van Nederland is in dat jaar afgerond. In de jaren daarvoor, beginnend in 1811, is het hele land 

getekend in kaartbladen. Op deze kaarten werd, naast het intekenen van percelen en gebouwen, 

ook informatie over de eigenaren geregistreerd. Zo kon op een eerlijke manier worden bepaald 

hoeveel belasting een bewoner moest betalen. Texel is ook in deze jaren ingetekend, al zijn de 

minuutplans van Texel niet afzonderlijk gedateerd. Het zogenaamde verzamelplan van Texel is wel 

voorzien van een jaartal – 1828 – waardoor de Texelse kaarten een situatie weerspiegelen van dat 

jaar of vlak ervoor. Een volledige plattegrond met nummering en bijbehorende bewoners is 

bijgevoegd als bijlage 6. Voor de periode 1828 tot ongeveer 1975 zijn alle eigenaren en wijzigingen 

in perceelsgrenzen of bebouwing terug te vinden in het archief van het kadaster. Deze informatie is 

niet alleen historisch interessant, maar mogelijk ook relevant voor de interpretatie van 

archeologische sporen. 

Volgens gegevens van het kadaster dateren de panden in dit blok uit de periode 1680-1810.81 

Gezien het feit dat in 1654 Sijmon Lenaertsz al woonachtig is in de Koetebuurt, moet in ieder geval 

de eerste bewoning aan de Koetebuurt nog vroeger gedateerd worden. Op het kadastrale minuutplan 

 
81 Bron: archiefviewer kadaster (kadaster.nl) geraadpleegd op 08-10-2020.  
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uit 1828 zijn de panden van voor de brand nog grotendeels herkenbaar en is er voor het eerst 

gedetailleerde informatie te vinden op het niveau van de aparte percelen (afb. 15). Zichtbaar is dat 

de Koetebuurt zich ondertussen al als een straat heeft gevormd. De weg loopt echter dood op het 

naastgelegen perceel 59, waardoor dit echt als een afzonderlijk buurtje binnen Oosterend kan worden 

gezien. De benaming ‘buurt’ wordt hierdoor ook een stuk begrijpelijker. Ook is de smalle corridor 

tussen de percelen 62-63 en 64, tegenwoordig de Wierstraat, al in gebruik als verbindingsweggetje. 

Gezien het feit dat deze steeg nooit volgebouwd is met woonhuizen, verklaart mogelijk de geringe 

noodzaak voor een straataanduiding en daardoor de late naamtoewijzing in 1958. Uit de Texelse 

Courant blijkt dat de Koetebuurt voor december 1961 is verlengd en aangesloten op de Oranjestraat; 

vanaf dat moment is de Koetebuurt dus een doorlopende straat.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 15. Bebouwing uit 1828 op de kadastrale minuutplan Texel, sectie B, blad 1 met daarop de geprojecteerde 
nieuwbouw als zwarte stippellijn op de toenmalige percelen 61-63. Aan de Koetebuurt 20A staat op deze kaart 
geen bebouwing. Het noorden is boven. Bron: Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 

 

De kadastrale minuut uit 1828 toont drie afzonderlijke huizen binnen het plangebied. Hieronder wordt 

per gebouw de beschikbare informatie uiteengezet. Per perceel is nagegaan of deze bebouwing 

ingrijpend is gewijzigd in de periode tussen 1828 en 1970-80. Met name de panden op het perceel 

van de Wierstraat 1 zijn in de 19de eeuw ingrijpend veranderd. De bebouwing aan de Koetebuurt 22 

en de Wierstraat 3 heeft tot de brand in relatief ongewijzigde vorm ten opzichte van de opmeting 

van 1828 bestaan.  

 
82 Texelse Courant 09-12-1961, 1. 
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Perceel 61 – Koetebuurt 22 

Uit kadasterinformatie blijkt dat de eerste steenlegging voor dit pand moet dateren van rond 1680.83 

In 1828 was dit huis en erf eigendom van Jacob Gerritsz Kooyman, schilder en glazenmaker van 

beroep. Kooyman, geboren op 22 juli 1799, raakte vanaf 1818 werkzaam aan de Koetebuurt en blijft 

hier actief tot aan zijn overlijden op 13 oktober 1838.84 Dit betekent dat hij minimaal van 1828 tot 

1838 eigenaar was, maar woonde er mogelijk al eerder. Bijzonder feit is dat we van deze Jacob 

Gerritsz Kooyman een beeld kunnen vormen, aangezien hij als jonge jongen met zijn gezinsleden is 

vastgelegd voor een vroeg 19de-eeuws gezinsportret (afb. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 16. Het (hier nog ongerestaureerde) familieportret van Cornelisje Pieters List en Gerrit Jacobsz Kooyman 
met vier van hun in leven zijnde kinderen: centraal links Annaatje (1794), uiterst links Pieter (1796), uiterst 
rechts Jacob (1799) en op de voorgrond Dirk (1805). Hiltje (1802) en Jan (1808) waren reeds gestorven, 
respectievelijk in 1809 en 1811. Er is twijfel over of Gerrit Jacobsz Kooyman of de tweede echtgenoot van 
Cornelisje genaamd Hendrik Cornelisz Brouwer op de foto staat (zie Eelman 2010, 76). Aangezien de jongens in 
het gelaat sterk lijken op hun vader, moeten we hier te doen hebben met Gerrit Jacobsz Kooyman. De combinatie 
van de geschatte leeftijd van de kinderen, de sterfdatum van Gerrit Jacobsz in 1812 en het feit dat Cornelisje 
een rouwmutsje over haar tulen rouwkap draagt, hoogstwaarschijnlijk na het overlijden van zoontje Jan in 1811, 
moet het portret dateren uit 1811 of vlak daarna. Sinds 2011 wordt het schilderij toegeschreven aan de Schager 
kunstschilder Cornelis Bok. Links op de achtergrond Oosterend met de toen nog gereformeerde kerk, daaronder 
is reliëf in het landschap zichtbaar dat vermoedelijk verwijst naar de voormalige Blauwe Tocht of Oude Slenk; 
rechtsboven ‘Molenbuurt’. Bron: Cultuurhistorisch Museum Texel, in bruikleen uit particuliere collectie.  

 
83 Bron: Huizendata (https://oosterend-noord-holland.kadasterdata.nl/koetebuurt/22), geraadpleegd op 14-10-2020. 
84 Brouwer 2012, 101.  
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Uit genealogische informatie blijkt zijn vader Gerrit Jacobsz Kooyman te zijn (1766-1812). 

Enkele maanden na maart 1799 koopt vader Kooyman een huis met erf in Oosterend voor 500 gulden 

van zijn oom Iwe Jacobsz Boon ‘tussen Gerrit Roosendaal aan de oostkant en Jacob Slot aan de 

westzijde’.85 Wegens overlijden of verhuizing komen de genoemde namen (evenmin mogelijke 

nakomelingen) ruim drie decennia later niet meer voor op de kadastrale minuut en geven dus geen 

uitsluitsel. De uitspraak verraad dat de huizen naast elkaar zijn gebouwd in oost-westelijke oriëntatie 

en dus de entree(s) op het noorden of zuiden hebben. Dit laatste is het geval bij Koetebuurt 22, 

echter mist het huis directe bebouwing aan de oostzijde. In de notulen van de vergadering van de 

Texelse Gemeenteraad op 11 november 1800 lezen we vervolgens dat Gerrit Jacobsz Kooyman een 

nieuwe nering in Oosterend aanboort:  

Ingekomen 2 requesten als 1 van Auke Luytsz aan het Oude Schil en 1 van Gerrit Jacobsz Kooyman 

aan Oosterend, de Eerste versoekende admissie tot verkoopen van Coffy, Thee, Zout, Zeep, 

Vettewarier en Klynbier by de Haalkan, en de tweede inhoudende: het zelve versoek als meede tot 

flessiaan of Klyne Brandewynverkooper- Beide geaccordeerd.86 

In 1812 sterft Gerrit Jacobsz Kooyman. Aannemelijkerwijs wordt de zaak aan huis voortgezet door 

zijn vrouw Cornelisje Pieters List; in een brief ‘aan den heer Controleur der Directe belastingen’ op 

20-08-1814 wordt zij als ‘weduwe Kooyman’ namelijk aangeduid in een bespreking over gemaakte 

fouten bij de belastingafdrachten door Oosterender winkels.87 Cornelisje hertrouwd in 1814 met 

Hendrik Cornelisz Brouwer, kastelein van logement ‘Het Wapen van Amsterdam’ in Oosterend. In 

1827 boerde hij op boerderij ‘Op de Wind’, Zevenhuizen 48, wat al voor 1700 in bezit was van de 

familie Boon/Brouwer. In 1832 woonde en boerde hij op boerderij t’ Land, tegenwoordig de 

Koningshoeve, Oranjestraat 31.88 Hierdoor rijst het vermoeden dat de tweede echtgenoot van 

Cornelisje in de voorgaande periode bij haar en de kinderen is ingetrokken. Cornelisje sterft in 1825, 

maar de verdeling van de huwelijkse gemeenschap tussen de beide echtelieden vindt pas plaats in 

1829; het door vader Kooyman aangeschafte huis maakt daar dan nog steeds deel van uit.89 Kortom, 

aangezien zoon Jacob Gerritsz Kooyman in 1828 al eigenaar van het huis en erf aan de Koetebuurt 

is terwijl het huis van zijn vader pas in 1829 bij de inboedelscheiding van zijn moeder en stiefvader 

wordt verdeeld, maakt dat het om twee verschillende huizen moet gaan. Aangezien zoon Kooyman 

volgens het boek van Brouwer al in 1818 werkzaam is in de Koetebuurt, gecombineerd met het 

gegeven dat hij op dat moment 19 jaar is en uit een niet onbemiddelde familie stamt, is het goed 

mogelijk dat hij ook al vanaf 1818 of vlak daarna eigenaar is geworden van het woonhuis en erf aan 

de Koetebuurt. 

Na de dood van Jacob Gerritsz Kooyman erft zijn jongere broer Dirk Gerritsz Kooyman – 

landbouwer en veehouder − het perceel, die de boel in 1845 verkoopt aan zeeman Cornelis Klaasz 

Mossel. In 1856 komt het perceel via een veiling in handen van Jan en Cornelis Mossel. Vervolgens 

wordt het perceel nogmaals geveild in 1880, hoogstwaarschijnlijk aan Jacob Vlaming; landeigenaar, 

 
85 Eelman/Timmer 2012, 5-11.  
86 Blijkens de door Irene maas haar getranscribeerde notulen van de Texelse Gemeenteraad van 11 november 1800 
(Maas 2014). 
87 Ibid. 
88 Brouwer 2012, 117. Boerderij ’t Land en bijbehorend perceel behoren bij sectienummer 59-60 op de kadastrale minuut. 
89 Eelman/Timmer 2012, 5-11. 
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zeeman en veehouder. In 1886 wordt het pand in ieder geval wel door deze Jacob Vlaming verbouwd. 

In het vervolg van de 19de, de 20ste en het begin van de 21ste eeuw is het pand niet meer ingrijpend 

gewijzigd tot aan de brand van 2018. In 1930 wordt het geschonken aan Cornelis Gerbrand Biemsz 

Vlaming, landbouwer en veehouder van beroep. Deze verkoopt het in 1947 aan Roelof Breman, 

aannemer. Rond 1961 woont Adam Krotje in het pand. Het huis wordt in 1963 verkocht aan Floris 

Visser, chauffeur. Uit het archief van de Texelse Courant90 blijkt dat Floris en Jannie Visser op 28 

oktober 1967 een speelgoedwinkel aan de Koetebuurt 22 openen. Blijkens de berichtgeving in de 

krant draaiden ze de winkel op deze locatie om en nabij een jaar, want eind januari 1969 staat het 

pand te koop.91 In datzelfde jaar wordt ober/kelner Gerard Louis van Westen eigenaar. De heer en 

mevrouw Van Westen besluiten in april 1970 om een snackbar op dit adres te beginnen. Voor de 

realisatie van dit plan moest het pand flink verbouwd worden, maar ze kregen nul op rekest; 

burgemeester en wethouders wensten geen medewerking te verlenen aan de aangevraagde 

vergunning omdat het strijdig was met het bestemmingsplan.92 De snackbar heeft hier om en nabij 

een jaar illegaal gedraaid. Twee jaar na aankoop verkoopt van Westen het aan Jacob Jan Haens, 

bouwvakarbeider. Mogelijk is het meteen doorverkocht, aangezien blijkens de Texelse Courant Jaap 

en Paula Moens hier van 1971 tot 1977 hebben gewoond. In 1977 is het verkocht aan een vooralsnog 

onbekende koper, waarna het pand in 1984 wordt verkocht aan Sander Asjes. Laatstgenoemde heeft 

hier vanaf eind 1994 enkele jaren een kleine praktijk aan huis voor klassieke homeopathie en woont 

hier met zijn familie in ieder geval nog tot 2005. Vanaf april 2013 betrekken Willem en Ann Daman 

de woning en zij zijn ook nog eigenaar tijdens de brand (afb. 17). Het huis overleeft de brand niet. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Afb. 17. Een foto in 
gelukkigere tijden ver 
voor de brand: de 
Koetebuurt 22 in 2012 
toen het huis te koop te 
stond, met rechts 
daarnaast Koetebuurt 
20a. Bron: de 
toenmalige brochure 
van Makelaardij TM 
Vastgoed. 

 

  

 
90 Digitaal archief Texelse Courant (https://kranten.archiefalkmaar.nl/periodicals/TC), geraadpleegd op 14-10-2020. 
91 Familie Visser verhuisde de speelgoedwinkel naar Kerkplein 5, wat een betere locatie in de kern van Oosterend was 
(mededeling Jan Brouwer). 
92 Brouwer 2012, 101. 
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Perceel 62 – Wierstraat 1 (destijds ook Hoekstraat 28) en Koetebuurt 20 (destijds ook 

Koetebuurt 26/Hoekstraat 26) 

Uit kadasterinformatie blijkt dat de eerste steenlegging voor het huidige pand Koetebuurt 20 moet 

dateren van rond 1750.93 Veel bebouwing van Oosterend bestaat uit diepe eenlaagspanden – 

loodswoningen − voorzien van een groen geschilderd houten voorschot met witte windveren en 

topmakelaar. Het voorschot bevat veelal een wit omlijst deurvormig luik, waarvan het bovenste deel 

als venster is uitgevoerd en een spiegelboog heeft; dit duidt volgens Stenvert et al. bij Koetebuurt 

20 op een (laat-)18de-eeuwse oorsprong.94 In de twee eeuwen hierna is er op deze locatie echter 

aanzienlijk veel sloop- en bouwactiviteit geweest, waardoor vaststaat dat het huidige pand niet uit 

de tweede helft van de 18de eeuw stamt. Het pand Wierstraat 1 zou volgens de gegevens van het 

kadaster dateren van omstreeks 1810,95 maar het is lastig om dit nader te verklaren. Mogelijk is 

Wierstraat 1 van oorsprong een rond 1810 uitgevoerde uitbouw van het naastgelegen hoekpand. Dit 

zou geconcludeerd kunnen worden uit het feit dat ze op de kadastrale minuut van 1828 tot één 

perceelnummer gerekend worden en blijkbaar ook als een geheel zijn getekend; immers, andere 

huizen worden hierop allemaal middels een scheidslijn van elkaar onderscheiden. Daarnaast moet 

het pand onder perceel 62, behorend bij perceel 63, gezien worden als de toenmalige Wierstraat 3. 

Door deze gedeelde geschiedenis ontkomen we niet aan het feit om het behouden huis op Koetebuurt 

20 in dit overzicht mee te nemen. 

De geschiedenis van dit perceel met bijbehorende bewoning is zo nu en dan lastig te volgen, 

aangezien er nogal eens straat- en huisnummerwisselingen plaatsvinden. Rond 1800 voert de 

regering van Napoleon in Nederland het gebruik van huisnummers in, dus naar verwachting vindt 

deze verplichting niet veel later ook zijn weg naar Oosterend. Deze huisnummers staan echter los 

van de perceelaanduidingen op de kadastrale minuut. Met behulp van het boek van Brouwer kunnen 

we concluderen dat het hoekpand in ieder geval sinds 1863 Koetebuurt 26 was.96 Met de al eerder 

aangehaalde straatnaamverandering in 1927 krijgt dit hoekpand de aanwijzing Hoekstraat 26. Na 

het terugdraaien van de straatnamen in 1958, blijkt de nummering al gauw weer te zijn veranderd 

naar Koetebuurt 26.97 Doordat gelijktijdig op deze locatie de Wierstraat in het leven werd geroepen, 

kreeg het belendende woonhuis nummer Wierstraat 1 toebedeeld. Ergens tussen 1958 en 1983 krijgt 

het hoekpand de aanduiding Koetebuurt 20.  

Uit het kadaster blijkt dat perceel 62 met huis in 1828 eigendom was van de weduwe Elmert 

Kleyenburg. In 1840 wordt het perceel in tweeën gesplitst, waarbij het oostelijke gedeelte verkocht 

wordt aan Jan Gerritsz Kuiper. Nadat dit oostelijke perceel in 1842 verkocht wordt aan een 

onbekende eigenaar, komt het in 1862 in handen van Biem Simonsz Vlaming. Dochter Naantje 

Vlaming verkrijgt het perceel via successie, mogelijk rond 1870 als haar vader overlijdt. Op het 

westelijke perceel wordt, na de splitsing, in 1845 het pand verkocht en gesloopt. In 1864 wordt het 

perceel verkocht en in 1867 verschijnt er een nieuw huis op de hoek van dit stuk grond.98 In 1894 

 
93 Bron: Huizendata (https://oosterend-noord-holland.kadasterdata.nl/koetebuurt/20),geraadpleegd op 14-10-2020. 
94 Stenvert et al. 2006, 462-463. 
95 Bron: Huizendata (https://oosterend-noord-holland.kadasterdata.nl/wierstraat/1), geraadpleegd op 14-10-2020. 
96 Brouwer 2012, 98-99. 
97 Brouwer 2012, 98-99. 
98 Hier zit een onduidelijkheid in de bestaande gegevens: Brouwer (Brouwer 2012, 98) meldt dat Jacob Jacobsz Bruin in 
1863 een smederij was begonnen op de Koetebuurt 26 − het toenmalige hoekpand – waarbij hij in het begin als grofsmid 
met een zogenaamde travalje ‘voor de deur’ werkte. Echter, volgens het kadaster stond er in dat jaar geen bebouwing 
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worden de percelen weer samengevoegd en volgt op het oostelijke deel de bouw van twee nieuwe 

huizen. Deze twee woningen komen dat jaar in het bezit van Pieter Burger. Dit moet de bebouwing 

zijn aan de Wierstraat, waarbij de huizen vermoedelijk zijn samengevoegd tot het latere Wierstraat 

1. Het hoekpand wordt in maart 1931 ook eigendom van Pieter Burger. In het pand op de hoek 

begon Burger een groentewinkel en in het belendende woonhuis woonde de familie (afb. 18). Volgens 

het kadaster vindt er in 1944 nogmaals een verkoop plaats. Aangezien alles in de familie blijft, ligt 

het voor de hand dat zijn zoon Klaas een van de twee huizen of een van de drie percelen koopt. In 

de tijd dat de familie burger het woonhuis bewoonde, heeft het in ieder geval tot en met 1958 de 

aanduiding Hoekstraat 28 gehad. In datzelfde jaar of vlak daarna is het adres gewijzigd in Wierstraat 

1. Of dit huis voor de straatnaamveranderingen van 1927 al een nummeraanduiding had, wordt uit 

het digitale Texelse krantenarchief niet duidelijk. Dat ongenummerde huizen in deze tijd ook 

voorkomen, blijkt uit een passage van J. van der Vlis in de Texelse Courant. Op 5 december 1936 

merkt hij tijdens de rondvraag van de Texelse gemeenteraad op dat er in Oosterend nog steeds 

huizen ongenummerd zijn.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 18. Een idyllisch beeld van de hoek Koetebuurt/Wierstraat in 1962. Het hoekpand fungeert hier als de 
groentezaak van Pieter Burger, op dat moment Koetebuurt 26. Een blik op de zijmuur laat zien dat het pand op 
dat moment ook al in slechte staat was. Rechts het woonhuis van de familie Burger, dat uiteindelijk definitief tot 
Wierstraat 1 is bestempeld. Fotograaf Herman van den Berg. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort (documentnummer 74.892). 

 
op de hoek. In 1913 koopt Bruin de smederij van Breman in de Peperstraat voor zijn kleinzoon Jacob Kuiter, waarna de 
smeedwerkzaamheden aan de Koetebuurt pas in 1915 worden verplaatst naar deze nieuwe locatie. De smederij in de 
Koetebuurt heeft hier blijkbaar continu gefunctioneerd. Een theorie is dat Bruin een jaar later (1864) dit perceel kocht 
en in het begin alleen een zogenaamde hoefstal had op dit perceel. Daaruit zou ook volgen dat in opdracht van Bruin het 
woonhuis op deze plek wordt gebouwd en hij hier tevens een smederij in onder brengt. 
99 Texelse Courant 05-12-1936, 6.  
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In 1949 droeg Pieter Burger de zaak over aan zijn zoon klaas, die de gehele zaak in 1962 

moderniseerde. De zaak sloot uiteindelijk zijn deuren in 1974, waarna het leeg kwam te staan en 

ernstig in verval raakte. Dat de geschiedenis van het pand niet geheel uit het oog werd verloren, 

verraad de inschrijving als rijksmonument in 1976.100 Uit het archief van de Texelse Courant volgen 

nog enkele noemenswaardige feiten omtrent beide woningen. Het hoekpand van Koetebuurt 20 was 

begin jaren 80 in zo’n slechte staat, dat het op een muur na gesloopt werd en met behulp van 

subsidie − onder toezicht van Stichting Dorpsherstel Texel − in de periode voor juli 1983 uitvoerig 

is gerestaureerd.101 In juli 1984, vlak nadat Lisette Daalder de hoekwoning had betrokken, raakt het 

ernstig beschadigd door een vrachtwagen; dakgoot, muur en balklaag raken ernstig ontzet. Initieel 

stond ook Wierstaat 1 op de nominatie om gerestaureerd te worden, maar hieromtrent blijft het stil. 

Mogelijk heeft subsidietekort of het ontbreken van financiële garantstelling door de overheid dit plan 

doen stranden. Klaas Burger bleef na de verkoop van zijn winkel wel tot 1992 in het naastgelegen 

woonhuis Wierstraat 1 wonen. In 1992 koopt Dirk Trap de woning, die er menig jaar aan zal klussen. 

Ook realiseert hij na 2005 een woonhuis bovenop de garage, waar tijdelijk familie Huisman intrekt. 

Tot en met de brand was Dirk Trap eigenaar van Wierstraat 1 (afb. 19). De vuurzee verwoest 

uiteindelijk Wierstraat 1, terwijl het hoekpand Koetebuurt 20 met veel moeite behouden kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afb. 19. Wierstraat nummer 1 en 3 in mei 2005. Fotograaf J.A. van der Wal. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort (documentnummer 511.112). 

 
100 Rijksmonumentnummer 35214. 
101 Texelse Courant 22-07-1983, 9. In het artikel wordt niet benoemd welke muur behouden is. Uit afbeelding 18 blijkt 
duidelijk dat dit geen betrekking zal hebben gehad op de noordelijke muur aan de weg van de Koetebuurt. 
Toonaangevend en beeldbepalend voor het pand (en de winkel in die tijd) was de voorgevel, waar door de tijd heen ook 
de meeste aandacht naar uit moet zijn gegaan. Dat blijkt ook op de genoemde foto, waar de voorgevel in vergelijking 
met de rest uitstekend oogt. Het ligt voor de hand dat men zich tijdens de restauratiewerkzaamheden heeft ingespannen 
om deze muur zo goed mogelijk in originele staat te laten. De volgens Stenvert et al. laat 18de-eeuwse oorsprong van 
de gevel moet echter bijna 100 jaar later worden gedateerd, aangezien deze volgens het kadaster in 1867 is gebouwd. 
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Perceel 63 – Wierstraat 3 

Uit kadasterinformatie blijkt dat de eerste steenlegging voor Wierstraat 3 moet dateren van rond 

1750.102 De bebouwing aan de Wierstraat 3 heeft tot de brand in relatief ongewijzigde vorm ten 

opzichte van de opmeting van 1828 bestaan (afb. 20). Dit huis met relatief groot perceel was in 1828 

het eigendom van zeeman Gerrit Dekker. Vermoedelijk is hij of een naast familielid ook voor langere 

tijd eigenaar geweest van het grote perceelnummer 59, dat op de kadastrale minuut aansluit tegen 

perceel 63. Dit perceel staat namelijk zoals al eerder duidelijk werd op de veldnamenkaart van 1953 

beschreven als ‘Dekkersland’. Ten tijde van de optekening in het kadaster behoorde het echter toe 

aan Hendrik Brouwer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 20. Wierstraat 3 in 1962, genomen door fotograaf Herman van den Berg. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort (documentnummer 74.903). 
 

 
102 Bron: Huizendata (https://oosterend-noord-holland.kadasterdata.nl/wierstraat/3), geraadpleegd op 14-10-2020. 



 

42 
 
 

In 1914 wordt een schuur op het erf gebouwd en hierna volgt de splitsing van het woonhuis en het 

erf. Rond april 1924 verhuisde Aris Jacobzn. Bakker vanuit Koetebuurt 7 naar het huidige pand 

Wierstraat 3, waar hij tot 1932 zijn gedeeltelijke beroep als kapper bleef uitoefenen. In oktober 1932 

werd de kapperszaak door Leen Vonk overgenomen.103 In 1958 vindt vernieuwing van het woonhuis 

plaats. Tussen 1971 en 1977 – maar misschien ook al daarvoor en/of daarna – woont Nelie Bakker 

op dit adres. In 1985 staat het huis te koop, waarna B. Eveleens eigenaar wordt. Enigszins 

noemenswaardig voor het onderzoek is de vergunningsaanvraag van Eveleens in 2001, waarin hij 

twee essen op zijn terrein wenst te kappen wegens omvalgevaar. Het wortelsysteem van deze essen 

kan mogelijk van invloed zijn geweest op de verstoring van het bodemarchief op deze locatie. 

Terugkijkend op de situatie in de jaren zestig (zie wederom afb. 20), zijn er enkele grote bomen zuid 

tot zuidoostelijk op het perceel waar te nemen. Aangezien de bebouwingsgeschiedenis op dit stuk 

weinig verandert, is het aannemelijk dat Eveleens deze specifieke bomen wilde kappen of bebossing 

daterend van na deze periode. De uiteindelijke opgravingsput ligt echter op meerdere meters 

afstand, dus hier mag redelijkerwijs geen tot weinig verstoring van verwacht worden. Familie 

Eveleens was ook nog steeds eigenaar van het pand toen het noodlot hen trof in 2018. Het 

rijksmonument104 werd na de brandschade gesloopt. 

 

Koetebuurt 20a 

Op de kadastrale minuut uit 1828 staat op deze locatie geen bewoning ingetekend. Uit het archief 

van de Texelse Courant valt te lezen dat het buurhuis Koetebuurt 22 in 2006 te koop stond. De 

bijgevoegde foto laat zien dat nummer 22 op dat moment aan een zijde vrijstaand is; Koetebuurt 

20a bestond dus nog niet. Uit datzelfde archief blijkt dat in februari 2008 vergunning is verleend aan 

een voorgesteld bouwplan op het adres van Koetebuurt 20a. In januari 2010 wordt er nogmaals een 

vergunning aangevraagd, maar ditmaal voor een veranderde indeling van een verdieping. Hieruit 

mag geconcludeerd worden dat het huis gebouwd is tussen 2008 en 2010. Dit relatief nieuwe pand 

is na de brand gesloopt en was ook in eigendom van Dirk Trap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
103 Brouwer 2012, 80. 
104 Rijksmonumentnummer 35194.  
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3. Doel en methode van het onderzoek    
    

3.1 Doel en kader       
 

De opgraving had als doel het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van de 

vindplaats om daarmee informatie te behouden en te publiceren die van belang is voor de 

kennisvorming over het verleden, hierbij specifiek de historie van Oosterend en de nabije omgeving. 

Voor aanvang van de opgraving was er op basis van de archeologische verwachting een mate van 

belangrijkheid. De nadruk van het archeologische onderzoek lag voornamelijk op bewoningsresten 

uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd; deze twee tijdvakken vormden de leidraad. Dat betekende 

echter niet dat mogelijke aangetroffen prehistorische sporen minder belangrijk zouden zijn of met 

een mindere zorgvuldigheid gedocumenteerd worden. Echter, de geringe omvang van de 

opgravingsputten in combinatie met de doorgaans zeer uitgebreide aard van dergelijke prehistorische 

sporen – denk hierbij bijvoorbeeld aan wijdverspreide bewoningssporen met bijbehorende greppel- 

en afscheidingssystemen – maakt het in dat geval lastig om goed onderbouwde conclusies over het 

aangetroffene te trekken. Daardoor is het belang van de prehistorie voor deze opgraving iets wat 

naar de achtergrond verschoven.  

Voor het plaatsen van een archeologisch onderzoek binnen een onderzoekskader is de 

landelijke Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 (NOaA) van belang. De NOaA is vervaardigd 

door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed, ondersteund door universiteiten en gemeentelijk 

archeologen. De NOaA weerspiegelt de stand van zaken, lacunes en vragen die leven binnen de 

Nederlandse Archeologie. Voor het onderhavige onderzoeksgebied zijn met name hoofdstuk 2 De 

dynamiek van het Nederlandse landschap, hoofdstuk 18 Dorpsvorming en hoofdstuk 23 Netwerken 

en infrastructuur van belang. De volgende onderzoeksvragen uit de NOaA zijn relevant:  

 

Prehistorie 

- Welke invloed hadden lokale landschappelijke omstandigheden (bodem, vegetatie) op 

regionale huisbouwtradities? (NOaA 2.0-vraag 116) 

 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

- Binnen welke context en op welke wijze komt in nederzettingen planmatige ordening tot 

stand? (NOaA 2.0-vraag 125) 

 

- Hoe, waar en wanneer ontstaan plaatsvaste dorpen? (NOaA 2.0-vraag 75) 

 

- Waar komen niet-lokale grondstoffen van gebruiksvoorwerpen vandaan? (NOaA 2.0-

vraag 139) 

 

- Welke infrastructurele en sociaaleconomische rol speelden waterwegen en de 

scheepvaart? (NOaA 2.0-vraag 69) 
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3.2 Onderzoeksopdracht  
 

In het Programma van Eisen is tevens een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad 

bij de archeologische opgraving en de uitwerking hiervan hebben gefungeerd. Dit rapport tracht 

antwoord op deze vragen te geven. Hieronder worden de vragen weergegeven. De vraagstelling uit 

het PvE is per periode opgesplitst. 

 

1. Prehistorie 

 

1.1 Zijn prehistorische sporen binnen het plangebied aanwezig? Zijn deze nog nader te dateren? 

1.2 Gaat het hier om een nederzetting of heeft het gebied een andere functie gehad (bijvoorbeeld 

als akkerland). 

1.3 Bieden vondsten en sporen inzicht in landgebruik en landschapsontwikkeling in de 

prehistorie?  

 

2. Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 

 

2.1 Vanaf wanneer is het plangebied bebouwd? Is er sprake van continue bewoning tot het 

heden? En wat is de aard van de bewoning? 

2.2 Is er sprake van een middeleeuwse ophogingslaag (zoals waargenomen in de grondboringen) 

en wat is de functie en datering hiervan? Is deze laag in één keer opgeworpen of in meerdere 

fasen? Wat is het gebruikte materiaal voor deze ophoging? 

2.3 Werpen de bevindingen nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van Oosterend?  

2.4 Welke inzichten levert het vondstmateriaal op over de materiële cultuur in de Middeleeuwen? 

In hoeverre is het vondstmateriaal vergelijkbaar met soortgelijk materiaal uit de omgeving? 

2.5 Wat zegt het aangetroffen vondstmateriaal over de bewoners (zowel Middeleeuwen als 

Nieuwe Tijd)? Zo woonde in 1828 op de Koetebuurt 22 schilder en glazenmaker Jacob 

Kooyman. Het is interessant om te onderzoeken of vondstmateriaal van het erf samenhangt 

met zijn beroep. Dit geldt overigens voor alle percelen. Ook de middeleeuwse vondsten 

kunnen aanwijzingen bieden over de levenswijze, welstand en herkomst van de bewoners. 

Met name afvalkuilen en beerputten zijn hiervoor een goede bron. 

2.6 De Nieuwetijdse funderingen zijn mogelijk allemaal verwijderd. Is het nog mogelijk om de 

bouw van deze woningen nader te dateren? Zijn er aanwijzingen voor verbouwing / wijziging 

in de binnenindeling? 

2.7 Wat was door de tijd de indeling van de erven? Zijn hierbinnen verschuivingen aanwezig? 

2.8 Is het gebied overstroomd geweest? En is dit te dateren? 

2.9 Wat is de relatie tussen bewoning, ophoging van het plangebied en de bouw van de 

Waddenzeedijk? 
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3.3 Methode  

 

3.3.1 Strategie 
 

 

 

 

 
 

Voor de onderzoekslocatie is een Plan van Aanpak gemaakt (afb. 21). Naargelang de ontwikkelingen 

en inzichten in het veld kon hiervan worden afgeweken, afhankelijk van praktische of inhoudelijke 

overwegingen. Denk hierbij aan beschikbare ruimte voor stortgrond, diepte van de vondstlagen, of 

bijvoorbeeld de aard en omvang van sporen. Het geplande onderzoek betrof een opgraving, waarbij 

met twee putten werd begonnen en die naar aanleiding van de resultaten al dan niet werden 

uitgebreid. De locatie van de uitbreiding zou worden bepaald aan de hand van aangetroffen 

structuren en vondsten in combinatie met de vraagstelling. De putten zouden kunnen worden 

gecombineerd tot een L-vorm om lange profielen over het hele terrein te kunnen aanleggen. Naar 

aanleiding van de resultaten kon het ook wenselijk zijn om één van beide putten uit te breiden of 

een derde put aan te leggen. Bij tegenvallende resultaten konden de putten ook verkleind of (deels) 

niet onderzocht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Afb. 21. Het puttenplan. De werkputten waarmee het onderzoek wordt gestart (rode lijnen) binnen het gehele 
plangebied (blauw gearceerd). Werkput 1 ligt bovenin aan de Koetebuurt , links aan de Wierstraat werkput 2. 

 
3.3.2 Uitvoering 
 

In het Programma van Aanpak is gesteld dat in eerste instantie twee werkputten van in totaal 100 

m2 zouden worden ontgraven. Bij aanvang van het archeologische veldonderzoek zijn vijf 

grondslagpunten met RD-coördinaten en een vast NAP-punt uitgezet. Het project aan de Koetebuurt 
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ving aan met een bodemsanering aan de noordzijde van het plangebied, ter hoogte van de 

voormalige panden Koetebuurt 20a/22. Werkput 1 (WP1) is aan de noordzijde van het plangebied 

aangelegd met een noordwestelijke en zuidoostelijke oriëntatie, op ongeveer een halve meter afstand 

van de huidige straat aan de Koetebuurt. Op deze locatie doorkruiste de vervuilde grond met een 

schuine contour de aan te leggen WP1. Aangezien de stort moest worden gescheiden voor afvoer, 

werd besloten om eerst de vervuilde helft van WP1 naar achteren aan te leggen en daarna de schone 

helft. Vervolgens is tijdens de opgraving in overleg met het Bevoegd Gezag besloten om de put aan 

de oostzijde iets te verbreden. De werkput was ongeveer 9 m lang en de breedte varieerde door de 

verbreding tussen de 4,5 en 6 m. Doordat de afmetingen van deze put aan de krappe kant waren, is 

er uiteindelijk bijna zo’n 50 m2 opgegraven. Het noordoostelijke hoekpunt van de WP1 lag op 2,5 m 

afstand van RD-coördinaat 4. Werkput 2 (WP2) is aan de westzijde van het plangebied aangelegd 

met een west-zuidwestelijke en oost-noordoostelijke oriëntatie, op eveneens een goede halve meter 

afstand van de huidige bestrating aan de Wierstraat. In tegenstelling tot WP1 viel WP2 geheel in de 

schone zone. De noordwestelijke hoek van WP2 lag op 7 meter afstand van RD-coördinaat 5. Deze 

werkput was ook ongeveer 9 m lang en de breedte varieerde tussen de 4 en 5 m; hier is naar 

schatting zo’n 40 m2 opgegraven. De kortst mogelijke afstand tussen de hoekpunten van beide 

werkputten bedroeg ongeveer 9 m. 

De werkputten zijn laagsgewijs met een mechanische graafmachine verdiept, waarbij de 

horizontale spoorvlakken zijn schoongemaakt,105 gefotografeerd en digitaal getekend.106 Voor de 

weergave van verticale profielen of specifieke details, zoals de kelder in WP1 of het aanzicht van 

aangetroffen hout, is gekozen voor vastlegging door middel van een analoge tekening op schaal 1:20 

(afb. 22). In totaal zijn er vijf profielwanden gedocumenteerd. In WP1 zijn vier vlakken aangelegd, 

in WP2 drie. Het eerste vlak is de zogenaamde aanleg van de put, waarin de eerste archeologische 

sporen zich aftekenen (vlak 0).107 Hierna is er achtereenvolgens verdiept tot twee archeologisch 

leesbare niveaus (vlak 1, vlak 2). Tot slot zijn de werkputten tot op de natuurlijke ondergrond 

verdiept om de volledige bodemopbouw vast te leggen (vlak 3). Tijdens de aanleg van de werkputten 

is met behulp van een metaaldetector door een metaaldetectorspecialist de te ontgraven grond 

afgezocht (afb. 23). Tevens is de stortgrond afkomstig uit de werkputten met behulp van een 

metaaldetector onderzocht. Het vondstmateriaal is per hand en indien mogelijk per spoor verzameld 

(afb. 24). Binnen een spoor of profiel zijn vondsten uit verschillende chronologische vullingen of 

ophogingslagen, zoals kuilen of terplagen, apart verzameld en vastgelegd. Het vondstmateriaal is in 

de lopende tekst beschreven. Keramiek wordt door specialisten op het gebied van keramiek van de 

Late-Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in West-Nederland uitgewerkt, conform het classificatiesysteem 

van laat- en post-middeleeuws aardewerk en glas (Deventer-systeem).108 De sporen worden 

individueel als in verband met andere sporen in de vorm van overzichtsfoto’s gefotografeerd. 

Daarnaast zijn actiefoto’s voor publieksdoeleinden genomen (afb. 25). Alle foto’s zijn, tenzij anders 

benoemd, gemaakt door Archeologie West-Friesland. Het gravend onderzoek en de uitwerking zijn 

 
105 Het vlak is met behulp van scheppen aanvullend opgeschaafd, voordat het fotografisch gedocumenteerd werd.  
106 Sokkia Robotic Total Station. 
107 WP2 kende geen archeologische sporen in het aanlegvlak, waardoor er meteen verdiept is tot vlak 1. 
108 Deventer-Systeem, versie 2018. 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. 
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verricht volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.01 en het Kwaliteitshandboek 

Archeologie Hoorn/West-Friesland, versie 2016.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Afb. 22. Documentatiewerkzaamheden in WP1 door projectleider Sander Gerritsen en archeoloog Annabelle de 
Gast. De zichtbare bebouwing aan de linkerkant is het hoekpand Koetebuurt 20. De oriëntatie van de foto is 
noordelijk.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Afb. 23. Werkzaamheden in WP2. Een waterput (S33) wordt hier machinaal gecoupeerd en zal nog volledig 
worden afgewerkt. Detectiespecialist Aad Weel wacht tot hij de bodem minutieus kan onderzoeken op 
metaalvondsten, Sander Gerritsen geeft aanwijzingen aan de machinist. De oriëntatie van de foto is oostelijk.  
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Afb. 24. Archeologen Harmen de Weerd en Sander Gerritsen in actie om met beleid een houten fundering uit de 
Middeleeuwse waterput (S33) veilig te stellen. Foto: Archeologie West-Friesland.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 25. Publieksinteresse voor de graafwerkzaamheden aan de Koetebuurt: de vondst van een gestapelde 
zodenwand in het noordprofiel van WP1 zorgt voor gezonde opwinding. Machinist Arnold Rodenhuis houdt het 
geïnteresseerde publiek op de hoogte. Foto: Archeologie West-Friesland.  
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4. Resultaten archeologisch onderzoek 
 

 

4.1 Inleiding en fasering 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het archeologische onderzoek aan de Koetebuurt 

beschreven. Tijdens de opgraving werden 59 spoornummers uitgedeeld, zowel aan bewoningssporen 

als aan de natuurlijke bodemlagen. Daarnaast zijn er 53 vondstnummers uitgedeeld.109 De 

aangetroffen sporen zijn op basis van stratigrafie, hun onderlinge samenhang en de datering van het 

bijbehorende vondstmateriaal onderverdeeld in drie gebruiks- of bewoningsfasen (zie tabel 1). De 

eerste en oudste fase kan door de combinatie van vondsten en sporen worden gerelateerd aan de 

prehistorie – oftewel, de Midden- en Late-IJzertijd. De tweede fase omvat de Middeleeuwen. De 

derde fase spitst zich toe op de Nieuwe Tijd, waaruit de grootste concentratie vondsten en sporen 

afkomstig is. Vanwege de beperkte omvang van het archeologische onderzoek is het niet mogelijk 

een meer specifieke en gedetailleerde fasering aan te brengen. De aangetroffen sporen zijn 

weergegeven in de alle-sporenkaart in bijlage 1 en worden hieronder per periode beschreven. In 

bijlage 2 staan de profielen afgebeeld. In bijlage 3 zijn de determinatielijsten opgenomen.  

 

 

Fase Periode Eeuwen Dateringsmethoden Kenmerken 

Fase 1 Midden-IJzertijd 

Late-IJzertijd 

500 v.Chr. – 250 v.Chr. 

250 v.Chr. –  12 v.Chr. 

keramiek, stratigrafie Akkerlaag, mogelijk 

bewoning in de buurt 

Fase 2 

 

Middeleeuwen 500 – 1500 AD keramiek, stratigrafie, C-14 Ophogingspakketten en 

bewoning in de buurt  

Fase 3 Nieuwe Tijd 16de eeuw - 2018 keramiek, glas, stratigrafie, historisch 

bron- en kaartmateriaal. 

Bewoning 

 

 Tabel 1. De verschillende gebruiks- en bewoningsfasen binnen het plangebied. 

 

De kwaliteit van de vondsten is goed. Anorganische objecten (onder andere keramiek, metaal 

en natuursteen) zijn goed geconserveerd gebleven in de grond. Organische objecten zijn 

voornamelijk in de diepere sporen aangetroffen, aangezien het grondwaterpeil laag was. De tellijst 

omvat circa 500 scherven, waaronder 61 prehistorische/middeleeuwse en 362 nieuwetijdse 

keramiekscherven. Er werden 24 glasvondsten aangetroffen, waaronder een bijzondere, 

gefragmenteerde fles. Deze is na de opgraving gerestaureerd; zie hiervoor de bijdrage van Michiel 

Hulst. Ook werden er 44 metalen vondsten aangetroffen, waaronder 32 nieuwetijdse munten. Van 

19 munten kon de exacte slagdatum worden bepaald, waarbij de terminus post quem van deze 

muntstukken mogelijk op een nuttige manier kan bijdragen aan de datering van gerelateerde 

vondsten of sporen in een gesloten context. Dergelijke metalen vondsten worden echter voornamelijk 

aangetroffen tijdens de algemene aanleg van de vlakken of bij het nazoeken van de stort, waardoor 

de contextuele informatie helaas vaak ontbreekt. Tot slot werden er 138 stuks bouwkeramiek, 19 

stuks natuursteen, 18 stuks pijpaardewerk, 16 dierlijke botten, 23 stuks schelpmateriaal, 1 fragment 

 
109 Spoornummers (S) en vondstnummers (V) zullen in de lopende tekst en voetnoten aangeduid worden door de 
desbetreffende letter, gevolgd door het in het veld toegewezen nummer.  
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slakmateriaal en een voorwerp van bewerkt bot opgegraven. De hoeveelheid vondstmateriaal is bij 

deze relatief kleinschalige en korte opgraving redelijk te noemen. 

De natuurlijke bodem (het dekzand) in het plangebied bevond zich op een diepte tussen ca. 

0,10 en 0,90 m boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bovenop het dekzand is op verschillende 

plaatsen een prehistorische akkerlaag waargenomen van ca. 20 cm dikte. Deze akkerlaag werd 

afgedekt door meerdere middeleeuwse ophogingslagen. Daarbovenop lag een pakket van omgezet 

zand, de bouwvoor. De bovenzijde van het maaiveld lag tussen ca. +1,80 en +2,20 m NAP, het 

grondwaterpeil was laag en lag circa 1,5 m onder het huidige maaiveld.110 

 
 

4.2 Prehistorie, de Midden- en Late-IJzertijd 
 

Het veldwerk heeft meerdere sporen en vondsten uit de prehistorie opgeleverd, waaronder een 

akkerlaag met eergetouwkrassen (ploegsporen), greppels, enkele fragmenten aardewerk en een 

mogelijke kuil. De oudste resten kwamen op een diepte van 1 tot 1,5 m onder het maaiveld 

tevoorschijn. Deze sporen tekende zich als donkere verkleuringen af in de lichtbruine tot bruine 

dekzandbodem. Op basis van de aardewerkfragmenten worden de sporen in de Midden- en Late-

IJzertijd gedateerd. Door de kleine hoeveelheid scherven moeten conclusies wel met voorzichtigheid 

betracht worden. Als we van de gebruiksfase van de oudst gedateerde scherf uitgaan – 600-400 v. 

Chr. − spreken we theoretisch gezien zelfs over de laatste fase van de Vroege-IJzertijd. Toch lijkt de 

grote meerderheid van alle aardewerkvondsten meer naar de Midden- en Late-IJzertijd te wijzen. 

Deze paragraaf is mede tot stand gekomen door de inzet van Jasper Leek, die ook de determinering 

van het prehistorische aardewerk op zich heeft genomen.  

 

Greppel (500 – 350 v. Chr.) en vlek  

Het vermoedelijk oudste archeologische spoor kwam in WP2 aan het licht. Bij de aanleg van vlak 1 

kwam een prehistorische greppel aan de oppervlakte (S34). Deze ontstond aan de oostzijde van de 

werkput, alwaar hij uit de putwand ontsprong en in OW-richting ongeveer een derde van de werkput 

doorkruiste; daar werd zijn loop van bovenaf doorsneden door een middeleeuwse ophogingslaag en 

verdween hij uit het vlak (afb. 26). Het zichtbare deel van de greppel was 2,7 m lang; de breedte 

bedroeg aan de oostzijde ongeveer 0,8 m, waarna hij na een meter lengte vernauwde tot bijna 0,4 

m. Aan de oostkant van de greppel bevond zich eveneens een bijna loodrechte vertakking in 

zuidwaartse richting, waarbij de vertakking op de foto een stukje door de oorspronkelijke greppel 

heen lijkt te zijn gegraven in noordelijke richting. De greppel had een homogene en grijsgekleurde, 

zandige vulling met enkele houtskoolspikkels. Tijdens het couperen (verticaal doorsnijden van het 

spoor) bleek de greppel komvorming en maar 10 cm diep te zijn, waardoor de aftekening in het vlak 

een blik op de greppelbodem was.  

 

 

 

 
110 De Gast/Gerritsen 2020. 
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Afb. 26. Een blik aan de oostzijde van WP2 (vlak 1), waar alle zichtbare sporen in het vlak zijn ingekrast: S34 
(prehistorische greppel), S35 (paalkuil of vlek), S36 (prehistorische eergetouwkrassen) en S37 (natuurlijke 
bodem). De prehistorische akkerlaag tekent zich vlak boven het horizontale vlak ook sterk af in het verticale 
noordprofiel (S39). De linkerzijde van de werkput is de vergraven middeleeuwse ophoging. Het noorden op de 

foto is boven.  

 

In de vulling van greppel S34 werden negen fragmenten sterk verweerde keramiek 

gevonden.111 Het betrof enkel wandfragmenten zonder enige vorm van decoratie. De scherven waren 

overwegend geel tot beige van kleur. De scherven zijn alle met zand en schelpgruis gemagerd. 

Hoewel de magering in mindere mate bijdraagt aan de classificatie van het aardewerk, speelt het 

een aanzienlijke rol bij de datering ervan. Woltering constateerde dat vanaf de Bronstijd (2000 – 800 

v. Chr.) tot aan halverwege de Midden-IJzertijd (500 – 350 v. Chr.) het aardewerk afkomstig van de 

opgraving Den Burg – Beatrixlaan veelvuldig werd voorzien van grof zand en steengruis.112 

Omstreeks 350 v. Chr. vond een neergang plaats in het gebruik van steengruis of grof zand en werd 

deze vervangen door gemalen of gebroken schelpen. Op de overgang van de Midden-IJzertijd naar 

Late-IJzertijd verdween het gebruik van schelpen en werd deze vervangen door een combinatie van 

potgruis gemengd met organische resten.113 Op basis van de magering in het aardewerk worden de 

scherven in de eerste helft van de Midden-IJzertijd (500 – 350 v. Chr.) gedateerd. De datering van 

de greppel hangt naar verwachting samen met de aardewerkdatering, of is van kort daarna. Dit 

laatste valt te verklaren aan de hand van de mogelijkheid dat de oudere scherven als opspit in de 

relatief jongere greppel terecht zijn gekomen. S35 werd initieel in het veld herkend als een mogelijke 

 
111 V22. 
112 Woltering 2000, 367. 
113 Woltering 2000, 367. 
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prehistorische paalkuil, maar na het couperen bleef er onduidelijkheid. Uiteindelijk is dit spoor tot 

(onbepaalde) vlek bestempeld.  

 

Akkerlaag, eergetouwkrassen en overstromingslaag 

Vlak boven de hiervoor behandelde greppel S34 in WP2, op amper twee meter afstand in noordelijke 

richting, werden in het vlak eergetouwkrassen S36 blootgelegd (afb. 26-27). Deze prehistorische 

akkerlaag S39 werd gelijktijdig ook in profiel 3 van WP2 onderscheiden, waar vaag nog een paar 

eergetouwkrassen zichtbaar waren in de BC-horizont hieronder.114 Deze C-horizont zat op circa 

+0.60 NAP. Boven deze laag was een donkerbruine laag met brokken klei en zand zichtbaar, die snel 

of in een keer leek te zijn afgezet. Mogelijk hebben we hier te maken met een overstromingslaag.115 

Uit de grijze laag van profiel 3 was een zachte, krijtachtige oranje scherf met potgruismagering 

afkomstig, maar deze is na examinatie ondetermineerbaar verklaard.116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Afb. 27. Een vergelijkend beeld van eergetouwkrassen. Grote foto: ploegsporen uit de Bronstijd tijdens een 
opgraving van Archeologie West-Friesland in 2016 op de locatie Rode Paard 1-3 te Enkhuizen. De donkere 
ploegsporen contrasteren sterk met de lichte natuurlijke ondergrond. Kleine inzet: de IJzertijd ploegsporen (S36) 
aan de Wierstraat die ter verduidelijking zijn ingekrast. In dit geval betreft het lichtgekleurde ploegsporen in een 
donkere akkerlaag.  

 

Het aantreffen van een akkerlaag met eergetouwkrassen maakt het interessant om nog even terug 

te kijken op greppel S34, waar een kleine uitstulping aan de noordzijde is verondersteld. Het is 

verleidelijk om deze uitstulping in verband te brengen met de bovenliggende eergetouwkrassen en 

te interpreteren als een directe afwateringsgreppel van het bovengelegen akkerland(je). Een 

 
114 Profiel 3, laag 10 (WP2). Dit correspondeert met S39. 
115 Profiel 3, laag 9 (WP2); mogelijk ook aanwezig in profiel 1, laag 6 (WP2) en profiel 2, laag 5 (WP2). 
116 V25.  
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mogelijk verband tussen greppel en akkerlaag blijkt ook uit een aantekening in het veld. Hier staat 

vermeld dat de vulling van akkerlaag S39 overeenkomt met die van greppel S34.117 Echter, het 

aantreffen van de relatieve bodem van de greppel in hetzelfde horizontale vlak als de akkerlaag, lijkt 

meer voeding te geven aan een zienswijze waarin de greppel vanaf een hoger, jonger niveau is 

ingegraven. 

 

Akkerlagen in profiel (500 – 350 v. Chr.) 

De corresponderende akkerlaag werd tijdens de werkzaamheden in het veld ook in het vlak en de 

profielen van WP1 herkend (afb. 28).118 Hier konden stratigrafisch twee prehistorische akkerniveaus 

worden onderscheiden; S47 en S49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 28. Een uitsnede van (west)profiel 4 in WP1, waarin de prehistorische akkerniveaus zich ook aftekende. Laag 
8 en 9 zijn beiden prehistorische akkerlagen. S47 correspondeert met laag 8 in het profiel; S49 correspondeert 
met laag 9 in het profiel. De akkerlaag die behoort bij laag 9 in het profiel, is ook in het horizontale vlak zichtbaar; 
S42 is dezelfde akkerlaag met een ander spoornummer. S50 is een middeleeuwse paalkuil die verticaal door 
meerdere grondlagen is gegraven. De brede, donkere verstoring centraal in het profiel is een nieuwetijdse kuil 
(S8). Uiterst links is een nieuwetijdse laag die het profiel van bovenaf heeft doorsneden (S16). De foto is in west-
zuidwestelijke richting genomen.  

 
Tijdens het couperen van een jongere paalkuil (S50) − die vanuit een bovenliggende 

grondlaag verticaal door oudere grondlagen heen was gegraven – werden tien aardewerkscherven 

geborgen. Deze werden naast de paalkuil aangetroffen, wat correspondeerde met de vroegste, 

prehistorische akkerlaag S47. Negen scherven dateerden uit de IJzertijd en één uit de Vroege-

Middeleeuwen. De prehistorische keramiek is kenmerkend voor het begin van de Midden-IJzertijd.119 

Een deel van de scherven was namelijk met schelpgruis gemagerd, terwijl een enkeling was voorzien 

van uiterst grof zand en fijn grind. Een grijsbakkende wandscherf met een magering van grof zand 

en fijn grind moet gemaakt zijn tussen 600 en 400 v. Chr. Acht zeer fragmentarische roze 

 
117 Mededeling bij de spoorbeschrijving in de velddatabase. Hieruit blijkt wel dat, in tegenstelling tot S34, S39 ook nog 
kleine hoeveelheden houtskoolinclusies bevatte. 
118 Profiel 4, laag 8-9 (WP1); Profiel 5, laag 9-10 (WP1).  
119 V39. 
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wandfragmenten met zand-, potgruis-, en enige schelpmagering stammen uit 400-200 v. Chr. 

Opvallend is een scherf uit een latere periode. Het betreft een vrij hard grijs baksel met herkenbare 

draairillen. Mogelijk betreft het een fragment afkomstig van ruwwandig importaardewerk uit de 

periode 400 – 700. De vroegmiddeleeuwse scherf is waarschijnlijk afkomstig uit een van de vroegste 

middeleeuwse ophogingen van het terrein. Hierdoor kan de vroegmiddeleeuwse scherf als ruis binnen 

het complex worden gezien. Tot slot werd in het horizontale vlak van S49 een roze wandfragment 

met een schelpgruismagering aangetroffen, daterend uit de Midden-IJzertijd; 350 −200 v. Chr.120  

 

Kuil en greppels (200 v. Chr. – 0 ) 

In WP1 werden op de diepte waarop de natuurlijke bodem van het dekzand zich aftekende, twee 

oversnijdende greppels en een in het veld geïnterpreteerde kuil (S56) aangetroffen (afb. 29).121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 29. Een blik op de elkaar oversnijdende IJzertijd greppels en kuil in WP1. S59 is een middeleeuwse paalkuil 
en komt later in dit stuk aan bod. Het noorden op de foto is boven.  

 

De kuil tekende zich af op hetzelfde aanlegvlak als de greppels (S57, S58) en had een licht humeuze, 

donkergrijs tot bruine zandvulling met donkere kleivlekken. De kuil, waarvan in het horizontale vlak 

circa 1,5 m lengte zichtbaar was, viel in de noordwestelijke hoek van de werkput gedeeltelijk buiten 

de begrenzing en kon door de aangrenzende straat niet verder blootgelegd worden. De primaire 

functie is daardoor ook onbekend. Daarnaast bleek de kuil, voor zo ver was na te gaan, geen 

archeologische vondsten te bevatten. Uit veldaantekeningen blijkt dat de kleur en textuur van de 

vulling overeenkwam met die van de greppels. Hierdoor lijkt er toch sprake van enig verband en 

daarmee mogelijk ook een samenhangende datering. Er lijkt echter geen samenhang te bestaan 

 
120 V38 (vlak 2).  
121 S56, S57, S58. 
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tussen de zichtbare akkerlagen in deze werkput en de greppels S57 en S58. Uit het noordprofiel 

blijken de akkerlagen namelijk onverstoord bovenop de greppel te zijn aangelegd.122 Daardoor 

moeten de greppels uit een relatief oudere fase stammen.  
 

De greppels liepen respectievelijk in NZ- en WO-richting door de werkput heen, waarbij S57 

aan de zuidzijde enigszins afboog richting het westen. Greppel S58 oversneed S57 loodrecht – 

waardoor greppel S58 later lijkt te dateren, maar hoogstwaarschijnlijk wel uit hetzelfde tijdvak − en 

had aan de westzijde een grote verdikking in het horizontale vlak. Dit zou mogelijk ook als een 

aftakking of ‘aanheling’ van een andere, hierop loodrecht staande greppel kunnen worden 

geïnterpreteerd. S57 was circa 2,5 m lang en gemiddeld 0,8 m breed, S58 was eveneens 2,5 m lang, 

ongeveer 0,6 m breed en 0,18 m diep. S57 was ongeveer 0,7 m diep met de bodem op +0,4 m NAP. 

Waar S58 in de zuidwestelijke hoek naar afboog, bedroeg de in het vlak zichtbare verbreding van de 

desbetreffende greppel circa 1,5 m. De greppels hadden een licht humeuze, lichtgrijs tot bruine 

gevlekte zandvulling; de zandvlekken bij S57 waren echter iets lichter van aard. Ook waren beide 

greppels, in tegenstelling tot de greppel in WP2, minder homogeen. Alle twee de greppels zijn 

gecoupeerd, alleen S57 is ook afgewerkt.  

Bij het afwerken van S57 kwamen vier aardewerkscherven tevoorschijn, waarvan er drie 

terug te herleiden waren naar de prehistorie en een waarschijnlijk uit de Vroege-Middeleeuwen 

stamt.123 De drie prehistorische scherven waren allen met organisch materiaal of potgruis gemagerd. 

Het oudst gedateerde aardewerk betrof een roze scherf die met nagelindrukken was versierd en 

afkomstig is uit de latere fase van de Midden-IJzertijd; 400-300 v. Chr. Een beige randscherf − 

afkomstig van aardewerk met een rond halstype – en een roze scherf dateerden van na 250 v. Chr. 

Het vierde en afwijkende, vermoedelijk middeleeuwse baksel leek geenszins op het hierboven 

beschreven aardewerk. De grijze scherf deed sterk denken aan kogelpot, maar dan grover gemagerd 

en zachter gebakken. Mogelijk betreft het Hessens-Schortens aardewerk, daterend uit de periode 

500 – 825, of vroeg kogelpotaardewerk. De vondst is als ‘ruis’ vermoedelijk afkomstig uit een 

grondlaag boven het oorspronkelijke spoor, wat correspondeert met laag 6 van profiel 5.  

 

Overige vondsten (250 v. Chr. – 70) 

Tijdens de archeologische opgraving zijn, naast de al besproken vondsten, nog enkele losse 

aardewerkscherven uit de prehistorie aangetroffen. Verscheidene aardewerkfragmenten die in het 

veld al een prehistorisch connotatie hadden, konden na determinatie toe worden geschreven aan de 

Late-IJzertijd. Zo werden tijdens de werkzaamheden aan vlak 1 in WP1 op twee verschillende plekken 

twee roze scherven met een organische magering en één roze wandfragment met een organische 

en/of potgruismagering aangetroffen. Deze dateerden allen uit de Late-IJzertijd.124 Tot slot valt hier 

nog een bodemfragment van een pot te noemen dat werd aangetroffen tijdens de 

graafwerkzaamheden bij kuil S44, ter hoogte van vlak 2 in dezelfde werkput.125 De scherf wijkt sterk 

af van het overige vondstmateriaal uit de kuil. De scherf is namelijk met potgruis en organisch 

 
122 Profiel 5. Hierop is duidelijk zichtbaar dat de greppelvulling met demping/nazak (laag 11, 12 en 13) niet worden 
verstoord door de prehistorische ophogingslagen (laag 9 en 10), die zich hier bovenop bevinden.  
123 V49. 
124 V11, V44. 
125 V32 uit S44. Bij dit spoornummer kwamen verscheidene archeologische vondsten omhoog uit een latere periode, 
waardoor het spoornummer zelf in een volgende periode wordt behandeld. 
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materiaal gemagerd. Het baksel is grijs aan de binnenzijde en roze aan de buitenzijde. Waarschijnlijk 

betreft het een bodemfragment van een pot uit de Late-IJzertijd of Vroeg-Romeinse Tijd.126 De scherf 

is waarschijnlijk meegekomen uit de vulling van een ouder spoor onder kuil S44 en kan hierdoor als 

opspit worden beschouwd. 

 

Conclusie 

Op basis van de archeologische sporen en aardewerkscherven kan er geconcludeerd worden dat de 

oudste prehistorische akkerlaag in ieder geval al in de loop van de Midden-IJzertijd in gebruik was. 

De vondst van een scherf behorend bij aardewerk dat na 600 v. Chr. in zwang komt, duidt misschien 

zelfs op een nóg iets oudere fase. Het aantreffen van zowel Midden- als Late-IJzertijd scherven in de 

prehistorische contexten wijst vermoedelijk op een continuering van agrarische werkzaamheden op 

dit gedeelte van de dekzandrug. Dit lijken aantekeningen uit het veld te ondersteunen, waarin wordt 

vermoed dat enkele greppels meerdere keren op dezelfde plek waren uitgegraven.  

Aangezien er maar een zeer klein gedeelte van deze oorspronkelijk veel grotere greppels is 

opgegraven of in beeld is gebracht, blijft een feitelijke interpretatie van de functie(s) lastig. In beide 

werkputten zijn akkerlagen aangetroffen. Door de hogere ligging op de dekzandrug is het aanlokkelijk 

om hier agrarische afwateringsgreppels in te zien. De beschikbare archeologische informatie lijkt 

echter aan te duiden dat beide componenten niet tegelijkertijd gefunctioneerd hebben. Ook lijkt er 

enige overeenstemming te ontwaren in de oriëntatie van de verschillende greppels. Dit kan 

daarentegen evengoed berusten op toeval, of veroorzaakt zijn door langdurige, landschappelijke 

omstandigheden waardoor de potentiële mogelijkheden voor de loop van greppels vooraf al sterk 

beperkt waren. Een (gedeelde) gebruiksfunctie als afscheiding van verschillende percelen/woonerven 

mag daardoor ook niet geheel uit het oog worden verloren. Kortom, ondanks de plausibiliteit van de 

genoemde functies, wijzen de opgravingsresultaten op een faseverschil en is het daadwerkelijk 

opgegraven gebied is te summier om hier harde, gefundeerde uitspraken over te doen. 

Voor de Midden- en Late-IJzertijd, mogelijk zelfs tot aan de Romeinse tijd, kan er 

archeologisch worden aangetoond dat de grondoppervlaktes binnen de werkputten als akkerland 

functioneerde. In de werkputten zelf zijn geen directe en concrete aanwijzingen aangetroffen die op 

bewoning wijzen, maar het staat vast dat er in de nabije omgeving bewoning moet hebben gestaan. 

Het aantreffen van voormalige prehistorische bewoning binnen het volledige plangebied en het hier 

direct aangrenzende terrein kan dus, indien er geen verstoring heeft plaatsgevonden, zeker worden 

verwacht. Een enkele betwiste prehistorische paalkuil (S35) die in WP2 werd aangetroffen is op 

zichzelf te weinig aanleiding om een bewoningsstructuur te veronderstellen, aangezien palen 

logischerwijs voor meerdere doeleinden konden worden gebruikt. Waarschijnlijk wisselde bewoning 

en andere agrarische activiteiten zoals beakkering en beweiding elkaar af. De akkerlaag dekte de 

meeste sporen af, waardoor het waarschijnlijk is dat het terrein in de laatste fase in gebruik is 

geweest als akkerland. Voor de daaropvolgende Romeinse Tijd zijn in het plangebied geen 

aanwijzingen voor menselijke activiteit aangetroffen. Dat geldt niet voor de omliggende regio, gezien 

de substantiële hoeveelheid vondsten uit de Late-IJzertijd en Romeinse tijd die tijdens 

veldverkenningen in de afgelopen decennia hier zijn onderscheiden. 

 
126 De Vroeg-Romeinse Tijd betreft de periode 12 v. Chr. − 70 n. Chr. 
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4.3 De Middeleeuwen 

 

Aan de hand van andere vindplaatsen is bekend dat Texel vanaf de Romeinse tijd een vernatting 

doormaakte, waardoor bewoning op sommige locaties moeilijk werd. Zo zijn in de lager gelegen 

gebieden kwelderafzettingen zichtbaar of zelfs veengroei. Het in WP2 waargenomen 

overstromingslaagje, dat zich op sommige plekken bovenop het niveau van de prehistorische 

akkerlaag aftekende, lijkt mogelijk verband te houden met deze vernatting. Het is goed denkbaar 

dat agrarische activiteit op deze hogere delen van de dekzandrug onmogelijk werd gemaakt door de 

toenemende invloed van de getijdewerking of stormvloeden, waarbij verzilting van de gronden door 

brak of zout water eerder regel dan uitzondering was. Voor dit Romeinse tijdvak is in de werkputten 

geen continuïteit van menselijke activiteit zichtbaar en lijkt men een aantal eeuwen gunstigere 

woonplaatsen in de buurt te prefereren. Pas in de loop van de Middeleeuwen hervindt de lokale 

bevolking haar interesse in dit specifieke leefgebied. Dit blijkt uit de middeleeuwse 

ophogingspakketten, die in het gehele plangebied vrijwel bovenop de top van de prehistorische 

akkerlaag en de overstromingslaag worden neergelegd.  

Het veldwerk heeft meerdere sporen en vondsten uit de Middeleeuwen opgeleverd, waarbij 

de oudste activiteit uit een vroege fase van dit tijdvak lijkt te dateren. In lijn met de verwachtingen 

werden menselijke bewonings- en bewerkingssporen aangetroffen in de vorm van kuilen, greppels, 

paalkuilen en ophogingslagen. Het aansnijden van een vermoedelijke terprand past ook goed binnen 

de kaders van aan te treffen mogelijkheden. Meer spectaculair is de waarneming van een klein dijkje 

of kade/dammetje, wat uit het begin van de Middeleeuwen moet stammen en een bijzonder inkijkje 

geeft in deze vroege vorm van watermanagement. Opvallend is ook het aantreffen van een 

gebouwstructuur van gestapelde zoden, wat mogelijk werd bewoond of waarin artisanale 

werkzaamheden werden verricht. Tot slot is de uit kleizoden opgebouwde waterput, die gefundeerd 

was op een vierkant framewerk van hergebruikt hout, meer dan noemenswaardig. Het middeleeuwse 

vondst- en spoormateriaal wordt hieronder per context behandeld.  

 

Middeleeuwse ophoging, tevens mogelijke dam-kade-dijkaanzet 

Voor een beschrijving van de middeleeuwse grondophogingen, plaatsen we eerst nog even de 

overstromingslaag in het grotere plaatje.127 Deze lijkt zich niet te onderscheiden in de profielen van 

WP1. Dit is misschien ook niet zo vreemd, aangezien het dekzand in de laatstgenoemde put op een 

hoger niveau lag en deze plek daardoor minder te stellen had met wateroverlast. Een aanwijzing 

voor verspoeling blijkt ook uit de resterende diktes van de akkerlagen. De prehistorische akkerlaag 

is richting de Koetebuurt nog veel dikker. In deze noordelijke werkput lagen twee akkerlagen 

onverstoord boven elkaar, terwijl in de zuidelijke, lager gelegen werkput nog maar een enkele laag 

zichtbaar was, of zelfs helemaal niet meer. Het geeft sterk de indruk dat de akkerlagen van de lager 

gelegen delen deels verspoeld of zelfs helemaal weggespoeld zijn. Daarnaast kan de dikte van de 

middeleeuwse ophogingen onder de loep worden genomen. Een 0,4 tot 0,6 m dik middeleeuws 

ophogingspakket van zoden – dat in WP2 direct op de overstromingslaag lag en in bijbehorende 

profielen zichtbaar was – is veel dunner in WP1. De oudste middeleeuwse ophogingslaag boven de 

 
127 Profiel 3 (laag 9), mogelijk ook aanwezig in profiel 1 (laag 6) en profiel 2 (laag 5) in WP2. 
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prehistorische akkerlaag in profiel 4 is hoogstens 10 cm dik.128 De bruin-donkergrijze middeleeuwse 

ophoging met grijze kleivlekken wordt ook in de noordoostelijke hoek van deze put waargenomen 

(S54), maar hiervan is geen diktemaat genoteerd. Dit tezamen doet ook vermoeden dat het 

zuidelijke deel van het plangebied last heeft gehad van erosie door verspoeling. Immers, doordat er 

in het zuidelijke deel een veel dunnere prehistorische akkerlaag resteerde of zelfs geheel was 

verdwenen, moest deze na de hernieuwde interesse in de Middeleeuwen dus ook veel ingrijpender 

worden opgehoogd.  

Vroege menselijke activiteit in het zuidelijke deel is zichtbaar in profiel 3 van WP2. Vrijwel 

bovenop de prehistorische akkerlagen waren in het centrale deel van het profiel gestapelde 

lichtgroene kleibrokken/zoden opgebracht (bodem op ongeveer +0,4 m NAP), wat tijdens de 

opgraving al beschouwd werd als een eerste waterkering in de vorm van een provisorische kade of 

klein dammetje van geringe hoogte (afb. 30). Deze gestapelde brokken/zoden zijn tijdens het 

laagsgewijs verdiepen initieel ook in het horizontale vlak waargenomen, alwaar ze een zuidelijke 

oriëntatie aanhielden; toen kon er echter nog geen duidelijke interpretatie aan vastgeplakt worden. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 30. WP2, profiel 3. Centraal is mogelijk een dammetje zichtbaar, gemaakt van kleibrokken/zoden. Tijdens 
de veldwerkzaamheden aan de rechterzijde van het profiel is de ingekraste bovenlijn van laag 6 per abuis te hoog 
en horizontaal doorgezet, waardoor de neerwaartse trend van de bovenlijn onopgemerkt is gebleven (deze is met 
een witte stippellijn geaccentueerd). De oriëntatie van de foto is noordwestelijk.  

 

De totale breedte van het spoor bedroeg in het profiel circa 1,25 m, terwijl de maximale hoogte 

neerkwam op ongeveer 0,33 m. Hier bovenop lag een dik pakket van middeleeuwse ophogingen.129 

Gezien de verschillende grondlagen en enigszins afwijkende vulling lijkt dit pakket in meerdere fases 

 
128 Profiel 4 (laag 10); laag 11 en 13 zijn ook middeleeuwse ophogingen, maar blijkens hierin aangetroffen aardewerk 
(V47) moeten deze van een latere fase in de middeleeuwen stammen.  
129 S38; profiel 3 (laag 5 en 6). 
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opgeworpen. Laag 5 met eigen spoornummer (S38) was een zandig, heterogeen lichtgrijs-beige 

pakket met kleibrokken en spoelbandjes, gemaakt van gestoken kleizoden. Dit was ook goed 

zichtbaar op profiel 2 in dezelfde werkput, waar afzonderlijke kleizoden konden worden 

onderscheiden. Laag 6 was een brokkig pakket van bruingrijze kleizoden met inclusies van houtskool- 

en asresten. Laag 5 ligt bovenop laag 6, waardoor laatstgenoemde grondlaag dus even oud is of van 

oudere oorsprong moet zijn. 

Toch is dit niet het hele verhaal. Het lijkt er sterk op dat tijdens het veldwerk de loop van 

laag 6 aan de oostzijde van het profiel per abuis niet goed is herkend, waardoor de bovenloop van 

deze laag onjuist is weergegeven in de documentatie. Uit de foto’s lijkt de laag hier namelijk sterk 

te dalen, in tegenstelling tot de ingekraste interpretatie die horizontaal is doorgezet (zie wederom 

afb. 30). Vanuit dit licht bezien is laag 6 als een vrij gelijkmatige ronding over het dammetje van 

kleibrokken neergeworpen. Het ziet er naar uit dat het dammetje of de kade doelbewust is verhoogd. 

Waarschijnlijk kijken we hier tegen een vroegmiddeleeuws klein dijkje aan. Het ligt voor de hand dat 

men deze kleine dijkjes – of vroege voorlopers van zogenaamde tuunwallen? – aan de rand van een 

terp of natuurlijke hoogte opwierpen om zichzelf en het eigen areaal te beschermen tegen het 

oprukkende water.130 De doelbewust uitbreiding van dammetje tot klein dijkje lijkt te suggereren dat 

beiden (vrijwel) tegelijkertijd zijn opgeworpen, waarbij de kleizoden als verstevigde kern kunnen 

hebben gediend. Het ontbreken van dateerbaar vondstmateriaal uit een van deze specifieke 

contexten maakt sluitend bewijs omtrent datering echter problematisch.  

Uit de grondlaag boven het kleine dijkje (laag 5, S38) stammen echter wel enkele 

aardewerkscherven, waardoor er een mogelijke datering aan deze specifieke ophogingslaag kan 

worden gegeven.131 Het betrof negen fragmenten van Rijnlands importkeramiek. Acht zachte, 

krijtachtige baksels waren grijs-gele wandfragmenten behorend tot zogenaamd Badorfaardewerk en 

zijn terug te herleiden naar de periode 700 − 850. De pot waarvan de scherven afkomstig zijn, moet 

uiterst zorgvuldig zijn afgewerkt met een gladde buitenzijde. Radstempels ontbraken. De overige 

scherf was een geel en ongeverfd wandfragment van Pingsdorf-type aardewerk uit het naburige 

Pingsdorf. Hemelsbreed lagen deze twee productiecentra nog geen 5 km van elkaar af. Het Pingsdorf-

type aardewerk is doorgaans iets grover gemagerd en aan de buitenzijde vaak voorzien van rode 

ijzerengobe. Bij de scherf uit het onderhavige onderzoek ontbrak dergelijke engobe. Laatstgenoemde 

scherf is jonger en dateert uit de periode tussen 900 – 1200. 

Er is tijdens de werkzaamheden geen stratigrafisch onderscheid gemaakt op welke hoogte 

de scherven binnen het spoor gevonden zijn, waardoor aangenomen moet worden dat ze in context 

van elkaar staan. Het aantreffen van scherven uit twee relatief afwijkende tijdsperiodes in een 

gesloten context zegt dat we hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met een bepaalde mate van 

 
130 De imminente dreiging van de zee hoeft voor deze locatie en dit tijdvak niet meer nader toegelicht te worden, maar 
mogelijk kan de functie van dit lage dijklichaampje ook een meer praktisch doel hebben gediend. Uit experimentele 
archeologie in Ulrum te Groningen, waar 30 kleine akkertjes van 2 m bij 2 m werden aangelegd in een kweldergebied 
waarop verschillende gewassen werden geteeld – al dan wel of niet beschermd door een laag dijklichaampje en/of slootje 
– kwamen verrassende resultaten. Ten eerste bleek dat het palet van geschikte akkergewassen op dergelijke plaatsen 
veel breder was dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast hadden de gewassen die door een slootje of dijkje beschermd 
werden, beduidend minder last van vraat. Ook werd duidelijk dat soortgelijke lage dijkjes als windbreker of windscherm 
konden fungeren voor achterliggend gewas. Dergelijke dijkjes waren niet bestand tegen overstromingen en 
hoogstwaarschijnlijk dus bedoeld voor zomergewas. Het seizoensgebonden gebruik had paradoxaal genoeg nog een 
bijkomend voordeel: akkerlandjes achter deze dijkjes profiteerden van het voedselrijke slib dat door overstromingen 
tijdens najaarsstormen hier werd afgezet (zie Nicolay/Schepers/Nieuwhof 2018, 190-192). 
131 V26. 
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‘contaminatie’, door bijvoorbeeld opspit van ouder materiaal. In dergelijke contexten is de jongste 

scherf doorslaggevend, aangezien deze niet al voor zijn bestaan in een oudere grondlaag kan zijn 

verdwenen. Het aantreffen van meerdere scherven die tot één pot behoorden is echter ook weer 

opvallend, want bij opspit ligt het namelijk voor de hand dat dergelijke scherven niet gegroepeerd 

worden aangetroffen. Het verklarende antwoord lijkt gezocht te moeten worden in de correlatie 

tussen beide gebruiksfases van beide aardewerktypen. Theoretisch gezien is het mogelijk dat het 

Badorfaardewerk de tand des tijds heeft weten te weerstaan en onbeschadigd is gebleven tot vroeg 

in de loop van de 10de eeuw. Toen is de pot, net als het fragment van het Pingsdorf-type aardewerk, 

onder de grond beland. Indien deze laag in één bepaalde fase is opgeworpen, wat de relatie tussen 

de scherven doet vermoeden, lijkt dit vroeg in de 10de eeuw te moeten zijn volbracht. Het dijkje is 

dus in ieder geval voor deze fase aangelegd, maar aangezien het kleine dijklichaam vrijwel bovenop 

de prehistorische akkerlaag is gesitueerd, is het ook plausibel dat deze al uit het begin van de Vroege-

Middeleeuwen stamt.  

Tijdens de algemene aanleg en het verdiepen van de werkputten zijn ook meerdere losse 

middeleeuwse vondsten gedaan. Bij deze werkzaamheden werd horizontaal door de middeleeuwse 

ophogingen gegraven, waardoor deze vondsten moeilijk aan een specifieke laag zijn toe te wijzen. 

Toch geven de bijbehorende dateringen wel een goede indicatie voor de periodes waarin men hier 

actief moet zijn geweest. Zo stammen er uit de algemene aanleg aan de oostzijde van WP2 meerdere 

middeleeuwse fragmenten aardewerk en natuursteen.132 Er zijn vier moeilijk determineerbare 

keramiekscherven aangetroffen (drie onversierde wandfragmenten, één randfragment), die qua 

vorm en gebruikt materiaal respectievelijk tussen 900 – 1200 en van na 1250 moeten dateren. 

Daarnaast zijn er drie brokken natuursteen aangetroffen met een gemiddelde diameter van circa 4 

cm. Een fragment is herkend als graniet met mica schilfers. De andere twee bestonden uit 

zandsteen/tefriet, waarbij de ene kleine brokjes donkerbruine zandsteen bij zich droeg en de andere 

brokjes rode zandsteen. De overeenkomst tussen de drie stukken natuursteen is dat ze na 

bestudering terug te herleiden zijn naar de periode tussen 900 en 1200. Uit een middeleeuwse 

ophogingslaag die zichtbaar was in het profiel bij WP1, stammen drie lichtgrijze scherven van sterk 

verweerd kogelpotaardewerk (kp-kog-5).133 De scherven waren voorzien van een klein 

manchetrandje en bezemstreekversiering, en dateren uit 1200 – 1325. Onder deze laag in het profiel 

was echter nog een middeleeuwse ophoging zichtbaar ‒ vermoedelijk de oudste. Deze oudste laag 

in het profiel ‒ en dus mogelijk de eerste middeleeuwse ophoging binnen het plangebied ‒ moet 

aannemelijkerwijs van voor 1200 – 1325 moet dateren. Dat contrasteert niet met de toegenomen 

waargenomen activiteit op het terrein tussen 900 en 1200. 

Zeer bijzonder is de vondst van een middeleeuwse zilveren munt uit Engeland.134 Het betreft 

een short cross penny uit de late 12de of 13de eeuw met een gewicht van 1,05 gram en een diameter 

van 18,7 mm (afb. 31).135 Op de voorzijde staat het portret van een koning met scepter en het 

omschrift “HENRICVS REX”. Op de keerzijde is een kort dubbellijnig kruis met bolletjes aan de 

uiteinden binnen een cirkel afgebeeld. In elk kwadrant rond het kruis staan vier bollen en het 

 
132 V23. Er is hier ook (niet gedetermineerd) slakmateriaal aangetroffen.  
133 Profiel 4, laag 11. V47. 
134 Determinatie: Frank Postma. 
135 V50-M04. 
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omschrift op de keerzijde luidt: 

“+ROBERD.ON.CAN”. “HENRICVS REX” is 

gerelateerd aan koning Henry II van Engeland. 

Het omschrift werd echter ongewijzigd 

doorgebruikt onder heerschappij van de 

koningen Richard I, John en Henry III in de 

periode 1189-1247. Het omschrift op de 

keerzijde duidt op de muntmeester Roberd van 

Canterbury. Ook de datering van deze vondst 

lijkt goed binnen de kaders van het geschetste 

tijdvak te passen. 

Aan de hand van het vondstmateriaal 

mag er met betrekking tot de middeleeuwse 

ophogingen worden geconcludeerd dat er vooral sterke aanwijzingen zijn voor toegenomen 

menselijke activiteiten op het terrein tussen de periode 900-1200. In deze periode lijkt het grootste 

grondverzet plaats te hebben gevonden, mogelijk nog met een vervolg tot in de 13de en begin 14de 

eeuw. Het kleine dijkje moet van voor deze periode te stammen – voornamelijk op basis van het 

geologische principe van superpositie − maar dit kan niet onomstotelijk aan de hand van vondsten 

worden aangetoond. Toch getuigt ook het mogelijke Hessen-Schorsens kogelpotaardewerk, wat aan 

de bovenzijde van het prehistorische spoor S57 werd aangetroffen en dateert rond het jaar 500, dat 

een hele vroege Middeleeuwse herinteresse van deze locatie zeker niet uit het oog mag worden 

verloren.136  

 

4.3.1 Hutkom, zodenhuis of hybride structuur? 

 

Na de behandeling van de middeleeuwse ophogingslagen die over het gehele plangebied verspreid 

zijn, lijken er in WP1 vanaf het niveau van vlak 1 − en daaronder − meerdere sporen zichtbaar die 

middeleeuwse woon- en/of werkactiviteit op en rond deze locatie suggereren. Zo zijn er naast een 

terprand en naastgelegen terpgreppel, ook een gestapelde muur van kleizoden en een kleivloer 

aangetroffen die toegeschreven kunnen worden aan een structuur. Tot slot zijn er ook nog een askuil, 

een aslaag, een aantal kuilen en enkele paalkuilen blootgelegd die een mogelijke relatie hebben tot 

deze structuur.  

 

Mogelijke huisterp of -podium en kuil/laag  

Tijdens de werkzaamheden in de noordwestelijke hoek van de werkput aan de Koetebuurt kwam in 

vlak 1 al gauw een rond weglopende kleibaan S9 tevoorschijn, die was opgeworpen uit kleizoden die 

dieper schuin de bodem in leken te steken.137 Het spoor bestond uit een homogeen en lichtgrijs, ziltig 

kleimengsel en was in het eerste deel van het vlak ongeveer 5,5 m lang en circa 0,25 m breed. 

Richting het zuiden van de werkput verdween de baan tijdelijk uit het vlak, waar hij werd doorsneden 

door een verstoring vanuit een bovenliggend niveau, maar hier voorbij vervolgde de kleiige baan zijn 

 
136 V49. 
137 Schriftelijke mededeling in dagrapport. 

Afb. 31. Zilveren ‘short cross penny’ (V50-M04). 
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weg richting de oostzijde van de werkput. Op 1 meter van de oostelijke putwand was de baan echter 

niet meer zichtbaar (afb. 32). De gedachte was dat er hier mogelijk op de rand van een kleine 

huisterp of -podium was gestuit. Op de hogere delen in het land werd met behulp van kleizoden 

doorgaans een kernpodium opgeworpen, wat een goede basis vormde voor een huis of andersoortige 

bebouwing. Dergelijke podia waren normaal gesproken tussen de 0,5 m en 1 m hoog en qua 

positionering aangelegd op een niveau dat net iets hoger lag dan het niveau dat door de hoogste 

stormvloed bereikt kon worden.138 Deze podia met een verstevigingsrand van zoden komen in het 

kweldergebied al voor in de 5de-4de eeuw voor Christus en bleven lang in zwang.139 Een voordeel van 

het gebruik van dergelijke kleizoden als fundament (en talud) is dat ze goed bestand waren tegen 

mogelijk beukend water. Dergelijke huispodia waren vaak rechthoekig van oorsprong, maar kunnen 

na verloop van tijd door uitbreiding ook een meer ronde of ovale vorm hebben aangenomen. De 

ligging van de gedeeltelijke terprand − aan de zuidzijde tegen de lager gelegen delen aan – lijkt in 

ieder geval wel in overeenstemming met waar hij redelijkerwijs verwacht zou mogen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 32. Een uitsnede van de overzichtsfoto van vlak 1 in WP1. Rechts is de kleibaan S9 te zien die in het midden 
van de foto uit het vlak verdwijnt na te zijn doorsneden door een verstoring. In het verlengde loopt het spoor 
weer door in oostelijke richting. Centraal onder een restant van een nieuwetijdse kuil/laag (S12 en hier op een 
dieper niveau S43). Let ook op een klein en oppervlakkig restant van kuil S28. S24 (op een dieper vlak hier 
tevens S45) en S25 lijken hoogstwaarschijnlijk van doen te hebben met een structuur die bovenop deze verhoging 
stond. De oriëntatie van de foto is zuidelijk.  

Bij het gedeelte binnen de ronding van de terprand werden meerdere sporen door elkaar 

heen aangetroffen, waarvan sommigen ook herkend werden in een dieper aangelegd vlak. Op dit 

lagere niveau zijn enkele sporen van een nieuw spoornummer voorzien. Dit is door de 

werkzaamheden en mogelijk latere gewaarwording soms onvermijdelijk, maar belemmert wel 

 
138 Nieuwhof 2018, 31. 
139 Gerrets/De Koning 1999, 104.  
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enigszins het gewenste overzicht. Afgezien van de contrasterende terprand, lijken centraal-noordelijk 

twee kleilagen te onderscheiden die sterk in verband gebracht kunnen worden met een hogerop 

gesitueerde structuur (S24, S25 en S45). Daarnaast is er naar alle waarschijnlijkheid een 

middeleeuwse kuil aangetroffen (S28), evenals een kuil uit de Nieuwe Tijd140 en moderne 

verstoringen.  

Uit het dagrapport blijkt dat er qua spoorvulling en –textuur een relatie is verondersteld 

tussen het hoger gelegen S24 en terprand S9, die beide bestonden uit homogene grijze klei. 

Hetzelfde kan mogelijk gezegd worden van S45, een spoor dat centraal-noordelijk in vlak twee 

herkend werd met overeenkomstige vulling en textuur. Dit spoor lag grofweg onder S24 en moet 

hoogstwaarschijnlijk tot hetzelfde spoor worden gerekend. S45 werd tijdens het veldwerk in verband 

gebracht met laag 7 in profiel 4; deze profiellaag komt overeen met de rand van de terp. Het kleiige 

pakket behorende bij deze sporen ligt echter wel op enige afstand van de terprand en het is niet met 

zekerheid vast te stellen of dit in theorie nog bij het opgeworpen huispodium/talud hoort. Het ligt 

meer voor de hand dat de hoger gelegen sporen als weggegraven vloer- of muurdeel uit hebben 

gemaakt van de hierop geconstrueerde structuur. Daaruit volgt logischerwijs ook dat er een 

faseverschil tussen beide contexten kan zitten, maar waarbij wel de mogelijkheid bestaat dat ze uit 

dezelfde nabij gedolven klei zijn opgebouwd. Enkele kleine aanwijzingen suggereren enige correlatie. 

Naast de overeenkomstigheid van de gebruikte klei bij beide contexten, lijkt de positionering van de 

structuur doelbewust op dit specifieke, hogere deel te zijn gesitueerd en goed te passen binnen de 

ronding van de terp. Ook contrasteert de (ruime) datering van een aardewerkscherf uit de 

naastgelegen terpgreppel niet met de veronderstelde vroegmiddeleeuwse ouderdom van de 

structuur. Het is echter veel te weinig om onomstotelijk vast te stellen dat de structuur op het hoger 

gelegen deel uit dezelfde tijdsperiode stamt als de terpophoging. Doordat het Romeinse tijdvak hier 

afwezig is en geassocieerde contexten een Middeleeuwse connotatie hebben ‒ die later aan bod 

komen ‒ plaatsen we deze corresponderende sporen wel voorzichtig in het Middeleeuwse tijdvak. 

De lastige interpretatie was onder andere ook van toepassing op kuil S28, die oppervlakkig 

werd waargenomen in vlak 1. Deze jongere kuil doorsneed oudere sporen en had een heterogene, 

lichtgrijs-bruine vulling van kleibrokken en zandvlekken. Daarnaast bevatte het inclusies van 

houtskool en vlekjes van rode baksteen. Tijdens het veldwerk werd de kuil een mogelijk 

middeleeuwse oorsprong toegedicht, maar er kon uiteindelijk geen duidelijke functie aan toe worden 

geschreven.  

 

Greppel (800 – 1200) 

In WP1 werd, ter hoogte van vlak 2, greppel S40 in profiel 4 waargenomen waar hij schuin was 

aangesneden (afb. 33). De oriëntatie van de greppel was vanuit het noordwesten naar het zuidoosten 

gericht – en vice versa − en lijkt langs de buitenzijde van de kleibaan S9 te scheren. Daardoor valt 

hij vermoedelijk als terpgreppel of -slootje aan te wijzen. De greppel bleek vanuit het verticale vlak 

gezien circa 0,5 m diep met de bodem op +0,8 m NAP. Sommige delen lijken oorspronkelijk 

rechthoekig uitgegraven te zijn (afb. 34). De rechthoekige vorm valt met grote waarschijnlijkheid te 

verklaren doordat de hier gestoken rechthoekige zoden meteen werden hergebruikt. Dergelijke 

 
140 S12 en S43, deze komen aan bod in het hoofdstuk over de Nieuwe Tijd. 
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greppels dienden primair om overvloedig regenwater en bij overstromingen zout zeewater af te 

voeren. Naast het drooghouden van de woonplaats, diende het tevens om de ondermijning van de 

wanden rondom de huispodia te voorkomen. Dat er kleizoden door de greppel heen gelegd lijken te 

zijn, duidt mogelijk ook op een poging om het talud te beschermen. Ook houdt een greppel met 

kleiwanden en -bodem veel beter regenwater vast, wat in droge perioden een uitkomst kan zijn voor 

zowel vee als akkerbouw. 

De greppel oversnijdt de in het veld herkende prehistorische akkerlaag S42 en dateert dus 

van daarna. In profiel 4 heeft het onderste deel van de gelaagde greppelvulling laag 7 toebedeeld 

gekregen, wat qua vulling en textuur sterk overeenkomt met de eerder besproken kleibaan S9. Uit 

de stratigrafie lijkt de greppel van bovenaf in ieder geval de oudste middeleeuwse ophoging te 

doorsnijden (laag 10), waaruit zou volgen dat de greppel jonger moet dateren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 33. Een uitsnede van profiel 4 in WP1 met de schuin aangesneden greppel. De vanuit het noorden afkomstige 
kleibaan S9 lijkt door de greppel heen gelegd te zijn; de kleibaan komt daar overeen met laag 7 in profiel 4. De 
oriëntatie van de foto is westelijk. 
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Afb. 34. Een blik op de greppel S40 en kleibaan S9, waar aan de linkerzijde van de foto duidelijk de oorspronkelijke 
rechthoekige vorm van de greppel naar voren komt. Daarachter is het greppelgedeelte zichtbaar wat op de 
voorgaande afbeelding is gefotografeerd. De oriëntatie van de foto is, zoals al uit de richting van de noordpijl 
blijkt, noordwestelijk.  

 Er valt qua vulling van de greppel een onderscheid aan te duiden. De onderste laag wordt 

gekenmerkt door een gedeeltelijke roestkleurige gelaagdheid, wat mogelijk te verklaren valt aan de 

hand van het feit dat de humeuze laagjes van de neergelegde kleizoden voor langere tijd zijn 

beïnvloed door vochtige omstandigheden. Daarnaast lijkt er op onregelmatige schaal hier en daar 

een enkele afwisseling van zand- en kleilaagjes waar te nemen. Dit kan een aanwijzing zijn voor 

kwelderafzettingen, waarbij er tijdens de aan- en afvoer van opkomend water dunne laagjes 

sediment meegenomen werden en achterbleven in de greppel. Het is wel opvallend dat deze laagjes 

niet aangetroffen zijn op de naastgelegen ophoging. De kans is echter aanwezig dat deze laagjes 

door de tijd heen vanaf het talud naar een lager niveau zijn verspoeld ‒ zoals bijvoorbeeld de greppel 

‒ of dat ze op het moment van de verdiepende werkzaamheden nog niet onderscheiden konden 

worden. De bovenste vulling in de greppel lijkt veroorzaakt te zijn door egalisatie- of 

ophogingswerkzaamheden uit een latere middeleeuwse periode. 

De greppel had een heterogene en ziltige, beige vulling van compacte klei en zand, met 

inclusies van houtskool en ijzersporen. Daarnaast zijn er fragmenten dierlijk botmateriaal in 

aangetroffen.141 De greppel bevatte ook één aardewerken wandfragmentje.142 De kleine scherf heeft 

een grijze binnenzijde en een roze buitenzijde. Aan het einde van het bakproces werd zuurstof 

toegevoegd, waardoor de ijzerdeeltjes in de klei oxideerden. Hierdoor kreeg de pot een rode of roze 

buitenzijde, terwijl de binnenzijde grijs bleef. Aan de binnenzijde van de scherf zit verbrand 

voedselresidu. De scherf behoorde dus met grote waarschijnlijkheid toe aan middeleeuws 

 
141 V31. 
142 V29. 
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kookpotaardewerk. Het probleem bij kogelpotaardewerkdatering is echter dat het bakproces door de 

eeuwen heen vrij constant blijft, waardoor aangetroffen restanten regelmatig niet nader gedateerd 

kunnen worden dan ruwweg uit de periode tussen 700 en 1300. Opvallend bij de scherf is de grove 

steengruismagering. Deze manier van mageren wordt binnen het gestelde tijdvak tot het begin van 

de 13de eeuw toegepast. Hierna werd kogelpotaardewerk op grotere schaal en meer regionaal 

vervaardigd. Dit resulteerde in strakker afgewerkte potten met een gedraaide rand, zoals de kp-kog-

1, kp-kog-2 en kp-kog-6. Steengruis werd veel in kogelpotaardewerk verwerkt op plaatsen waar veel 

gesteente te vinden was (Texel, Wieringen, Gaasterland & ’t Gooi in Noord-Holland en Friesland).  

 

Algemeen 

De in de noordoostelijke hoek van WP1 aangetroffen sporen werden initieel in het veld als restanten 

van een middeleeuws zodenhuis aanschouwd. Na heroverweging van de beschikbare informatie bleek 

er geen eenduidig antwoord te geven. Ook een hutkom – een verdiept bijgebouw van bescheiden 

formaat waarin verschillende ambachten werden beoefend en voorraden lagen opgeslagen − of een 

hybride bouwwerk waarin verschillende lokale bouwtradities zijn verwerkt behoorden tot de 

mogelijke interpretaties. Met behulp van enkele archeologische specialisten in dit vakgebied zijn de 

verschillende kenmerken via digitale uitwisseling nader bekeken en is er gepoogd om tot een betere 

inkadering te komen. 

Het besef dat de aangetroffen sporen mogelijk ook bij een structuur hoorden, werd pas aan 

het einde van de opgraving meer concreet toen er zich een wand van gestapelde kleizoden aandiende 

in het noordprofiel van WP1. Het oostelijke deel van deze werkput was toen al tot op het dekzand 

verdiept, waardoor abusievelijk een deel van de kleivloer en naastgelegen zodenmuur was 

weggegraven (afb. 35). Het substantiële kleivlak werd tijdens de afgraving initieel als terpophoging 

ingeschat. Uit de dagrapporten blijkt ook dat de sporen zich in de oosthoek van de werkput niet sterk 

aftekenden. Daarnaast kwam vrijwel geen vondstmateriaal uit deze contexten omhoog. Als logisch 

gevolg is het laagsgewijs verdiepen in deze hoek van de werkput gecontinueerd, totdat het 

opgeschaafde profiel plots aanleiding gaf voor een contrasterende interpretatie van de sporen. 

Tegelijkertijd moest er in het centrale deel van WP1, naast ingecalculeerde verstoringen uit de 

Nieuwe Tijd vanuit bovenliggende grondlagen, rekening gehouden worden met verstoringen van 

leidingwerk en saneringswerkzaamheden die zoals eerder gezegd met een schuine contour door dit 

deel van de put heenliepen. Zoals afbeelding 35 al laat zien, sneed de schuine contour deels door de 

vloerlaag heen. De verstoring in dit centrale deel heeft, naast de vernietiging van mogelijk 

verklarende sporen die duidelijkheid konden verschaffen over de structuur zelf, daarmee ook het 

inzicht in de mogelijke relatie bemoeilijkt tussen de middeleeuwse structuur en de terprand aan de 

andere kant van de werkput.  
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Afb. 35. Vlak 1 van het noordoostelijke gedeelte van WP1, voordat er verdiept werd tot op het dekzand. Centraal 
de geïnterpreteerde kleivloer S52 en rechts daarnaast de zodenmuur S52. Aan het einde waar de muur lijkt te 
eindigen is een middeleeuwse paalkuil aangetroffen (S55). Links daarvan zit een askuil in het vlak (S23). Centraal 
onderin op de foto een aslaag (S53). De gestapelde kleizoden en kleivloer zijn hier in het profiel nog niet goed 
opgeschaafd. Ook is de verstoring vanuit noordwestelijke richting nog zichtbaar, die schuin door het horizontale 
vlak liep en daardoor de sporen aan de linkerzijde heeft verstoord. Tot slot is er in de noordoostelijke hoek, in de 
nabijheid van het fotobord, nog een paalkuil waargenomen (S51). Om de afbeeldingen enigszins overzichtelijk te 
houden, is deze niet in de afbeelding geaccentueerd. De oriëntatie van de foto is naar het noorden.  

 

De hiaat in de onderzoeksgegevens blijkt bijvoorbeeld uit onder andere de bepaling van de volledige 

grootte van het vloerniveau in het horizontale vlak, maar ook voor het opmeten van volledige 

muurlengtes. In principe is er uit de documentatie van de opgravingsgegevens maar één 

gedeeltelijke wandlengte van de structuur bekend, namelijk het vergraven deel dat in het vlak haaks 

doorliep tot op de noordelijke putwand aan de straat van de Koetebuurt. Aangezien er in de 

profielwand geen haakse muur of einde zichtbaar was, betekent het dat een resterend deel van de 

muur nog met onbekende lengte door heeft kunnen lopen onder de straat (afb. 36). Archeologische 

begeleiding bij toekomstige straatwerkzaamheden op deze precieze locatie zouden 

hoogstwaarschijnlijk al gauw duidelijkheid kunnen verschaffen. Door de ontbrekende afmetingen was 

het lastig om de totale oppervlakte en de exacte oriëntatie van de structuur met zekerheid vast te 

stellen. Een onderbouwde bouwtypologie moest op dat moment dus achterwege blijven en daarmee 

ook een specifieke datering.  
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Afb. 36. Uitsnede van een opgeschaafd profiel 5 met een blik op de gestapelde, ingekraste grijze kleizoden 
(centraal rechts) en de kleivloer (centraal links). De donkergekleurde depressie die zich rechtsonder in het profiel 
aftekent is prehistorische greppel S57, gevuld met nazakkingen. Bovenop deze greppel liggen twee donkere lagen 
die in het veld zijn geïnterpreteerd als prehistorische akkerlagen, maar die na heroverweging mogelijk als 
middeleeuwse ophogingspakket moeten worden gerekend. Uiterst links de verstoring, waardoor de structuur niet 
optimaal onderzocht kon worden. De oriëntatie van de foto is naar het noorden.  

 

Werd er in de prehistorie en de Romeinse tijd voor de bouw van huisstructuren nog 

voornamelijk een beroep gedaan op het gebruik van hout, sinds het begin van de 5de eeuw zien we 

met de komst van nieuwe bewoners in het noordelijke terpen- en wierdengebied een omslag 

plaatsvinden. Tussen de 5de en 7de eeuw werden gestoken zoden bij voorkeur als bouwmateriaal voor 

huizen gebruikt.143 Een mogelijke verklaring voor deze omslag moet volgens Nieuwhof niet zozeer 

hebben gelegen aan het aanbod van geschikt hout − het was immers verkrijgbaar in het binnenland 

− maar eerder worden gezocht in het ontbreken van de juiste netwerken en contacten. Ook zou het 

vasthouden aan de meegenomen oude bouwtraditie een belangrijke rol kunnen hebben gespeeld.144 

Met deze bouwtraditie veranderde ook de huisindeling; de palen verdwenen uit de binnenruimte van 

de huizen en de stallen bevonden zich in een apart gebouw. Rond 800 neemt de populariteit van het 

gebruik van zodenwanden weer sterk af. Met de omslag naar hout worden de zodenwanden ingeruild 

voor gepleisterde vlechtwerkwanden en tevens weer stallen in de huizen ondergebracht.145 Gelet op 

de overeenkomstige karakteristieken hebben we hiermee een grove inkadering dat als uitgangspunt 

kan dienen voor de datering van de Oosterender zodenstructuur.  

De gestapelde zodenstructuur was in het profiel circa 0,5 m hoog en opgebouwd uit 

groengrijze klei. De bodem van de onderste zode, evenals de bodem van de onderste vloerlaag, 

bevond zich op +1 m NAP. De zodenstructuur was in het verticale vlak gemiddeld 0,6 m breed. De 

dikte van de individuele zoden was verschillend, maar kwam neer op gemiddeld 0,1 m. Uit ander 

archeologisch onderzoek – waaronder experimentele archeologie − blijkt dat men dikwijls de zoden 

 
143 Postma 2015, 64-65; Nieuwhof 2018, 34. 
144 Nieuwhof 2018, 34; zie ook Postma 2015. 
145 Nieuwhof 2018, 34; zie ook Postma 2015. 
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met de humeuze kant naar onderen plaatste, zodat de kleiige of zandige kant bijgeschaafd kon 

worden.146 Hiermee werd de gewenste rechtlijnigheid van de muurstructuur gecorrigeerd en zo nodig 

bewaakt. Dit gegeven valt bij de opgraving aan de Koetebuurt niet duidelijk te onderscheiden, al 

wijst het verschil in dikte van de zoden hier mogelijk wel op. Echter, het kan simpelweg ook te wijten 

zijn aan bijvoorbeeld enige onachtzaamheid tijdens het zodensteken.  

De kleiige vloerlagen aan de binnenzijde van de zodenstructuur bestonden eveneens uit 

groengrijze klei, al was deze meer gebrokt en daarnaast voorzien van ijzersporen en humeuze 

vlekken. In het dikke pakket valt een fasering te onderscheiden; er zijn in ieder geval twee 

opvolgende vloerlagen te herkennen. De dikte van de onderste, oudste laag nam in het noordprofiel 

van links naar rechts af, waarbij de dikte slonk van circa 20 naar 10 cm. De laag erboven was voor 

het grootste gedeelte iets meer dan 20 cm dik. De lengte van de vloerlaag in het profiel bedroeg 

krap 2 m, waarna hij werd doorsneden door de eerder genoemde verstoring. Als gevolg hiervan was, 

met uitzondering van de noordoostelijke hoek, het grootste gedeelte van het noordprofiel onleesbaar 

geworden. Over de totale afmetingen van de vloerlaag valt dus ook geen gefundeerde uitspraak te 

doen. In tegenstelling tot de zorgvuldig gestapelde wand, lijkt de binnenvulling − in ieder geval de 

onderste laag ervan – aangetrapt met onregelmatige kleibrokken. Onderin de bovenste laag van dit 

kleiige vloerpakket, strak tegen de rechter zodenwand aan, lijkt één individuele kleizode te 

herkennen. Mogelijk ligt deze resterende kleizode nog op zijn originele plek, waar het deel heeft 

uitgemaakt van de oorspronkelijke loopvloer. Deze was hoogstwaarschijnlijk, zoals vaker in 

Nederland is aangetroffen, opgebouwd geweest van tegen elkaar aangelegde kleizoden. Wel met 

enig voorbehoud, want het is niet uitgesloten dat de zode op deze plek is gevallen nadat bijvoorbeeld 

een gedeelte van de muur of het dak instortte, of veroorzaakt zijn door menselijke werkzaamheden 

op deze locatie nadat de structuur buiten gebruik was. Tijdens het tekenen van het profiel vermoedde 

men dat deze lagen mogelijk schuin aangesneden waren, maar uit de oriëntatie van de kleivloer en 

-wand in het horizontale vlak blijkt het tegenovergestelde. Gelet op de veronderstelde 

‘rechthoekigheid’ van de structuur, kijken we hier naar een profiel waarin de structuur vrijwel haaks 

wordt doorsneden.  

Over de diepte- en diktemaat van de kleiige laag en zodenwand in het horizontale vlak van 

WP1 zijn geen exacte gegevens vermeldt. Wel werden er in het midden van de kleiige laag bruine 

vlekken waargenomen, in tegenstelling tot de schone oostrand. Bij het geleidelijkerwijs verdiepen 

vanaf vlak 1 werd de kleiige laag niet meer waargenomen, maar aangenomen mag worden dat het 

weggegraven kleipakket hier globaal dezelfde diepte aanhield als op de aftekening in het profiel (zie 

wederom afb. 36). Mogelijk was er door het hoogteverschil in het plangebied nog wel een licht verloop 

naar het lager gelegen zuidelijke gedeelte. De breedte van de zodenmuur was hier over de gehele 

linie gemiddeld 0,5 m breed. De zichtbare lengte van de muur in het horizontale vlak was circa 2,5 

m. Over de structuur en vulling van deze lagen is niets afzonderlijks gedocumenteerd, wat er op kan 

wijzen dat deze overeenkomen met de corresponderende lagen in het profiel. Mogelijk valt er in vlak 

2, onder S25 in vlak 1, een westelijke zodenmuur te ontwaren (S46) die correspondeert met de 

herkende zodenmuur. De oriëntaties lijken echter niet geheel evenwijdig te lopen aan elkaar. Tevens 

is een gemiddelde breedte van 0,6 m in het vlak iets breder dan dat van zijn evenknie. Mocht deze 

 
146 Postma 2015, 111, figuur 113; Nicolay/Schepers/Nieuwhof 2018, 188. 



 

70 
 
 

veronderstelling kloppen, dan zou de interieurbreedte tussen beide muren neerkomen op 2 m. Er 

staat echter niets over in de dagrapporten vermeldt, waardoor er nu lastig uitsluitsel over te geven 

valt. Uit de horizontale contexten was eveneens geen vondstmateriaal afkomstig waaruit een 

specifieke datering voor de structuur valt te destilleren. 

 

Situering en mogelijke afmetingen van de structuur 

Duidelijk is dat de structuur – in welke hoedanigheid dan ook – relatief dichtbij de rand of (deels) op 

de flank van deze terp moet zijn geconstrueerd. Tijdens de afgraving in de noordwestelijke hoek is 

er, op vermoedens na, geen onweerlegbaar bewijs voor een corresponderende muur van gestapelde 

zoden aangetroffen. Toch lijkt de oriëntatie van de vergraven muur te suggereren dat er zich in de 

noordwestelijke hoek een heeft moeten bevinden. Deze suggestie wordt ook gewekt doordat de 

aanwezige vloerlaag uitsluit dat de structuur in spiegelbeeld aan de andere zijde van de zodenmuur 

heeft doorgelopen.  

De situering van de structuur in de vorm van een woonhuis valt aan de rand van een terp of 

natuurlijke hoogte risicovol te noemen. Dit argument geldt eveneens voor een bijgebouw, maar met 

het oog op de mate van belangrijkheid, is een bijgebouw ten opzichte van een woonhuis wel van 

relatief ondergeschikt belang te noemen. Uit archeologisch terponderzoek in Noord-Nederland blijkt 

namelijk dat woonhuizen door de eeuwen heen centraal waren gepositioneerd op het hoogste punt 

van de terp, of, indien er sprake was van geclusterde bebouwing, deze voornamelijk met een korte 

zijde geordend naar het midden van de opgeworpen hoogte waren gericht. Tevens werden 

bijgebouwen en structuren om de hoger liggende bewoning heen gecentreerd. Door onvolledig inzicht 

in de loop van de verhoging − de aangetroffen terpronding verlegt amper 90 graden koers in het 

horizontale vlak − valt deze aanwijzing lastig op de situatie aan de Koetebuurt toe te passen. Als 

onderdeel van een klein bijgebouw lijkt de vergraven zodenmuur in theorie aan dit gegeven te 

kunnen voldoen. Voor een grote rechthoekige structuur in de vorm van een woonhuis of groot 

bijgebouw, moet er geconcludeerd worden dat deze op elke mogelijke wijze uit het lood staat ten 

opzichte van het verwachte centrum van de terpverhoging. Daarnaast blijkt uit de Master’s thesis 

van Daniel Postma, waarin hij een uitvoerige analyse maakt van de typologische ontwikkeling van 

vroegmiddeleeuwse zodenhuizen in het noordelijke kustgebied van Nederland, dat woonhuizen 

doorgaans een veel grotere oppervlakte besloegen dan de mogelijkheden aan deze flank van de 

geïnterpreteerde terp mogelijk hebben geboden.147  

Uit de beperkte informatie kan niet met zekerheid worden vastgesteld of het vergraven 

muurdeel tot een lange of een korte zijde behoorde. Door het ontbreken van een parallelle of haakse 

zodenmuur zijn er – op de terprand na – namelijk geen indicatoren die een potentiële binnenruimte 

inkaderen. Dit is ook niet goed te bepalen aan de hand van de lengte of breedte van de vloerlaag in 

het horizontale vlak. Er is namelijk geen overheersende afmeting van een van de vloerzijdes in het 

vlak herkend waaruit een veronderstelde rechthoekige vorm kan worden gesuggereerd en daarmee 

een oriëntatie van de structuur. Indien de weggegraven zodenwand tot een korte zijde behoorde, 

betekent het dat de lengte van de structuur, gemeten van de buitenste rand van de zodenmuur tot 

aan de grens van de terprand, in theorie maximaal 5,5 m lang geweest zou kunnen zijn. Het is echter 

 
147 Postma 2010a. 
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zeer onwaarschijnlijk dat er tot op de rand van de terp is gebouwd, dus de werkelijke afmetingen 

zullen minder lang zijn geweest. De lengte van de structuur minus tweemaal de breedte van de 0,5-

0,6 m dikke buitenmuren geeft een maximale inwendige lengte van ruim 4 m. Voor een hutkom 

waarbij de langste zijdes WO-georiënteerd zijn, is deze maximale afmeting onwaarschijnlijk. 

Aangezien de afmeting zoals gezegd in werkelijkheid kleiner zal zijn geweest, is een hutkom in 

theorie niet onmogelijk.148 De potentiële binnenruimte voor een woonhuis met WO-oriëntatie was 

veel te klein geweest voor meerdere mensen om te wonen. Daarnaast had de te verrichten 

bouwarbeid in dat geval geenszins in verhouding gestaan met het potentiële profijt dat valt te 

behalen uit een dergelijk kleine structuur. Indien de weggegraven 0,5-0,6 m dikke zodenwand 

theoretisch gezien tot de lange zijde van een structuur behoorde, bedroeg de maximale breedte van 

de structuur inclusief zodenmuren zoals al eerder gezegd circa 5,5 m. Deze afmeting als korte zijde 

is mogelijk voor een zodenhuis of een artisanaal gebouw van substantiële grootte. Alles samengevat 

lijkt het meest voor de hand liggend dat de oriëntatie van de structuur zich lijkt toe te spitsen op een 

NZ-richting van de langste zijden.  

  

Dikte van de zodenmuur 

Een andere mogelijkheid om iets te kunnen zeggen over de functie van de structuur, volgt uit het 

verschil in diktes bij de gebruikte zodenmuren. Uit Postma’s extensieve werk valt op te maken dat 

een gebruikelijke dikte van de zodenmuren voor vroegmiddeleeuwse woonhuizen vaak meer dan 0,8 

m bedraagt (afb. 37).149 Ter illustratie kan hier de beroemde opgraving van Van Giffen te Ezinge 

aangehaald worden, waar restanten van zodenmuren werden aangetroffen tot wel een meter breed. 

Tijdens Van Giffen zijn opgraving ‘Leens-Tuinster-wierde’ in 1940 werden vroegmiddeleeuwse huizen 

aangetroffen waarbij de dikte van de zodenmuren soms zelfs meer dan een meter bedroeg.150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Afb. 37. Impressie van het vroegmiddeleeuwse zodenhuis (type Leens A) te Firdgum, Friesland. Deze 
reconstructie representeert de gangbare huisbouwtraditie van omstreeks 700 n. Chr. Let ook op het verhoogde 
huispodium onder de structuur. De muur is 1 m dik en ruim 2 m hoog. Foto: Yeb Hettinga Museum. 

 
148 Dergelijke bouwwerken waren qua afmeting gemiddeld circa 2 m bij 3 m, maar grotere exemplaren zijn geen 
uitzondering. 
149 Postma 2010a, 25-56. 
150 Postma 2010b, 14. 
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Lange tijd was de potentiële draagkracht van zodenmuren voornamelijk gebaseerd op 

ervaringen met nog bestaande wanden uit de voorgaande eeuw, die vaak in vervallen toestand 

waren. Als gevolg hiervan is de heersende gedachte nog vaak dat dergelijke muren niet hoger konden 

zijn dan dat ze breed waren, maar Postma benadrukt dat de stevigheid en draagkracht van 

zodenmuren niet onderschat moet worden. Zo haalt hij in een artikel twee historisch 

gedocumenteerde voorbeelden van ‘dakdragende’ zodenmuren uit de 20ste eeuw aan, waarbij er met 

muurdiktes van respectievelijk 0,4 en 0,6 m maar liefst hoogtes van 1 en 1,1-1,4 m boven het 

maaiveld konden worden behaald.151 Als wij dit laatste gegeven toepassen op de gemiddeld 0,5 m 

dikke zodenmuur aan de Koetebuurt, zou er in theorie een potentiële hoogte van ongeveer 1,4 m 

gehaald moeten kunnen zijn. Met voorzichtigheid moeten hier moderne zienswijzen omtrent 

functionaliteit en woongenot worden toegepast op de toenmalige leefomstandigheden. Toch lijken 

deze muurhoogten vooral vanuit een functioneel oogpunt te laag voor een woonhuis. Indien er in 

een gunstig geval al een muurhoogte van 1,4 m behaald zou zijn, dan is dit nog buiten de dikte van 

de opgeworpen vloerlaag berekend. Daardoor gaat er, onder aanname van een conventionele 

dakhelling, veel bruikbare ruimte verloren aan de binnenzijden van de muren die hierdoor in principe 

bijna alleen nog maar gebruikt kunnen worden als opslagmogelijkheid. Een verscherping van de 

dakhelling zou extra hoogte bieden, maar dit heeft ook direct gevolgen voor de dakconstructie en de 

dakoverspanning; de neerwaartse en zijwaartse krachten op de zodenmuur zullen sterk toenemen. 

Gezien de dikte van de zodenmuur aan de Koetebuurt lijkt het erop dat deze geen dakdragende 

functie heeft gehad voor een woonhuis; vanuit dat opzicht bezien lijkt een hutkom een plausibelere 

verklaring.  

 

Datering en identificatie van de structuur 

Enkele deskundigen bleken beter licht te kunnen schijnen op de identificatie van de structuur. 

Woltering, die in zoals eerder gezegd zijn proefschrift de Texelse nederzettingen en het bijbehorende 

landschap tussen 1350 v. Chr. en 1500 uiterst secuur beschrijft, meent op basis van de foto’s en de 

bijbehorende details dat de structuur de kenmerken van een hutkom (afb. 38) met zich meedraagt. 

Zijn zienswijze ging wel vergezeld van de opmerking dat de vulling in dat geval erg schoon oogt.152 

Geconfronteerd met de foto’s van het profiel en de contextuele informatie meent Johan Nicolay − 

specialist in de archeologie van het terpengebied − dat we hier te maken hebben met een zodenwand 

van een hutkom. Hiervan is het vloerdeel in twee fasen met klei opgehoogd; aan de basis van elke 

fase een vuil loopvlak. Volgens Daniel Postma, tegenwoordig nederzettingsarcheoloog met grote 

kennis in het gebruik van zoden als bouwmateriaal, is deze interpretatie correct maar niet volledig. 

Hij vermoedt een sequentie, waarbij een mogelijke hutkom uiteindelijk vervangen is door een andere 

structuur. Toch is Postma’s inzicht wel onder voorbehoud van het gegeven dat hij niets met zekerheid 

kan zeggen zonder ook de rest van de opgraving te kennen. In de volgende alinea’s vergelijkt Postma 

de Oosterender structuur met bestaande of recente informatie van andere opgravingen.  

 

 

 
151 Postma 2010b, 14-15. 
152 Mededeling van P.J. Woltering via e-mailcontact met Archeologie West-Friesland (04-07-2019). 
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Afb. 38. Ter illustratie een schematische doorsnede van een IJzertijd-hutkom in de Duitse regio, waar een vrouw 
werkzaam is bij een weefgetouw. Bij het getekende exemplaar zijn de verdiepte zijdes versterkt met wanden van 
gevlochten wilgentenen. Dit werd onder andere gedaan ter preventie van het naar binnen storten van de 
aanliggende grond. Bij de mogelijke hutkom aan de Koetebuurt werd voor deze toepassing in principe gebruik 
gemaakt van gestapelde kleizoden, die tegenwicht boden tegen de aanliggende ophogingslagen. Dat sluit echter 
niet het (gelijktijdige) gebruik van dergelijke gevlochten wanden uit. Getekend door R. Schneeweiß, 
Kreisarchäologie Rotenburg. 

 

Postma is van mening dat de geconstateerde zodenmuurlengte in het horizontale vlak bij de 

opgraving in Oosterend vrij lang is voor een hutkom. Uit de gegevens van zowel zijn meest recente 

archeologische uitwerking − ‘Hallum-Hellema’ (Friesland) – als uit de informatie van de opgraving te 

Wijnaldum (Harlingen, Friesland) blijkt dat de laatste hutkommen hier muurlengtes van 3 a 3,5 m 

hadden. De zodenmuurdikte van 0,6 m te Oosterend is zoals gezegd smaller dan de muurdiktes die 

hij gewend is bij vroegmiddeleeuwse woonhuizen of stalgebouwen met interieurbreedtes van circa 

5-6 m. Het is echter vrij dik voor een gemiddelde hutkom, met muren van circa 0,45 m.153 Als noot 

moet hierbij wel worden opgemerkt dat de gemeten dikte van de Oosterender zodenmuur in het 

profiel (60 cm), verschilde met de herkende gemiddelde dikte in het vlak (circa 50 cm). 

Postma voegt eraan toe dat de dagzomende terplagen, die zich juist rondom deze hutkom 

duidelijk aftekenen, kunnen duiden op dat de terpflank hier relatief steil was, of dat men in ieder 

geval aan de rand van de terp zat. Er zijn voorbeelden van hutkommen die juist aan de rand van 

een terp werden gebouwd. Hierbij werd soms een zijde van het gebouw in de terpflank ingegraven, 

terwijl de tegenoverstaande zijde niet of nauwelijks was ingegraven. Ter illustratie noemt Postma 

‘Wijnaldum hut 4’, een op deze wijze gebouwd exemplaar dat werd aangetroffen bij deze 

 
153 Mededeling van D. Postma via e-mailcontact met de auteur van dit stuk (23-11-2020); Zie ook Postma 2010a, 65. 
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opgraving.154 In de naloop van de opgraving werd er, op basis van het zichtbare profiel, gesteld dat 

men voor de constructie van deze middeleeuwse structuur door de prehistorische akkerlagen heen 

is gegraven. Hierdoor zou er dus sprake zijn van ‘een verdiept deel’, wat sterk wees in de richting 

van een hutkom. Postma kent echter geen parallellen waarbij zodenmuren werden ingegraven – 

waterputten daargelaten – waardoor het volgens hem veel aannemelijker is dat de structuur op het 

toenmalige loopniveau is geconstrueerd, waarna de terp rondom het gebouw gaandeweg is verhoogd 

met ophogingslagen. Als onderbouwing noemt hij zowel het ontbreken van een duidelijk herkenbare 

insteekkuil aan de rechterzijde van de zodenstructuur als het feit dat de ophogingslagen strak tegen 

de muur aangewerkt lijken te zijn. Ook heeft Postma tijdens de opgraving ‘Hallum-Hellema’ bij enkele 

structuren eenzelfde volgorde van aanleg en voortgang herkend.155 Over het ingegraven deel met 

kleizoden en de totstandkoming daarvan, blijft een klein verschil van interpretatie bestaan tussen 

Postma en de archeologen die betrokken waren bij de opgraving. Mogelijk geeft een opvolging van 

structuren op deze plek ruis op de lijn; deze mogelijkheid behandelt Postma verderop.  
 

Het gebrek aan zowel dateerbaar vondstmateriaal wat gerelateerd kan worden aan de 

structuur zelf, als dateerbare vondsten uit het profiel waarmee afzonderlijke grondlagen gedateerd 

kunnen worden, zit een mogelijke datering van de structuur aan de Koetebuurt danig in de weg. Op 

basis van het getekende noordprofiel156 in het veld valt te zien dat laag 4, een schone middeleeuwse 

ophogingslaag zonder vondstmateriaal, geen enkele associatie met de structuur heeft en er zonder 

enige verstoring overheen is geworpen. Deze laag geldt in ieder geval als een ‘zeer ruime’ terminus 

ante quem voor het moment wanneer deze structuur in ieder geval niet meer in gebruik was. Uit de 

jongere ophoging die bovenop laag 4 ligt – laag 3 – stamt één aardewerkscherf. Dit grijsbakkende 

aardewerk dateert uit de periode 1250 − 1550.157 Echter, voor een meer precieze datering zijn de 

overgeleverde gegevens te onsamenhangend om ze te mogen associëren met elkaar. Zo zijn de 

lagen in het bovenste vlak van de hutkom niet direct aan de hutkom zelf te koppelen. Ze zijn typisch 

voor de schone ophogingslagen waarmee de woonplaats is opgehoogd - afgewisseld met vuilere, 

deels asrijke lagen. Alleen op basis van een goed profiel is de relatie tussen deze ophogingslagen en 

de ophogingslagen in de hutkom volgens Nicolay vast te stellen.158 In de wetenschap dat er ook 

verscheidene ophogingslagen tegen de structuur aan en erboven zijn opgeworpen, mag er gesteld 

worden dat de structuur relatief vroeg in het middeleeuwse tijdvak geplaatst kan worden. 

 Postma heeft ook enkele suggesties over de sporen in het horizontale vlak, die een mogelijke 

sequentie van gebouwen op deze plek kunnen aantonen. De in het kleivlak aangetroffen askuil 

(S23)159 en aslagen (S53)160 kunnen volgens hem mogelijk verband houden met een opvolger van 

de aangetroffen hutkom. Zo refereert hij aan de opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg, waar 

 
154 Mededeling van D. Postma via e-mailcontact met de auteur van dit stuk (23-11-2020). Zijn verwijzing is naar de 
uitwerking van de opgraving te Wijnaldum (Gerrets/De Koning 1999, 113; figuur 31). 
155 Postma 2020: Fig. STR6-1 op p. 39, rechts van de rechter zodenmuur; ook Fig. STR14-2, p. 75 rechts; en Fig. STR19-
2, p. 92 rechts. 
156 Profiel 5. 
157 V52. 
158 Mededeling van J. Nicolay via e-mailcontact met de auteur van dit stuk (16-11-2020). 
159 De askuil (vlak 1) had een heterogeen, grijsbruine zandvulling met blokjes klei. Ook bevatte de kuil relatief veel as, 
verbrand materiaal en houtskoolinclusies.  
160 De in vlak 1 herkende aslaag is gecoupeerd en bleek 8 centimeter diep. Deze laag ligt bovenop kleivloer S52. De laag 
had een gevlekte, bruingrijze zandvulling met veel as, houtskool en een prehistorisch wandfragment aardewerk (V44). 
De scherf is met portgruis en organisch materiaal gemagerd en is waarschijnlijk uit een oudere laag in de aslaag 
terechtgekomen. De scherf kan dus als opspit worden gezien.  
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al eens een hutkom werd herkend die door een langer − maar nog steeds smal − gebouw zonder 

ingegraven vloer was vervangen. Eenzelfde opvolging was zichtbaar bij de opgraving te 

Wijnaldum.161 In zijn publicatie over het zodenhuis heeft Postma al eens gesuggereerd dat de 

vervanging van hutkommen door langere, werkplaats-achtige gebouwen met veranderingen in de 

artisanale sfeer te maken heeft en zijn Hallum-Hellema uitwerking lijkt dit vermoeden te 

bevestigen.162 Hier werd een hutkom eerst geflankeerd door een lang en smal gebouw. Vervolgens 

werd de hutkom vervangen door eenzelfde lang en smal gebouw, waar rondom veel asrijke lagen 

werden aangetroffen. Ook een nog weer latere opvolger is omgeven door uitgestrekte asrijke 

lagen.163 De vroegste van deze vermoedelijke werkplaatsen waren in Hallum met zodenmuren 

gebouwd en zijn door Postma inmiddels als nieuw type aangeduid − Leens C − terwijl hun latere 

opvolgers, structuur 20 en 21, met wanden van vlechtwerk waren opgetrokken. Uit de verschillende 

opgravingsvlakken in Oosterend zijn twee aanwijzingen die een hierboven gesuggereerde sequentie 

op deze plek – of beter gezegd, een fasering in menselijke activiteit − enigszins kunnen 

ondersteunen.164  

Afgaande op de archeologische gegevens vermoedt Postma dat de laatste gebruiksfase 

omtrent de structuur in Oosterend ook terugslaat op een type Leens C-gebouw; een relatief lang 

gebouw met een interieurbreedte tussen de 3,5 en 3,7 m.165 In Hallum zijn deze structuren terug te 

herleiden naar de Karolingische tijd; 8ste-9de eeuw na Christus.166 Dit beeld kan enigszins gestaafd 

worden door de resultaten van de grootschalige opgraving in Den Burg waar Woltering over heeft 

gepubliceerd. Uit zijn bevindingen omtrent 5 laatmiddeleeuwse nederzettingen op deze locatie – na 

900 – blijkt dat er in dergelijke contexten geen hutkommen meer voorkomen; de jongste dateren 

op deze locatie uit de 9de eeuw.167 Het moet worden benadrukt dat dit geen absoluut gegeven is voor 

de rest van het eiland. Toch lijkt de mogelijke opvolging van structuren in Oosterend binnen de 

kaders van de trendmatige waarneming uit het naastgelegen Den Burg te passen.  

 

Paalkuilen binnen of nabij de structuur  

Er zijn drie paalkuilen binnen − en in de nabijheid van − de voormalige structuur herkend die mogelijk 

in relatie stonden met de bebouwing op deze locatie, te weten S51, S55 en S59. In de noordoostelijke 

hoek is S51 waargenomen vlak buiten de muur van de structuur. Tijdens het afwerken van deze 

paalkuil werd één fragment aardewerk geborgen, afkomstig van een niet nader te dateren kogelpot 

met een korte uitstaande hals en een afgeronde rand.168 S55 en S59 zijn gecoupeerd, maar niet 

getekend. De diepte van komvormige paalkuil S55 bedroeg bij het couperen vanaf vlak 1 ongeveer 

8 cm en had een lichtgrijs gevlekte zandvulling. S59 was bij het couperen vanaf vlak 3 circa 28 cm 

diep en gevuld met compacte groengrijze klei. S59 is uiteindelijk afgewerkt, maar hier kwam geen 

 
161 Gerrets/De Koning 1999, 112, figuur 30; Wijnaldum hut 5 en bijgebouw S27. 
162 Postma 2015; Postma 2020. 
163 Mededeling van D. Postma via e-mailcontact met de auteur van dit stuk (23-11-2020). Hij refereert hier in 
chronologische volgorde naar de structuren 17 (hutkom),18 (lang en smal gebouw),19 (lang en smal gebouw) en 21 
(structuur met asrijke lagen) van de Hallum opgraving. 
164 Uit de dagrapporten blijkt dat middeleeuwse laag S24 (naar verwachting behorend bij vloerlaag S52) de askuil S23 
en spoor S25 oversnijdt en dus van een jongere fase moet dateren. De andere aanwijzing heeft betrekking op paalkuilen, 
die verderop in het stuk apart worden behandeld. 
165 D. Postma via e-mailcontact (23-11-2020). 
166 Postma 2020, 102. 
167 Mededeling van P.J. Woltering via e-mailcontact met Archeologie West-Friesland (04-07-2019). 
168 V48. Door de identificatie als kogelpot valt de scherf terug te herleiden naar de periode tussen circa 700 – 1300 AD. 
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vondstmateriaal uit tevoorschijn. S55 is uitsluitend in de vloerlaag van vlak 1 herkend, terwijl S59 

alleen in het dekzand tussen de prehistorische sporen op een dieper niveau aftekende. Hieruit mag 

worden geconcludeerd dat (in ieder geval) deze twee genoemde palen uit een verschillende 

gebruiksfase stammen en S59 ouder is. Deze interpretatie contrasteert niet met de gesuggereerde 

sequentie van structuren.  

Echter, indien de aangetroffen paalkuilen al aan de structuur zijn te herleiden, is het volgens 

Postma moeilijk om er met zekerheid iets over te zeggen anders dan dat ze voor het dragen van het 

dak niet nodig waren. In Hallum komen ze bij de Leens C-structuren niet voor. In Wijnaldum zijn 

muurpalen echter wel herkend.169 Misschien waren er regionale verschillen of werden deze later 

bijgeplaatst in gebouwen die lange tijd in gebruik waren en waarin de zodenmuur zijn beste tijd had 

gehad. Een andere verklaring is dat er extra gewicht gedragen moest worden, waarbij gedacht moet 

worden aan een dakbedekking van zoden in plaats van stro of heide. Het is volgens hem echter 

waarschijnlijker dat er een vliering was aangebracht. De toevoeging van palen in het interieur om 

een vliering te ondersteunen is ook in toenmalige stalgebouwen te Den Burg (hybride stalgebouwen 

van zowel hout als zoden) en Den Helder (type Leens A) herkend.170  

 

Overige paalkuil (800 – 1200) 

Zuidwestelijk van de structuur in vlak 2, ter hoogte van de terprand, is nog een middeleeuwse 

paalkuil (S41) herkend die niet direct aan de structuur valt te linken (afb. 39).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 39. Paalkuil S41 na coupering. Centraal is de kern zichtbaar (laag 1) met daaromheen de insteekkuil (laag 
2). Rechts greppel S40.  

 
169 Gerrets/De Koning 1999, 112, S27. 
170 D. Postma via e-mailcontact (23-11-2020). 
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Verwachting versus realiteit: discrepantie tussen commerciële en 

academische archeologie 

 

Commerciële archeologie bevindt zich, in verhouding tot de academische tegenhanger, relatief 

gezien veel vaker en sneller in een spanningsveld waarin tijdsdruk, financiële middelen, 

maatschappelijk draagvlak en uiteenlopende belangen de boventoon voeren. Binnen deze 

beperkende kaders is het niet altijd mogelijk om een opgraving in de allerbeste omstandigheden 

uit te voeren alsmede optimaal te documenteren. Met betrekking tot de vondst van een 

middeleeuwse structuur in Oosterend gold hetzelfde, die pas aan het einde van de laatste 

opgravingsdag werd herkend. Gelet op de geplande, aanstaande herontwikkeling van het terrein 

en het feit dat het grootste gedeelte van de structuur al was vergraven, waren er geen 

mogelijkheden meer om door te graven en de huidige kennis over dergelijke structuren naar een 

hoger plan te tillen. 

Postma en Nicolay, beiden in hun vakgebied meer aan de academische kant gelieerd, 

hebben enkele interessante suggesties en aanbevelingen die meegenomen zouden kunnen worden 

bij een toekomstig aantreffen van dergelijke zodenstructuren.  

 

 

De vulling van paalkuil bestond uit twee lagen,171 waarbij een onderscheid gemaakt kon worden 

tussen kern en insteekkuil. De kern van de paalkuil bleek na coupering 0,17 m diep (bodem op circa 

+0,83 m NAP) en 0,2 m breed. De insteek was 0,5 m breed en ongeveer 0,25 m diep. De paalkuil 

oversneed spoor S42 – de prehistorische akkerlaag. Tijdens het afwerken van het spoor kwam een 

handjevol keramiek tevoorschijn. Uit de insteek kwam een roze scherf kogelpotaardewerk 

omhoog.172 Deze scherf had een grijze binnenzijde en een roze buitenzijde. Daarnaast was hij met 

zand en steegruis gemagerd. Door de uiterst summiere omvang van de kogelpotscherf is deze vrijwel 

niet van prehistorische aardewerk te onderscheiden. Het enige afwijkende is de hardheid van het 

fragment. Dergelijk harde prehistorische scherven komen vrijwel niet voor. Uit de bovenste laag 

behorende bij de kern stammen een aantal stukjes huttenleem.173 Huttenleem is in principe een 

‘noodlottig’ restproduct wat kon ontstaan als een huis of andersoortig gebouw verbrandde – niet 

ondenkbaar bij open vuur − waarbij de in de lemen muur verwerkte klei werd gebakken door de 

ontstane hitte. Deze resten huttenleem, die anders al lang zouden zijn vergaan, zeggen ons enerzijds 

iets over de mogelijke historische tragiek op deze specifieke plek, maar anderzijds wijst het ook op 

het al door Postma aangehaalde gebruik van gevlochten wanden die met leem werden 

dichtgesmeerd.  

 

  

 
171 Laag 1: homogene, roodgrijze zandvulling met houtskoolinclusies en vlekjes van rode baksteen. Laag 2: grijs gevlekte 
zandvulling.  
172 V37. 
173 V36. 
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Om dergelijke structuren beter te kunnen begrijpen, identificeren alsmede de ouderdom ervan te 

bepalen, is een helder en goed leesbaar profiel volgens Nicolay en Postma onontbeerlijk en kan 

volgens hen niet vaak genoeg benadrukt worden. Daarnaast had het volgens beiden zeer 

interessant geweest als de loopvlakken van de structuur bemonsterd waren voor slijpplaten en 

tevens gezeefd op klein vondstmateriaal. Doordat de structuur zoals gezegd pas op het laatst van 

de opgraving werd herkend terwijl de vloer al volledig was vergraven, bleek bemonstering geen 

reële optie meer. De uitkomst had, naast een beter beeld van de werkzaamheden binnen deze 

specifieke structuur, ook een bijdrage kunnen leveren aan het grotere onderzoeksplaatje.  

Op basis van de huidige archeologische onderzoeksgegevens worden dergelijke verdiepte 

structuren verondersteld als verdiepte ambachtsschuurtjes, waarin verschillende soorten 

‘huisnijverheid’ werden ontplooid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weefactiviteiten, of hout- en 

metaalbewerking. Uit archeologisch onderzoek (Nicolay 2015) blijkt dat er mogelijk ook wel eens 

schapen in werden gehouden. We krijgen op typologische gronden steeds beter grip op de functies 

van verschillende soorten gebouwen in het noordelijk kustgebied, maar meer gericht onderzoek 

aan vloerlagen is nodig die interpretaties te verifiëren en verdere nuancering aan te brengen. Een 

van deze nuanceringen betreft volgens Postma bijvoorbeeld het onderzoek naar seizoensmatige 

verschillen. Het kustgebied leent zich daar vanwege de goede conserveringsomstandigheden 

uitzonderlijk goed voor, te meer waar opeenvolgende gebruiksfasen netjes door een zodenvloer 

van elkaar gescheiden zijn, zoals in Oosterend het geval was. Beiden zijn van mening dat een 

toekomstige focus op dergelijk verdiepend onderzoek een aanbeveling in het rapport verdiend.1  

Als laatste punt van aandacht snijdt Postma een vraagstuk aan waar volgens hem tot nu 

toe nog weinig aandacht voor is geweest. Voor de bouw van zodenhuizen werden kleizoden naar 

de zandgronden vervoerd, zoals reeds ook in Oosterend duidelijk is geworden. Postma meent zich 

te herinneren dat de opeenvolging van hutkom en langwerpig bijgebouw gepaard ging met een 

overgang van kwelder- naar heidezoden. Waren de kwelderzoden niet meer beschikbaar? Wat voor 

consequenties had dit voor bijvoorbeeld de dikte van het muurwerk en het gebruikte 

stapelverband? In Oosterend lijkt, zo ver de marginale archeologische gegevens het toelaten om 

er iets zinnigs over te kunnen zeggen, voornamelijk gebruik gemaakt te zijn van kleizoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Waterput 

 

In de noordoostelijke hoek van WP2 bevond zich een ronde waterput S33.174 De put tekende zich af 

vanaf vlak 1, waarbij de diameter van de verkleuring in dit vlak circa 2,5 m bedroeg. Op een dieper 

niveau waren zandige, gelaagde zoden zichtbaar, waarmee de cilindrische put was opgebouwd (afb. 

40). De bovenzijden van deze aan weerskanten herkende zoden van de put bevonden zich op 

ongeveer 0,10 m +NAP. De afmetingen van de zoden verschilden substantieel qua breedte, maar 

kwamen qua dikte goed overeen. Tijdens het veldwerk zijn er van drie zoden de afmetingen 

 
174 S33. 
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gedocumenteerd in het verticale vlak; 42 x 15 cm, 48 x 15 cm en 58 x 15 cm. De put is gecoupeerd 

en afgewerkt, hierbij zijn geen vondsten aangetroffen; de vulling van de put was opvallend schoon 

en homogeen. In vlak 2 was er een duidelijker onderscheid te maken tussen zodenrand en 

putgedeelte. De diameter van de buitenzijde van de zodenwand was circa 1,6 m, terwijl de diameter 

van de schacht ongeveer 0,8 m bedroeg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 40. De waterput in WP2, waarbij de gestapelde kleizoden aan weerszijden duidelijk herkenbaar zijn in de 

verticale opstaande rand. Onder de bodem was een overstromingslaag met verspoelde grond aanwezig, wat weer 
aangeeft dat deze locatie heel wat te stellen heeft gehad met oprukkend zeewater.  
 

Bij het afwerken van de waterput kwam op de bodem een houten raamwerk tevoorschijn, wat als 

fundering had gediend voor de opbouw van de zoden. Van in ieder geval twee houten delen kon 

worden geconcludeerd dat ze een eerdere, primaire functie hadden vervuld voordat ze als fundering 

in de grond waren geplaatst. Zo waren er enkele pen-en-gatverbindingen zichtbaar in de houten 

delen. Daarnaast had een exemplaar een diepe groef en tevens een aantal gegroepeerde gaten in 

het centrale deel, die niet waren terug te herleiden naar de funderingsfunctie voor de waterput (afb. 

41). Tot slot bevatte een stuk spinthout de gevolgen van houtworm, wat in dit geval ook een 

aanwijzing is voor hergebruik. De houten delen van het raamwerk waren voor de versteviging als 

fundering ook aan elkaar bevestigd via een pen-en-gatverbinding en deze was nog grotendeels intact 

tijdens de blootlegging. De noordelijk en zuidelijk gelegen houten delen waren oorspronkelijk 

bovenop de westelijk en oostelijk gelegen houten dwarsliggers bevestigd; de noordelijke balk zat 

tijdens de opgraving nog vast aan de westelijke en oostelijke liggers. Het raamwerk bevond zich 

circa 30 cm onder de in het verticale vlak herkende zoden.  
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Afb. 41. Het houten raamwerk van S33, dat dienst deed als fundering voor de waterput. In de onderste balk zijn 
duidelijk een pen-en-gatverbinding (links), een groef (over bijna de gehele breedte) en een groot aantal gaten 
(centraal) herkenbaar, waaruit onomstotelijk blijkt dat deze balk een andere functie heeft gehad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het noordelijke en zuidelijke funderingsdeel zijn in detail getekend en daardoor goed te 

analyseren. Het meest substantiële en kenmerkende exemplaar betrof een balk, welke de noordelijke 

zijde van het raamwerk uitmaakte. De lengte bedroeg circa 1,53 m, terwijl de breedte varieerde. 

Aan de ene zijde bedroeg de breedte 22 cm, aan de andere zijde 15 cm. De dikte varieerde eveneens 

in verschillende opzichten. Over de gehele lengte verliep de gemiddelde dikte van 8 cm naar 7 cm. 

Daarnaast verliep over de gehele breedte de gemiddelde dikte aan de ene zijde van 8 cm naar 7 cm 

en aan de andere zijde van 7 cm naar 5 cm. De balk was voor het grootste gedeelte grof bekapt en 

had aan een zijde meerdere ‘haksels’. Daarnaast was hij voorzien van een uitgeholde groef, die aan 

het uiteinde van de lange kant in de dunne zijde van de balk werd geïnitieerd en doorliep tot circa 

108 cm in de balk. Hier ging de 2 cm diepe en 

brede groef over in een pengat van 12 x 3 x 7 cm. 

Haaks door dit pengat liep een 2,5 cm rond gat 

waar een houten pen door heen geslagen kon 

worden (afb. 42). In de groef waren ook nog twee 

schuine gaten zichtbaar, die vanaf het midden 

van de balk schuin omhoog gewerkt waren. 

Opvallend waren de twee rondlopende, schuin 

gecreëerde zijdes aan de bovenzijde van de lange 

kant − aan de groefzijde – waar in een 

oorspronkelijke context vermoedelijk ronde, 

schuin liggende balken overeen hebben gelegen. De functie als ligger voor ronde balken lijkt moeilijk 

te rijmen met een gelijktijdige toepassing van de groef – de overliggende balken heffen 

hoogstwaarschijnlijk elke gebruikstoepassing van de groef op – waardoor het mogelijk is dat deze 

houten balk (ten minste) drie toepassingsfases heeft gekend. De houten balk had twee houten 

verbindingspennen van zacht loofhout aan de uiteinden, die voor de constructie van de 

Afb. 42. Vanaf de rechterzijde loopt de uitgeholde 
groef uit in dit pengat. 
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waterputfundering waren aangebracht. Uit een gat in de balk stamde ook nog een andersoortige 

houten verbindingspen. De houten balk en verbindingspen hebben respectievelijk monsternummers 

M4.1 en M4.2 meegekregen. Tot slot kent de balk nog acht andere gaten. Hiervan bevinden zich er 

zes gegroepeerd in het centrale deel. Een overeenkomstige functie van deze gaten ligt voor de hand, 

maar moet met deze marginale informatie vooralsnog achterwege blijven.  

Voordat deze balk werd hergebruikt voor de waterput, 

heeft het mogelijk dienst gedaan als een stuk constructiehout 

uit een vroegmiddeleeuws gebouw. Hier kan het deel uit 

hebben gemaakt van een rechthoekig raamwerk, dat met 

behulp van tenen vlechtwerk en leem werd opgevuld 

(‘vitselstek’) en resulteerde in een niet-dragend muurgedeelte. 

De gleuf in de balk heeft hier mogelijk gediend als 

opsluitgedeelte waarin de verticale vitsstokken voor het 

vlechtwerk werden getrokken (afb. 43).  

De overige drie houten delen droegen minder 

kenmerkende details met zich mee. Deze delen waren alle drie 

ongeveer 1,40 m lang. De dikte van de oostelijke en westelijke 

dwarsliggers was moeilijk te bepalen, aangezien grote delen 

door menselijk handelen waren bijgewerkt en nogal varieerde; 

toch is een oorspronkelijk diameter van 8 a 9 cm een 

plausibele inschatting. Het houten deel dat tot het zuidelijke 

deel van het raamwerk behoorde, had een oorspronkelijke 

diameter van circa 8,5 cm. Daarnaast was een zijde over de 

gehele lengte gekantrecht, wat blijkens de bevindingen in het 

veld uitsluitend was uitgevoerd voor zijn functie binnen de constructie van de waterput. De wankant 

was voor het grootste gedeelte nog voorzien van schors (afb. 44). Een uiteinde was schuin bekapt, 

wat geen verband hield met de functie als fundering en dus ook mogelijk duidt op hergebruik. Aan 

de gekantrechte zijde bevonden zich nog twee opvallende bewerkingen. Rechts van het midden was 

een rond gat van 2 cm zichtbaar, dat loodrecht op de lengte schuin door de kern van de houten balk 

heenliep. Loodrecht op de lengte van de balk was enigszins links van het midden eveneens een rond 

gat van 2 cm gecreëerd, maar deze doorgang was door het kantrechten aan de oppervlakte gekomen. 

De diepte vanaf de gekantrechte zijde bedroeg hierdoor nog maar 1 cm. De tot inkeping verworden 

halve ronding duidt wederom op hergebruik. Blijkens de opgravingsfoto’s bevatte dit halfronde gat 

(nog steeds) een houten pen, wat het totale aantal houten pennen op twee brengt. Het zuidelijke 

funderingshout en de aangetroffen pen kregen respectievelijk monsternummers M1 en M1.2 

toebedeeld. 
  

Afb. 43. Ter illustratie vitswerk van het 
Haspengouwse type (België). Let op de 
verticale vitsstokken die verdiept in de 
houten gleuf worden gestoken. Naar 
Gyselinck 2005. 
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 De waterput viel door het gebrek aan dateerbaar vondstmateriaal lastig te dateren in het 

veld. Bestudering van de stratigrafie in de nabijheid van de waterput zou mogelijk uitkomst kunnen 

bieden, maar hier bestond onduidelijkheid over; er kon niet eenduidig worden vastgesteld vanaf welk 

stratigrafisch niveau de put was ingegraven. Door de geringe beschikbare informatie spitste de 

initiële datering van de waterput zich toe op een (laat-)middeleeuwse origine. Volgens Woltering zou 

dat opmerkelijk zijn geweest; bij zijn onderzoek aan de Beatrixlaan werden de laatmiddeleeuwse 

zodenputten namelijk niet op een houten frame gefundeerd, terwijl dat in de Karolingische periode 

tot circa 900 gemeengoed was.175 Of dat voor heel Texel heeft gegolden, blijft volgens hem uiteraard 

de vraag.  

In het veld werd het noordelijke funderingsdeel al herkend als eikenhout, terwijl de overige 

drie funderingsdelen mogelijk terug te herleiden waren naar zacht loofhout zoals bijvoorbeeld els, 

wilg, es of iep (tabel 2). Van deze houten delen zijn drie houtmonsters geselecteerd en opgestuurd 

naar S. van Daalen, die middels dendrochronologisch onderzoek getracht heeft om de houtsoort(en) 

en/of ouderdom te bepalen.176 Uit het onderzoek volgde dat twee monsters te identificeren waren 

als eik en els.177 Van het overige monster is getracht de ouderdom te bepalen.178 Ondanks de 

uitstekende kwaliteit van het opgestuurde monster, slaagde het onderzoek er niet in om tot een 

datering te komen. Hierdoor was verdere interpretatie via dendrochronologie niet mogelijk. Zie 

bijlage 7 voor het gehele onderzoek. 

 
 

 
175 Mededeling van P.J. Woltering via e-mailcontact met Archeologie West-Friesland (04-07-2019).  
176 M1.2, M3 en M4.1. 
177 M1.2: eik (Quercus sp.) en M3: els (Alnus glutinosa Gaertn.).  
178 M4.1. 

Afb. 44. De overige delen van het funderingsraamwerk. In het midden het nog deels met schors beklede zuidelijke 
funderingsdeel (M1). Aan de buitenzijden de westelijke en oostelijke funderingsdelen. Let ook op de houten pen 
(M2) vlak boven de maatstok. 
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Monsternr.  

 

Spoornr.  Houtsoort Vorm Secundair? Monstertype 

M1 S33 

 

zacht loofhout, es 

of iep  

1-zijdig 

gekantrecht 

ja houtsoort  

M1.2 S33 

 

zacht loofhout, es 

of iep 

verbindingspen 

rond 

nee houtsoort en 

dendrochronologie 

M2  S33 zacht loofhout, 

els, wilg o.i.d. 

driehoekig, circa 

kwart boom 

Nee houtsoort  

M3 S33 zacht loofhout, 

els, wilg o.i.d. 

driehoekig, circa 

kwart boom 

Nee houtsoort 

M4.1 S33 

 

eik   Ja dendrochronologie 

M4.2 S33 

 

zacht loofhout, es 

of iep  

verbindingspen 

rond  

nee houtsoort 

 

Tabel 2. Een door Archeologie West-Friesland opgestelde tabel met betrekking tot het houten raamwerk van S33. 
Er zijn uiteindelijk zes houtmonsters van de houten fundering genomen. Van deze monsters zijn er drie 
geselecteerd voor houtsoortbepaling en/of dendrochronologisch onderzoek. Het betreft M1.2, M3 en M4.1. Naar 
De Gast/Gerritsen 2020. 
 

 

 
 

 Om toch meer zicht te krijgen op een datering, is er besloten om een houtmonster met 

behulp van 14C-koolstofdatering (in dit specifieke geval een zogenaamde “wiggle-match”-datering) 

te laten onderzoeken aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met het afsterven van een organisme 

− in ons geval de boom waarvan het houtmonster deel uitmaakt − komt de uitwisseling van koolstof-

bevattende verbindingen tot stilstand. Dit resulteert vanaf dat moment in een constante afname van 

het gehalte koolstof-14 in het organisme, aangezien het een radioactief isotoop betreft dat met een 

vaste halveringstijd vervalt. Dit betekent dat de 14C-datering met de grootst mogelijke 

waarschijnlijkheid aangeeft tussen welke jaren de boom gekapt is of zelfstandig het leven heeft 

gelaten. Uit de koolstofdatering van de RUG kwam naar voren dat het opgestuurde monster dateert 

uit de periode tussen 695 – 882 met een betrouwbaarheid van 95,4% (zie tabel 3/bijlage 8). Dit is 

dus veel ouder initieel verwacht. 

 

 

 

Tabel 3. Het resultaat van de 14C-datering. De datering is door de RUG gekalibreerd met OxCal 4.3 (Bronk Ramsey, 
2009). De kalibratiecurve die daarbij is gebruikt: IntCal13 (Reimer et al., 2013: IntCal13 and Marine13 
radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP, Radiocarbon 55(4):1869–1887). 
 

 

Hoe lang een gebruiksfase in deze tijd in moet hebben gehouden, is sterk afhankelijk van de 

functie waarvoor het werd gebruikt en onder welke omstandigheden. Voor sommige toepassingen 

lijken enkele decennia plausibel, maar dit blijft uiteraard giswerk. Door de aanwijzingen dat in ieder 

geval twee delen van het houten raamwerk meerdere gebruiksfases hebben gekend, is het niet 

aannemelijk dat de laatste gebruiksfase als waterput gezocht moet worden aan het begin van het 

bovenstaande dateringsperiode. Hierdoor moet er ook rekening gehouden worden met de 

mogelijkheid dat de waterput is ingegraven in een periode die dateert van – vlak − na 882. De 

toegenomen menselijke activiteit op het terrein − wat zich aan de hand van het aangetroffen 

middeleeuwse aardewerk voornamelijk toespitst op de periode tussen 900 en 1200 − lijkt voorzichtig 

te suggereren dat de aanleg van de waterput laat in de geboden dateringsperiode kan worden 

gezocht. Hierbij moet dus gedacht worden aan het einde van de 9de eeuw, of kort daarna.   

 

  

Monsternr. Laboratoriumnr. Ouderdom (BP) Gekalibreerd, in kalenderjaren (met 

de betrouwbaarheid) 

M2 GrM21566 1225 ± 21 695 – 882 AD (95,4%) 
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Afb. 45. Overzicht van vlak 1 in WP1. Een groot aantal nieuwetijdse sporen die in dit hoofdstuk aan bod komen, 
zijn hierop met spoornummer aangegeven. Sporen die niet op deze afbeelding staan, werden op een niveau hoger 
(vlak 0, aanleg), lager (vlak 2) of bijvoorbeeld in het profiel aangetroffen. De oriëntatie van de foto is 
noordwestelijk.  
 

4.4 De Nieuwe Tijd  
 

Het terrein lijkt in de laatste eeuwen van de Middeleeuwen minder menselijke activiteit gekend te 

hebben. Met betrekking tot de Nieuwe Tijd lag het voor de hand dat er in het plangebied een sterke 

toename van menselijke activiteit zou kunnen worden verwacht. Aan deze verwachting werd tijdens 

de opgraving ruimschoots voldaan; het grootste gedeelte van de aangetroffen sporen en het 

opgegraven archeologische vondstmateriaal stamt uit deze periode. Van tevoren werd aangenomen 

dat de eerste bakstenen huizen hier pas waren gebouwd in de late 17de of vroeg 18de eeuw. Ook was 

men in de veronderstelling dat alle huisfunderingen uit de Nieuwe Tijd na de brand van het terrein 

waren verwijderd, kelders inbegrepen.179 De funderingen van de afgebrande panden bleken namelijk 

in november 2018 al tot op een diepte van ongeveer 30 cm te zijn getrokken, waardoor het maaiveld 

was verstoord en lager lag dan voorafgaand aan de brand. Echter, tegen de oorspronkelijke 

verwachting in, bleken er tijdens de opgraving nog enkele restanten van funderingen en kelders van 

de gesloopte panden en hun directe voorgangers aanwezig. Door het aantreffen van deze 

bewoningssporen kan er mogelijk toch een beter beeld van de bewoning in de Nieuwe Tijd worden 

verkregen.  

De sporen bestonden grotendeels uit onder andere (afval)kuilen, een enkele paalkuil, sporen 

met aardewerk en bouwkeramiek evenals restanten van twee kelders (afb. 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze contexten kwam voornamelijk veel aardewerk naar boven. Ook is er voor het relatief kleine 

plangebied een substantieel aantal munten als losse vondst aangetroffen. Het meeste 

vondstmateriaal heeft een (supra)regionale betrekking, maar enkele vondsten getuigen van meer 

wereldwijde betrekkingen. Het vondstmateriaal is, zoals al eerder is aangehaald in hoofdstuk 3, 

gedetermineerd volgens het ‘Deventer-systeem’; het classificatiesysteem voor keramiek en glas uit 

 
179 De Weerd 2019. 
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de Late-Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In dit systeem worden vondsten van keramiek en glas 

gedetermineerd op bakselsoort, vorm en typecode. Daarnaast zijn alle verzamelde fragmenten 

geteld, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen randscherven en overige scherven. Bovendien is 

het minimum aantal exemplaren (MAE) op basis van de verzamelde keramiek- en glasfragmenten 

vastgesteld. Bij de beschrijving van de vormen wordt in de tekst veelal tussen haakjes verwezen 

naar de typecodes. Een bord van roodbakkend aardewerk wordt bijvoorbeeld afgekort tot r-bor-

typenummer. Als tijdens de determinatie wel de vorm, maar niet het typenummer kon worden 

vastgesteld, dan is een verwijzing tussen haakjes in de tekst achterwege gelaten. 

In deze paragraaf zal er – waar mogelijk – een chronologische volgorde aangehouden worden 

bij de behandeling van de sporen. Deze volgorde is tot stand gekomen door de datering van het 

aangetroffen vondstmateriaal. Overige noemenswaardige sporen waar geen datering aan vastgeplakt 

kon worden, komen aan het einde aan bod. De bijdrage over gedateerde sporen is hoofdzakelijk 

geschreven door Wytze Stellingwerf, die ook eigenhandig het gros van het determineerwerk heeft 

uitgevoerd. Het gekleurde tekstkader is geschreven door M. Hulst. De kobaltblauwe fles die in een 

kelder werd aangetroffen, is door laatstgenoemde uitvoerig onderzocht, gedetermineerd en 

beschreven. De algemene spoorbeschrijvingen zijn enigszins uitgebreid door toevoegingen van de 

hoofdauteur. 

 

4.4.1 Gedateerde sporen en vondstmateriaal 
 

 

Kuil (1575-1650) 

Kuil S43 kwam als groot spoor in de noordwestelijke hoek van vlak 2 van WP1 tevoorschijn, aan de 

binnengrens van de kleiige terprand (zie wederom afb. 32). De functie van de kuil is onbekend. Naar 

alle waarschijnlijkheid maakt het in het veld toewezen S12 deel uit van hetzelfde spoor. Deze twee 

spoornummers bestonden uit een donkerbruine laag die initieel verdiept leek. Na heroverweging 

werd er vermoed dat de donkerbruine laag een resultaat was van meerdere vullingen en nazakkingen 

in een middeleeuwse kuil. Uit het onderliggende S43 kwam echter een fragment van een papkop (r-

kop-2) omhoog die uit de Nieuwe Tijd dateert.180 Dit type kop op standring komt met name in 

vondstcomplexen uit de periode 1575-1650 voor. Dit maakt aannemelijk dat de kuil ergens tussen 

1575-1650 is gegraven. 

 

Paalkuil (1575-1650 / 1650-1700) 

Dit spoor kwam centraal in vlak 2 van WP1 aan het licht. In de directe nabijheid van de paalkuil 

(S50) werd tijdens het couperen, zoals al eerder beschreven in de paragraaf over de Middeleeuwen, 

prehistorisch en middeleeuws aardewerk aangetroffen. De inhoud van de paalkuil zelf bevatte echter 

vondstmateriaal uit de Nieuwe Tijd. Deze paalkuil bestond uit een insteek en een kern, waarbij de 

kern ook weer onderverdeeld kon worden in twee lagen (afb. 46). De gehele kern was asymmetrisch 

van vorm en in zijn totaliteit circa 33 cm diep, terwijl de breedte vanaf het vlakniveau circa 40 cm 

bedroeg. De werkelijke paalkern daarbinnen was zo’n 22 cm diep en 20 cm breed. De insteek had 

 
180 V35. 
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Afb. 46. Paalkuil S50 in vlak 2 van WP1 na het couperen. De kern bestaat uit twee lagen, die beiden zijn ingekrast. 
De insteek is niet ingekrast, maar wel herkenbaar in het profiel.  
 

een diameter van ongeveer 1 m en was bijna 50 cm diep. In zowel de kern als de insteek is 

vondstmateriaal aangetroffen. Het materiaal uit de kern dateert grofweg uit de periode 1575-1650 

en bestaat uit scherven van een grape en papkop (r-kop-2) van roodbakkend aardewerk evenals een 

bakpan van witbakkend aardewerk.181 In de insteek bevonden zich hoofdzakelijk keramiekscherven 

uit de periode 1650-1700.182 Typisch voor deze periode zijn cilindrische grapen (r-gra-67) en bolle 

grapen met geprononceerde ribbel onder de kraagrand (r-gra-11) van roodbakkend aardewerk. 

Verder is een fragment van een faience kom, daterend na 1625, in de insteek aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuil (1600-1650) 

Deze kuil S44 werd in het centraal-westelijke gedeelte van WP1 op het niveau van vlak 2 aangetroffen 

(afb. 47). Het spoor was in het vlak gedeeltelijk verstoord, maar nog minstens 90 cm breed. De 

initiële breedte van de kuil kan door middel van extrapolatie in het profiel geschat worden op 

ongeveer 1,4 m. Het spoor is gecoupeerd, getekend en afgewerkt. De uitdieping leek op het eerste 

gezicht zo’n 70 cm diep en in te delen in drie lagen. Echter, doordat de insteek tot aan het 

prehistorische leefniveau reikte, bestond de onderste laag voor circa 30 cm uit een restant van een 

prehistorisch spoor dat aangesneden was; de kuil uit de Nieuwe Tijd was dus iets minder dan een 

halve meter diep. Het circa 5 cm dunne laagje daarboven was opgebouwd uit bruin humeus materiaal 

en heeft mogelijk te maken met de initiële functie van de kuil; als beerput. De bovenste laag bestond 

uit een heterogene, grijs gevlekte zandvulling met brokken. Daarnaast werden in deze laag resten 

 
181 V41. 
182 V42. 
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van dakpan, baksteenpuin en keramiek aangetroffen, waardoor de kuil in de laatste fase mogelijk 

als afvalkuil is gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het keramiek in de bovenste laag van de kuil bestond uit een kleine hoeveelheid scherven 

van roodbakkend en witbakkend aardewerk uit de eerste helft van de 17de eeuw.183 Het 

vormenspectrum bestaat uit delen van 

grapen, een deksel (r-dek-7) een 

bakpan, een lekschaal (r-lek-7), 

papkoppen en een vuurstolp. Meest 

bijzonder is de vondst van een kleine 

cilindrische vijzel van tefriet, een 

vulkanisch gesteente uit de Eifel (afb. 

48). De vijzel heeft een diameter van 

10,7 cm en is 7,5 cm hoog. Dergelijke 

vijzels waren in de Late-Middeleeuwen 

algemeen in de omloop, maar in 17de-

eeuwse scheepswrakken worden ze 

bijvoorbeeld ook nog aangetroffen. 

 

 
183 V32. 

Afb. 48. De vijzel van tefriet (V32-S01). 
 

Afb. 47. Kuil S44 in vlak 2 van WP1 na het couperen. De stratigrafie van de kuil tekent zich duidelijk af. 
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Kuil (1600-1700) 

Deze kuil S6 is centraal in vlak 1 van WP1 

aangetroffen en was circa 0,8 m bij 1 m. Van de kuil 

is geen dieptemaat genomen. De vulling was 

donkergrijs van kleur en bevatte asresten, houtskool 

en drie keramiekscherven. Het vondstmateriaal 

bestond uit een fragment van een blauw beschilderd 

majolica bord, een scherf van een faience kom en een 

manchetvormig randfragment van een pot van 

vermoedelijk Frans witbakkend aardewerk met 

typische rossige blos en groene glazuurvlekken (afb. 

49).184 De vondsten dateren grofweg uit de 17de 

eeuw, de faience kom is vermoedelijk na 1650 

gemaakt. 

 

Kuil (1600-1700) 

Kuil S8 werd centraal-westelijk in vlak 1 van WP1 blootgelegd, waar het ook nog gedeeltelijk in het 

westprofiel doorliep.185 In het vlak had het spoor een vierkante vorm van ongeveer 1,3 m bij 1,2 m. 

Uit de profieltekening valt op te maken dat de kuil circa 1 m diep was. De kuil had een sterk 

heterogene vulling van bruingrijs zand met inclusies van baksteen en keramiek. In deze kuil werden 

scherven van een bord en een grape van roodbakkend aardewerk gevonden.186 Beide objecten 

dateren vermoedelijk uit de 17de eeuw. De functie van de kuil is onduidelijk. 

 

S2 Kuil (1663-1800) 

In de noordwestelijke hoek van WP1 werd kuil S2 blootgelegd en was rechthoekig van vorm; de 

afmetingen kwamen neer op ongeveer 0,5 m bij 1 m. Uit het dagrapport blijkt dat de vulling van de 

kuil veel kalk bevatte. De functie is lastig met zekerheid vast te stellen. De kalk kan als mortelkuil 

gebruikt zijn om, zoals de naam al zegt, mortel in aan 

te maken voor bouwwerkzaamheden. Deze 

verklaring wordt ondersteund door enkele stukjes 

baksteen die ook in de kuil werden aangetroffen. Een 

eventueel andere plausibele verklaring is dat de kuil 

verband houdt met het ontharen en ontvlezen van 

huiden.187 In deze kuil is ook een bijzondere koperen 

munt uit de 17de eeuw aangetroffen (afb. 50).188 Het 

gaat om een Schots muntstuk, een zogenaamde 

turner of bodle, herkenbaar aan de afgebeelde distel. 

 
184 V10. 
185 Profiel 4, laag 15. 
186 V34. 
187 In voorgaande eeuwen maakten looierijen veel gebruik van kalk bij het proces om haren en vleesresten te verwijderen 
van verse huiden. Daarvoor werd schelpgruis fijngemalen tot ongebluste kalk en in water opgelost tot kalkmelk. Een 
dergelijk proces kan op kleinere schaal (door bijvoorbeeld een ambachtsman/huishouden) op deze locatie zijn uitgevoerd.  
188 V3. Determinatie: Frank Postma. 

Afb. 49. Randfragment van een pot van Frans 
witbakkend aardewerk (V10-C01). 
 

Afb. 50. Het Schotse muntstuk van beide zijden 
belicht (V3-MO1). 
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Afb. 51. Het flesfragment van Chinees 
kraakporselein (V9-CO1). 

Dit type munt had de waarde van een twee pence. Op de voorzijde is het gekroonde monogram “CR 

II” zichtbaar. Dit staat voor “Carolus Rex II” en relateert aan koning Charles II. De munt is geslagen 

tussen 1663 en 1668, aan het begin van zijn regeerperiode. Het omschrift langs de rand luidt: “CAR. 

D.G.SCOT. ANG. FRA.ET.HIB.R”. Vertaald staat er: “Charles, bij gratie van God, koning van 

Schotland, Engeland, Frankrijk en Ierland”. Op de keerzijde is een distel afgebeeld met het omschrift: 

“NEMO.ME.IMPVNE.LACESSET”. Dit is het motto van het Huis Stuart en betekent: “Niemand tergt 

mij zonder gevaar”. 

 

Laag/ophoging (1675-1750) 

Deze laag tekende zich af in het westprofiel van WP1.189 De bruingrijze zandvulling was sterk 

heterogeen van aard en droeg inclusies van baksteen en keramiek met zich mee. In het veld werd 

er een relatie gesuggereerd met het nabijgelegen spoor S14, die als ophogingslaag uit de Nieuwe 

Tijd was geïnterpreteerd. Uit S16 zijn een paar scherven van roodbakkend en witbakkend aardewerk 

verzameld.190 Het materiaal dateert hoofdzakelijk uit de late 17de tot en met de eerste helft van de 

18de eeuw. Meest bepalend voor de datering van deze laag zijn een scherf van een bord van Fries 

roodbakkend aardewerk aan de binnenzijde versierd met gemarmerde kleislib en een fragment van 

een roodbakkende pispot (r-pis-48). 

 

Spoor met aardewerk en bouwkeramiek (1675-1800) 

Spoor S3 werd tijdens de aanleg noordwestelijk in WP1 aangesneden en bevond zich zowel in de 

noordwand als in het vlak. In het zichtbare vlak had de kuil afmetingen van 0,9 m bij 0,5 m. De 

zandige vulling van dit spoor had inclusies van gele en rode baksteen, plavuis, schelpmateriaal en 

twee scherven keramiek.191 De ene scherf kon worden toegeschreven aan een kom van majolica. 

Het andere fragment was vermoedelijk afkomstig van een steelpannetje van roodbakkend 

aardewerk, welke aan de buitenzijde was versierd met een witte sliblaag en vlekken van 

mangaanoxide. Dit materiaal staat bekend als vlekkengoed en is typisch voor het laat 17de- en 18de-

eeuwse repertoire van de Friese pottenbakkers. 

 

Uitbraakspoor (1700-1800) 

Spoor S5 kwam centraal-westelijk tijdens de aanleg van 

WP1 aan het licht en is geïdentificeerd als een 

uitbraakspoor.192 Het rechthoekige spoor was in het vlak 

1,1 m bij circa 0,5 m. Tijdens de werkzaamheden zijn er in 

dit spoor twee keramiekfragmenten aangetroffen.193 Het 

betreft de bodem van een cilindrische grape uit Bergen op 

Zoom – een vrij karakteristiek 18de-eeuws product – en een 

fragment van een fles van Chinees kraakporselein (afb. 51). 

 
189 Zie afb. 28/profiel 4, laag 16. 
190 V33. 
191 V4. 
192 De naamgeving slaat op de ontstane sleuf dat als negatief achterblijft nadat muurwerk wordt afgebroken en waarbij 
de sleuf vervolgens bewust of onbewust gevuld wordt met bijvoorbeeld (bouw)puin, allerhande restafval en aarde. 
193 V9. 
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Afb. 52. De westelijke helft van keldertje S17 op de foto in vlak 1 van WP1, nadat het vlak en de kleine kelder 
zijn opgekuist voor de foto. S18 en S19 liggen bezuiden de kelder. Hierna is de werkput aan de oostzijde verbreed.  

Het kraakporselein, dat grofweg uit de eerste helft van de 17de eeuw dateert, werd nog eeuwenlang 

in het Nederlandse kustgebied gewaardeerd. We vinden het dan ook geregeld terug als antiek tussen 

jonger afval. 

 

Kelder (1725-1775 / 1870-1900) 

Kleine kelder S17 werd centraal-zuidelijk in vlak 1 van WP1 open gelegd en bleek dichtgestort (afb. 

52). De ommuring waarmee de kelder was opgebouwd bestond uit een enkelsteensmuur van gele 

en oranje bakstenen van het formaat 20,5 cm x 9,5 cm x 4,5 cm. De langste zijden van het 

rechthoekige keldertje hadden een zuidwestelijke-noordoostelijke oriëntatie. De lange zijden waren 

1,5 m lang, de korte zijden circa 1 m. De kelder bleek geen bodem te hebben en tevens waren de 

muren niet aangesmeerd. Een initiële, vloeistofhoudende functie lijkt hierdoor zeer onwaarschijnlijk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze kelder zijn tientallen keramiek- en glasscherven aangetroffen. Binnen dit vondstmateriaal is 

een duidelijk onderscheid te maken tussen voorwerpen uit het midden van de 18de eeuw194 en 

vondsten uit het laatste kwart van de 19de eeuw.195 Het lijkt erop dat de kelder al rond 1750 buiten 

gebruik is geraakt en mogelijk is er tussen circa 1870 en 1900 nog een afvalkuil in gegraven. 

 

 

Hieronder worden beide fasen besproken. 

 

 

 
194 V21. 
195 V12. 
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Afb. 53. De zeepkop van vlekkengoed (V12-C01). Afb. 54. Kopje van Friese makelij (V21-C02). 

Afb. 55. Een grape uit Bergen op Zoom (V21-C03). 

1725-1775 

De meeste vondsten uit de kelder dateren uit deze tijd. Het gaat om minimaal 27 objecten van 

keramiek en vier items van glas. De keramiekvondsten bestaan voor bijna twee derde uit 

gebruiksgoed van roodbakkend en witbakkend aardewerk. Het overige vondstmateriaal betreft 

fragmenten van tinglazuuraardewerk, Chinees porselein en kleipijpen. Het ontbreken van industriële 

keramiek uit Engeland maakt aannemelijk dat de kelder ergens in het derde kwart van de 18de eeuw 

dichtgestort is. Na 1775 had praktisch elk huishouden in Nederland wel de beschikking tot het 

verfijnde serviesgoed uit Groot-Brittannië. 

Het roodbakkend en witbakkend aardewerk is hoofdzakelijk vertegenwoordigd met 

keukengoed en tafelwaar van Friese, Brabantse en West-Duitse makelij. Deze samenstelling is 

kenmerkend voor het afval van een 18de-eeuws Noord-Nederlands huishouden. Typisch Fries zijn de 

borden en papkoppen van roodbakkende klei versierd met gemarmerde kleislib of een slingerlijn van 

witte kleislib. Een zeepkop (r-pot-26) van vlekkengoed behoort eveneens tot het repertoire van de 

18de-eeuwse Friese pottenbakkers (afb. 53).196 Verder is een klein kopje op standvlak (r-kop-16) op 

te merken dat op grond van het zwart gespikkeld baksel ook als Fries product te bestempelen is (afb. 

54). Een fragmentarisch bewaard bord op standvlak versierd met stippen van witte kleislib is een 

typisch fabricaat uit het Nederrijns gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder kunnen fragmenten van diverse 

cilindrische grapen en bakpannen als Brabants 

worden aangemerkt. Eén archeologisch 

complete grape (r-gra-51) met verdikte rand is 

een typisch product uit Bergen op Zoom (afb. 

55).197 Overige aangetroffen vormen zijn een 

lekschaal (w-lek-2) en een olielamp (w-oli-2) 

van witbakkend aardewerk en minimaal twee 

vuurtesten van roodbakkend aardewerk.  

 

 

 
196 Van der Meulen & Smeele 2005, 274. 
197 Groeneweg 1992, 102. 
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Het tinglazuuraardewerk bestaat uit 

borden en koppen van majolica en faience. De 

majolica is hoofdzakelijk afkomstig uit 

Friesland en is in blauw beschilderd met 

bloemen of een landschap. Meest compleet is 

een bord (m-bor-3) van Harlinger majolica 

beschilderd met een dorpsgezicht (afb. 56). 

De faience is vermoedelijk allemaal in Delft 

geproduceerd. Opvallend is het feit dat het 

vooral om theegoed gaat, bestaande uit 

fragmenten van kopjes (f-kop-1, f-kop-2) en 

schotels (f-bor-8, f-bor-16). Dit is een 

indicatie dat rond het midden van de 18de 

eeuw het theeritueel ook onder inwoners van 

Oosterend was ingeburgerd. Verder is een 

scherf van een faience vaas beschilderd met 

Chinese Wanli-motieven uit de periode rond 

1700 op te merken. Naast het in Nederland 

geproduceerde tinglazuuraardewerk is een 

theekop (p-kop-4) van Chinees porselein in de kelder aangetroffen (afb. 57).198 De kop is in blauw 

beschilderd met chrysanten aan de buitenzijde en servetwerk langs de rand aan de binnenzijde. 

Serviesgoed met soortgelijke decors bevond zich ook in het ruim van het scheepswrak van het VOC-

schip de Geldermalsen, gezonken in 1752.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot zijn twee pijpenkoppen en drie steelfragmenten van kleipijpen tussen de vondsten 

te herkennen. De pijpenkoppen bestaan uit een rondbodem en een ovoïde ketel. Beide zijn voorzien 

van het merk “16 gekroond”. Dit kan gekoppeld worden aan de Goudse pijpenmaker Willem Jacobse 

 
198 V21-C01. 
199 Jörg 1986, 66-67, 74-75, 88-89. 

Afb. 56. Beschilderd bord van Harlinger Majolica (V21-
C04). 

Afb. 57. Theekop van Chinees porselein (V21-C01). 



 

93 
 
 

 

 

 

van Dalom die tussen 1720 en 1777 actief was. De tabakspijpen kunnen grofweg tussen 1740 en 

1770 worden gedateerd.  

Naast de keramiekvondsten zijn diverse fragmenten van glazen flessen op te merken. Het 

gaat om diverse bolle flessen. Een exemplaar van groen glas is te herkennen als een type gl-fle-22. 

Verder scherven van paars en lichtblauw glas gevonden. Meest bijzonder is een grotendeels complete 

laat 17de-eeuwse fles van kobaltblauw glas versierd met ribben in de mezza stampaura techniek.200 

Deze wordt in het gekleurde tekstkader behandeld. 

 

 

 

Een bijzondere kobaltblauwe fles uit de Koetebuurt          M. Hulst 

 

Tijdens de opgraving werden scherven van een blauwe 

tafelfles gevonden. Deze waren afkomstig uit de kelder 

behorende bij perceel 62 (afb. 58). Dit perceel bleef lang 

onbebouwd. Uit dit spoor kwam baksteenpuin, bot, 

diverse scherven aardewerk uit de eerste helft van de 18de 

eeuw en veel scherven van blauw glas.   

  Na het puzzelen bleek de fles vrijwel 

compleet te zijn (afb. 59). Het zilveren montuur en de 

stop ontbraken echter. De fles is gerestaureerd door Peter 

Oudheusden, vrijwilliger bij Archeologie West-Friesland. 

Het gaat om een fles die zeldzaam is in het archeologisch 

vondstmateriaal. De fles is in de 2de helft van de 17de eeuw 

geblazen van glas dat blauw gekleurd is met behulp van 

kobalt. De fles is versierd met ribben en gemaakt met de 

zogenaamde `mezza-stampaura` techniek. Deze 

Italiaanse term betekent letterlijk ̀ halve mal`. Tijdens het 

uitblazen van de hete glasbel werd deze een laatste keer, 

tot de helft, in het vloeibare glasbad gedoopt. Er kwam een 

extra laag glas op de glasbel, waarna deze in een mal met 

ribben werd uitgeblazen. De mal kwam precies tot de rand 

van het extra laagje glas. Op de fles is nog steeds te zien 

waar deze glaslaag ophield; net onder de hals van de fles 

(afb. 60).  

       

 

 
200 V21-G01. 

Afb. 58. Een uitsnede van de kadastrale 
minuut, waarbij de blauwe stip de 
vondstlocatie van de glasscherven 
markeert. Deze locatie komt overeen met 
de ligging van kelder S17.  

Afb. 59. De gewassen scherven 
voorafgaand aan het plakken. 
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De fles is waarschijnlijk in Duitsland of de Nederlanden gemaakt. In archeologisch materiaal zo 

vroeg als de 16de eeuw, komen blauwe glazen kannen voor. Deze zeldzame glazen zijn uit Duitsland 

afkomstig (gl-kan-2). Ze vertonen veel overeenkomsten met de fles van Texel. Niet alleen de bolle 

vorm en kleur, ook de technische uitvoering is in sommige gevallen identiek. Dit zou een goede 

reden zijn om naar Duitsland te wijzen als land van herkomst. In de 17de eeuw komen ook uit 

Duitsland sierflesjes in de`mezza-stampaura` techniek (gl-fle-36). Deze techniek werd dus door 

de Duitse waldglasblazers goed beheerst. Kijken we naar glas in latere tijden, dan zien we flessen 

of karaffen met een handsvat (gl-fle-198 en gl-fle-104) die ook een grote gelijkenis vertonen met 

de Texelse fles. De meeste exemplaren zijn van kleurloos glas, maar ook exemplaren in blauw en 

aquamarijn zijn bekend. Deze werden in loodglas uitgevoerd. Een aanwijzing voor een ontstaan in 

de Nederlanden of Engeland. Een chemische analyse kan hierin een uitkomst bieden.  

Luxe dineren met veel wijn was iets wat de Hollandse elite graag deed in de Gouden Eeuw. 

De tafel was rijk gedekt, gevogelte, wild en vis werd opgediend, men at van Chinese porseleinen 

borden en dronk uit Venetiaanse glazen. Fraaie flessen zoals het exemplaar uit Oosterend werden 

gebruikt om wijn in te decanteren, een proces waarbij wijn wordt overgegoten zodat het bezinksel 

achterblijft. Ze werden gevuld met wijn die in de vaten of vierkante kelderflessen werd bewaard. 

Op tafel werd de wijn in dergelijke flessen mooi gepresenteerd en kon ademen. Drinkglazen zoals 

roemers maar ook groene flessen werden in Nederland zelf gemaakt. Exclusieve producten kwamen 

uit Venetië en Zuid-Duitsland. In het zuiden van Duitsland kwam kobalt van nature voor en werd 

als hittebestendig pigment aan de glaspasta toegevoegd. Hierdoor kreeg het glas een diepblauwe 

kleur. Door het glas in een mal met ribben te blazen, werd een spectaculair effect van kleuren en 

lijnen bereikt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afb. 60. De gerestaureerde kobaltfles met versierde ribben in de mezza stampaura techniek 
(V21-G01). De fles is 24 cm hoog en heeft een maximale buikdiameter van circa 16 cm. 
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De kobaltfles werd vermoedelijk in Amsterdam, als knooppunt van de glashandel, door een rijk 

huishouden aangeschaft en is op een of andere wijze op Texel terecht gekomen. Het moet te pronk 

hebben gestaan in een eenvoudig huishouden in Oosterend. Het is opvallend dat deze flessen 

vrijwel ontbreken als bodemvondsten maar juist in collecties als overleveringstukken te zien zijn. 

Dit duidt erop dat men deze sierflessen voorzichtig heeft behandeld. De kobaltfles uit Oosterend is 

de eerste complete uit een opgraving. De in Oosterend aangetroffen fles heeft het echter minder 

lang volgehouden. Aan de achterzijde is duidelijk te zien waarom de fles is weggegooid; deze viel 

heel hard in gruzelementen op de vloer. Vervolgens is het al vroeg in de 18de eeuw met bijna alle 

scherven in het keldertje geworpen. 

 

Nadat M. Hulst zijn bevindingen op schrift gesteld had, is er door B. van Os (RCE) een 

elementanalyse op enkele scherven uitgevoerd. Na een vergelijking met de ‘nationale referentie 

collectie glas’ bleef er precies één exemplaar met overeenkomstige elementverhoudingen over. Het 

betreft restanten van een in een mal gemaakte vaas die in een beerput werden aangetroffen tijdens 

archeologische werkzaamheden aan de Groenmarkt te Dordrecht. Van dit exemplaar wordt 

vermoed dat het tussen 1675 en 1720 in Nederland is geproduceerd. Voor het op de Koetebuurt 

aangetroffen exemplaar mag dus mogelijk hetzelfde gezegd worden. Voor een uitgebreide element-

analyse van de Oosterender vaas, zie bijlage 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870-1900 

Een klein deel van de vondsten, afkomstig uit het bovenste deel van de dichtgestorte kelder, dateert 

uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Meest illustrerend voor dit jongere vondstmateriaal is een 

archeologisch compleet schoteltje (iw-bor-3) van Maastrichts industrieel wit aardewerk (afb. 61).201 

De schotel is versierd met een onderglazuur blauw drukdecor van florale motieven. Op de bodem is 

een beeldmerk van de firma Société Ceramique afgedrukt. Het merk met de klimmende leeuw dateert 

tussen 1870 en 1895.202 Naast deze schotel is een randfragment van een kom van industrieel wit 

aardewerk te onderscheiden (iw-kom-4). Verder kan een in een mal geperst kopje van Europees 

porselein in de late 19de eeuw gedateerd worden. Ook zijn er twee producten van Fries aardewerk 

tot de jongere fase te rekenen. Het gaat om scherven van een voorraadpot (r-pot-2) van 

roodbakkend aardewerk en een beslagpot (w-kan-5) van witbakkend aardewerk. Het laat 19de-

eeuwse glaswerk uit de kelder bestaat tot slot uit fragmenten van minimaal één cilindrische fles (gl-

fle-27) van donkergroen glas.  

 

 

 

 

 

 
201 V12-C02. 
202 Polling 2006, 94, beeldmerk 530A. 
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Vondstconcentratie uit mogelijke kuil (1740-1775) 

In de zuidwand van WP1 werd een mogelijke kuil waargenomen, waaruit een substantiële 

hoeveelheid vondstmateriaal( V51) is verzameld. De hoofdcategorie bestond uit een groot aantal 

18de-eeuwse keramiekscherven. Er zijn minimaal 33 verschillende voorwerpen te onderscheiden. Het 

vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit keukengoed van roodbakkend en witbakkend aardewerk 

(64%) en serviesgoed van tinglazuuraardewerk (12%), Chinees porselein (15%) en Engels 

industrieel steengoed (9%). De kuil is als puntvondst ingemeten. 

De samenstelling van het roodbakkend en witbakkend aardewerk is karakteristiek voor een 

18de-eeuws vondstcomplex. Het gaat vooral om producten uit Bergen op Zoom, Friesland en het 

Nederrijns gebied. De keramiek uit Bergen op Zoom 

bestaat uit vuurvaste bakpannen met brede 

kraagrand (r-bak-6) en een cilindrische grape (r-gra-

51) van roodbakkend aardewerk. Het Friese 

repertoire is vertegenwoordigd met papkoppen (r-

kop-4), een bord (r-bor-3), een voorraadpot (r-pot-

60) en drie vuurtesten (r-tes-2) van roodbakkend 

aardewerk (afb. 62).203 Verder zijn een tuitpot (w-

gra-24) en een roomkan (w-gra-27) van Fries 

witbakkend vlekkengoed op te merken. Borden van 

roodbakkend aardewerk op standvlak met een 

ongeglazuurde onderzijde en een met kleislib 

versierde binnenzijde zijn karakteristieke producten 

 
203 V51-C05. 

Afb. 61. Schoteltje van Maastrichts industrieel wit aardewerk (V12-C02). 

Afb. 62. Friese vuurtest van roodbakkend 

aardewerk (V51-C01). ‘Test’ is een ouderwetse 

benaming voor schaal of kom, meestal gemaakt 
van aardewerk. Met een vuurtest kond men veilig 
gloeiend steenkool verplaatsen om zich elders 
warmte te verschaffen. Bijvoorbeeld om de benen 

te verwarmen onder een deken of rok. 
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uit het Nederrijns gebied. Een archeologisch 

compleet exemplaar (r-bor-7) is op de spiegel 

versierd met een vogel van witte kleislib met 

accenten van koperoxide (afb. 63).204 Verder zijn 

binnen de grove keramieksoorten nog een tweetal 

steelgrapen en een vermoedelijk deksel van een 

doofpot van witbakkend aardewerk plus delen van 

twee komforen van roodbakkend aardewerk op te 

merken.  

Het tinglazuuraardewerk omvat fragmenten 

van borden van Friese majolica en Delftse faience. 

Een Harlinger majolica bord (m-bor-3) in blauw 

beschilderd met een pauw op de spiegel is voor de 

helft bewaard gebleven (afb. 64).205 Verder zijn 

vooral fragmenten van vlug beschilderde faience 

borden (f-bor-3) en schotels (f-bor-8) op te merken. 

Een deel van deze borden is na 1750 te dateren. Het 

Chinees porselein bestaat uit scherven van minimaal 

twee schotels (p-bor-2) en drie kopjes (p-kop-4). Dit 

materiaal is in de eerste helft van de 18de eeuw te 

dateren. Meest compleet is een schotel in blauw 

beschilderd met een ruiter in een landschap (afb. 

65).206 Naast het standaard blauw beschilderde 

materiaal zijn fragmenten van een kop met een 

bruin geglazuurde buitenzijde en een kop versierd 

met florale motieven in onderglazuur blauw en 

overglazuur rood en goud beschildering te 

onderscheiden. Deze decoratiestijlen staan 

respectievelijk bekend als kapucijnerwaar en Imari-

porselein. Sterk bepalend voor de datering van dit 

afvalcomplex is een tweetal schotels (s3-bor-2) en 

een theekopje (s3-kop-3) van Engels industrieel 

steengoed (afb. 66).207 Dit materiaal, in Engeland 

white salt-glazed stoneware genoemd, kwam vanaf 

de jaren 1730 op de Nederlandse markt terecht. Het 

is herkenbaar aan de dunwandige in mallen geperste 

vormen, waarbij het oppervlak de structuur heeft 

van een sinaasappelschil vanwege het toegepaste 

 
204 V51-C04. 
205 V51-C06. 
206 V51-C01. 
207 V51-C02 & V51-C03. 

Afb. 63. Nederrijns bord met versiering van vogel 
van witte kleislib (V51-C04).  

Afb. 64. Harlinger majolica board met pauw (V51-

C06).  

Afb. 65. Bord van Chinees porselein met ruiter 
(V51-C01)  
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zoutglazuur. Dit white salt-glazed stoneware bleef in 

productie tot in de jaren 1770, toen het door het 

succes van de verfijnde aardewerksoort creamware 

werd overschaduwd.208 Tot slot kunnen nog drie 

ovoïde pijpenkoppen en drie steelfragmenten van 

tabakspijpen opgemerkt worden. Bij twee 

pijpenkoppen is een hielmerk zichtbaar. Het gaat om 

de merken "PIB", verbonden aan de Goudse pijp 

enmaker Paulus Jansz. Bos, actief tussen 1739-1781 

en "25 gekroond", in gebruik door Hendrik Sijpestein die werkte van 1733 tot 1773.  

Binnen de concentratie bevonden zich tevens enkele fragmenten van 17de- en vroeg 18de-

eeuwse blauw beschilderde tegels en twee glasscherven van een vroeg model cilindrische fles. De 

samenstelling van de keramiekvondsten maakt aannemelijk dat de afvalconcentratie ergens in het 

derde kwart van de 18de eeuw is gevormd.  

 

Muurwerk (1850-1900) 

Dit nieuwetijdse muurwerk kwam naar voren tijdens de aanleg van WP1 in de noordwestelijke hoek 

en bestond uit één laag van gele bakstenen. Muur S1 was 0,9 m lang, iets minder dan 20 cm breed 

en met de lengterichting georiënteerd op het noordwesten. De bakstenen waren van het formaat 17 

cm x 7,5 cm x 3,5 cm, waarbij het eerstgenoemde getal correspondeert met de breedte van de muur. 

Bij dit spoor is één fragment van industrieel wit aardewerk gevonden.209 Het gaat om een 

bodemfragment van een schoteltje dat uit de tweede helft van de 19de eeuw dateert. Mogelijk is het 

in Maastricht geproduceerd. 

 

Vondstconcentratie (1850-1900) 

Deze concentratie van vondstmateriaal (S20) kwam aan het licht in de zuidwestwand van WP1. 

In dit spoor zijn fragmenten van minimaal vijf verschillende objecten van keramiek aangetroffen. 

Naast delen van een voorraadpot (r-pot-60) van Fries roodbakkend aardewerk met kalkaanslag aan 

de binnenzijde is een archeologisch complete 

vuurtest (w-tes-1) van Fries witbakkend 

aardewerk op standring gevonden.210 De 

vuurtest is aan de buitenzijde voorzien van 

een groen glazuur (afb. 67).211 Dit model is 

vrij karakteristiek voor de 19de eeuw. Nog 

specifieker te dateren zijn twee objecten van 

industrieel wit aardewerk uit Maastricht. Het 

gaat om fragmenten van een theepot en 

vermoedelijk een suikerpot van zogenaamde 

 
208 Edwards & Hampson 2005, 46-47. 
209 V1. 
210 V13. 
211 V13-C01. 

Afb. 66. Kop en schotel van Engels industrieel 
steengoed (V51-C02 & V51-C03).  

Afb. 67. Friese vuurtest met groene glazuur (V13-C01). 
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Rockingham ware. Dit type aardewerk, van oorsprong uit Engeland, is bedekt met een engobe van 

mangaanoxide met typische donkerbruine vlekken en een hoogglanzend glazuur. Het dateert uit de 

tweede helft van de 19de eeuw. Tot slot is een antiek stuk op te merken, het betreft een scherf van 

een blauw beschilderd kopje van Chinees porselein uit de eerste helft van de 18de eeuw. 

  

Kuil met aardewerk en bouwkeramiek (1875-1900) 

Dit spoor (S18) werd in vlak 1 van WP1 aangetroffen, alwaar het centraal tegen het zuidprofiel aan 

lag gesitueerd en daarin ook nog gedeeltelijk doorliep. De kuil was gevuld met grof puin, gele 

bakstenen en fragmenten van dakpannen. Daarnaast bevatte het een kleine hoeveelheid 

keramiekscherven en diverse fragmenten van wandtegels.212 Het gevonden aardewerk bestaat uit 

een fragment van een kachelpan (r-kap-1) van roodbakkend aardewerk uit Bergen op Zoom, 

scherven van een bord en een kopje van blauwe beschilderde 18de-eeuwse Delftse faience en een 

archeologisch complete kom (iw-kom-4) van industrieel wit aardewerk met een sierlijk geperste 

parelrand. De kom draagt op de bodem een beeldmerk van de Maastrichtse firma Petrus Regout (afb. 

68).213 Het is een ovaal stempel met daarin 

het jaartal 1836, het oprichtingsjaar van de 

fabriek. Interessant is de onderbreking in 

de omkadering van het merk onder de 

letter S van MAASTRICHT. Regout 

hanteerde een systeem van breuken in de 

omkadering van zijn merken om aan te 

geven wanneer de producten gemaakt zijn. 

De breuk onder de S relateert aan het jaar 

1882.214 Aan de binnenzijde van de kom 

zijn resten van rode kleurstof zichtbaar. 

Mogelijk is de kom secundair als 

verfreservoir gebruikt bij schilderwerk. 

Naast het aardewerk zijn vrij veel fragmenten van 17de- en 18de-eeuwse wandtegels 

aangetroffen. Er is duidelijk sprake van meerdere sets die op eenzelfde wand hebben gezeten. Ze 

zullen met de sloop van (delen van) een pand in de kuil beland zijn. De vroegste tegels zijn in blauw 

beschilderd met een drietulp in accolades met meanders in Chinese Wanli-stijl, ze dateren uit de 

periode 1630-1650. Van dit type zijn minimaal vijf exemplaren vertegenwoordigd (afb. 69.1-69.4).215 

Een ander type tegel uit dezelfde periode is in blauw beschilderd met een driebloem in gekarteld 

kwadraat met driestip en lelies als hoekmotieven. Uit de late 17de en vroege 18de eeuw zijn enkele 

scherven van tegels op te merken die in blauw beschilderd zijn met een dorpsgezicht binnen een 

cirkel of een herderin in een landschap met spinnen als hoekmotieven. Tot slot is nog een serie tegels 

uit de periode 1730-1770 aangetroffen. De tegels zijn in blauw beschilderd met landschapjes of 

 
212 V14. 
213 V14-C01. 
214 Polling 2006, 13, 29, beeldmerk 60B. 
215 V14-BK01, V14-BK02, V14-BK03, V14-BK04. 

Afb. 68. Maastrichtse kom van firma P. Regout (V14-C01). De 
rode kleurstof is duidelijk zichtbaar aan de binnenzijde.  
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figuren in landschappen in een achtkant op een paars gesprenkeld fond en kwartrozetten als 

hoekmotieven (afb. 70.1-70.3).216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelder (1700-1800 / 1884-1900) 

Kelder S22 werd blootgelegd centraal-oostelijk in vlak 1 van WP1 (afb. 71) en is analoog op tekening 

gezet. De structuur was rechthoekig van vorm, waarbij de langste zijden een noordwestelijke-

zuidoostelijke oriëntatie hadden. De kelder was circa 1,4 m breed en 2,2 m lang. De structuur was 

opgebouwd uit rode en gele bakstenen met afmetingen 22 cm x 11 cm x 4,5 cm en had nog een 

intacte vloer van rode en groene plavuizen.  

 
216 V14-BK05, V14-BK06, V14-BK07.  

Afb. 69.1-69.4. Vier van de in totaal vijf blauw beschilderde wandtegels uit de 1e helft van de 17de eeuw, met 
drietulp en meanders in Chinese Wanli-stijl (respectievelijk V14-BK01, V14-BK02, V14-BK03, V14-BK04). Het 
vijfde exemplaar was in abominabele staat, waardoor fotografering weinig zinvol bleek. De vierkante tegels zijn 
circa 14 cm bij 14 cm.  

Afb. 70.1-70.3. Drie blauw beschilderde wandtegels uit het midden van de 18de eeuw met landschappen of 
figuren in landschappen (linksboven: V14-BK05. linksonder: V14-BK06. rechts uitvergroot: V14-BK07). Deze 
tegels zijn ook circa 14 cm bij 14 cm.  
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De kelder moet initieel ook gemetselde wandtegels hebben gehad. Dit kan herleid worden aan de 

hand van mortelresten aan de binnenzijden (o.a. bij de noordwand) en het aantreffen van tegelresten 

in de binnenvulling van de kelder. Ook is er in een latere periode een extra muur (enkelsteensverband 

met dezelfde baksteenafmeting) aan de oostzijde in de kelder geplaatst, wat hoogstwaarschijnlijk is 

gedaan om een nieuwe dragende muur te creëren voor het bijbehorende huis. Hetzelfde kan mogelijk 

gezegd worden voor het zuidelijke binnenmuurtje van de kelder. Deze is opgebouwd uit 

dwarsliggende bakstenen van een afwijkende maat; 17 cm x 8 cm x 3,5 cm. Nieuwetijdse muur S30 

ligt aan de zuidkant perfect in lijn met de kelder en zal tot hetzelfde huis hebben behoord. 

De vloer van deze kelder bevond zich 

nog onaangetast in de bodem en bestond uit 

een dambordpatroon van ongeglazuurde 

plavuizen van roodbakkende en 

grijsbakkende klei.217 De plavuizen meten 

respectievelijk 22,3 cm x 22,4 cm x 3,4 cm en 

22,3 cm x 22,3 cm x 3,4 cm (afb. 72).218 Deze 

exemplaren zijn net wat forser dan de  

 
217 V19. 
218 V19-BK01 en V19-BK02. 

Afb. 71. Een close-up van de kelder in zuidelijke richting, nadat de binnenvulling is verwijderd. Aan de zuidzijde 
van de kelder zijn nog twee afwijkende plavuizen zichtbaar die deel uitmaakten van een traptrede. Aan de 
binnenzijde is de jongere enkelsteensmuur met witte mortelresten herkenbaar. Bovenin de foto is nog een glimp 
zichtbaar van muur S30, die in één lijn ligt met de muur van de kelder.  

Afb.72. De groene en rode kelderplavuizen (V19-BK01 en 

V19-BK02).  
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Afb. 73. Beschilderd tegelfragment met vogel en spin (V15-BK01). 
Naar verwachting waren deze tegels bijna 13 cm bij 13 cm. 

Afb. 74. De halve leeuwencent (V18-M01). 

21,3 cm x 21,3 cm x 3,8 cm grote plavuizen uit het wrak 

van de in 1752 in het Hoornse Hop gezonken tjalk van de 

Makkumer schipper Karsten Hoytes.219 Vermoedelijk is de 

kelder op basis van de aanwezigheid van deze plavuizen in 

de 18de eeuw aangelegd. Naast de grote ongeglazuurde 

plavuizen zijn er ook twee plavuizen van 16 cm x 16 cm x 

2,3 cm bedekt met groen glazuur aangetroffen, deze 

dateren uit de 17de eeuw.220 

 

 

 

De vulling van de kelder bevatte enkele sterk 

gefragmenteerde keramiekscherven van roodbakkend aardewerk en majolica uit de 17de en 18de 

eeuw.221 Verder zijn fragmenten van wandtegels uit de tweede helft van de 17de eeuw gevonden.222 

Eén van de fragmenten is van een tegel beschilderd met een vogel en spinnen als hoekmotieven 

(afb. 73).223 De tegels zijn mogelijk met de sloop van een 

wand in de kelder terechtgekomen. De aardewerkscherven 

zijn waarschijnlijk als opspit in de kelder beland, toen deze 

werd dichtgestort met grond en (bouw)keramiek. Meest 

bepalend voor het kunnen vaststellen wanneer de kelder in 

onbruik is geraakt is een halve leeuwencent uit 1884 (afb. 

74).224 Vermoedelijk is de kelder aan het eind van de 19de 

eeuw dichtgestort. 

 

Recente verstoring (1750-1900) 

Verstoring S32 kwam aan het licht in vlak 1 van WP2 en zat gedeeltelijk nog in de profielwand. Het 

spoor was in het vlak 1,2 m bij 1,8 meter groot en rechthoekig van vorm. In dit spoor zijn twee 

keramiekscherven van roodbakkend aardewerk en enkele tientallen fragmenten van wandtegels 

aangetroffen. Het roodbakkend aardewerk bestaat uit een fragment van een komfoor (r-kmf-23) uit 

Bergen op Zoom en een kan inwendig bedekt met een laag van witte kleislib van Fries aardewerk. 

Beide objecten zijn tussen circa 1750 en 1900 nauwelijks van vorm veranderd. Verder zijn veel delen 

van laat 17de- en 18de-eeuwse wandtegels in dit spoor gevonden. Het gaat hoofdzakelijk om blauw 

geschilderde voorstellingen binnen een cirkel en spinnen als hoekmotief. De voorstellingen bestaan 

uit dorpsgezichten, scheepstaferelen en dieren, grofweg daterend tussen 1680 en 1750 (afb. 75.1-

75.2).225 Verder is een bijzonder geometrisch decor op te merken van dubbele witte strikken op een 

paars gesprenkeld fond (afb. 75.3).226 Dit type tegel is specifiek gemaakt tussen 1775-1800.227 

 
219 Perger 2011, 60-61. 
220 V20. 
221 V18. 
222 V15. 
223 V15-BK01. 
224 V18-M01. 
225 V17-BK01, V17-BK02. 
226 V17-BK03. 
227 Pluis 2013, 254. 
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Afb. 76. Chinees bord met floraal motief (V28-

C01). 
Afb. 77. Japans bord van porselein ( V53-C01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losse vondsten 

Tijdens het aanleggen van de opgravingsvlakken is ook interessant vondstmateriaal aangetroffen dat 

niet aan specifieke contexten kan worden gekoppeld. Deze vondsten geven wel een goed beeld van 

de lokale materiële cultuur door de eeuwen heen. Enkele opvallende stukken worden hieronder 

vermeld. 

 

Keramiek 

Veel van de losse vondsten dateren uit de 18de en 19de eeuw en getuigen van enige luxe. Voor de 

18de eeuw zijn fragmenten van diverse borden van verfijnde keramieksoorten op te merken. Naast 

een grote scherf van een Chinees bord (p-bor-4) beschilderd met blauwe florale motieven is een 

bodemfragment van een porseleinen bord uit Japan te onderscheiden (afb. 76-77).228 Japans 

porselein, vaak herkenbaar aan een grauw blauwe beschildering, was veel zeldzamer en ook duurder 

dan de Chinese equivalent in de 18de eeuw. Interessant is het decor van het Japanse bord. Het gaat 

hier namelijk om een imitatie van Chinees kraakporselein dat destijds al een eeuw oud was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
228 V28-C01 & V53-C01. 

Afb. 75.1. Blauw geschilderde tegel 
met dier (V17-BK01). Afmeting: 
circa 12,5 cm bij 12,5 cm. 

Afb. 75.2. Blauw geschilderde 
tegel met dorpsgezicht (V17-
BK02). Afmeting: circa 13,5 cm 
bij 13,5 cm. 

Afb. 75.3. Tegel met paars gesprenkeld 
fond en dubbele witte strikken (V17-
BK03). Afmeting: circa 13,5 cm bij 13,5 

cm. 
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Verder is een bord (iw-bor-11) van Engelse 

creamware met een sierlijk geperste rand, een 

zogenaamde “feather edge”, gevonden (afb. 78).229 

Dit roomkleurig geglazuurde industrieel aardewerk is 

op basis van verkoopcatalogi van Engelse 

aardewerkfabrieken in het laatste kwart van de 18de 

eeuw te dateren.  

De 19de-eeuwse vondsten bestaan onder 

andere uit verfijnd theegoed. Zo kunnen fragmenten 

van een theepot (iw-the-6) en een mogelijk 

bijpassend deksel (iw-dek-9) van industrieel wit 

aardewerk vermeld worden (afb. 79-80).230 De theepot is op de bodem voorzien van een blindmerk 

van de Maastrichtse fabrikant Petrus Regout. Het ovale blindmerk was in gebruik tussen circa 1850 

en 1880.231  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere opvallende vondst is een porseleinen 

tabakspijp uit het midden van de 19de eeuw 

beschilderd met florale motieven (afb. 81).232 

Dergelijke pijpen van Duits porselein waren veel luxer 

en duurzamer dan de standaard Goudse kleipijpen. 

Tot slot zijn meerdere fragmenten van minstens twee 

verschillende bloempotten van Gouds witbakkend 

groen geglazuurd aardewerk uit de tweede helft van 

de 19de eeuw gevonden (afb. 82).233 Dit materiaal 

sluit aan op het in die tijd toenemende gebruik van 

kamerplanten in de Nederlandse interieurs. 

 

 

 
229 V2-C03. 
230 V2-C01 & V2-C02. 
231 Polling 2006, 20, blindmerk 5B. 
232 V2-C04. 
233 V16-C01. 

Afb. 78. Engels ‘feather edge’ bord ( V2-C03). 

Afb. 79. Maastrichtse theepot ( V2-C02). Afb. 80. Maastrichtse theepotdeksel (V2-C01). 

Afb. 81. Porseleinen tabakspijp met florale 
motieven (V2-C04) 
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Glas 

Een malgeblazen cosmetica-flesje met lange hals en het opschrift "T74" is in gave staat op het terrein 

aangetroffen (afb. 83).234 Dit flesje dateert uit de late 19de of vroege 20ste eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaal 

Tijdens de opgraving zijn veel metaalvondsten gedaan. Een groot deel daarvan bestaat uit muntgeld. 

Hieronder worden de metaalvondsten per vorm beschreven. 

 

  

 
234 V2-G01. 

Afb. 82. Scherven van groen geglazuurde Goudse bloempotten uit de periode 1850-1900 (V16-C01). 

Afb. 83. Cosmetica-flesje met lange hals (V2-G01).  
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Munten 

Het overige muntgeld dat op het terrein is 

gevonden, dateert uit de 17de tot en met de 20ste 

eeuw en is hoofdzakelijk geslagen in de 

Nederlanden. Het geld uit de tijd van de Republiek 

(1588-1795) bestaat uit drie zilveren munten, 

twee oorden en negen duiten. De zilveren munten 

zijn een stuiver van Overijssel uit 1628, een 

tweestuiverstuk van Friesland uit 1652 en een 

hoedjesschelling van Zeeland uit 1677 met een 

klop met pijlenbundel (afb. 84-86).235  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de oorden is in Friesland geslagen en 

dateert tussen 1644-1649 (afb. 87).236 De andere 

oord is vermoedelijk afkomstig uit de Zuidelijke 

Nederlanden, maar kan niet specifiek gedateerd 

worden. De provinciale duiten komen uit 

Gelderland (1635), Friesland (1653), Overijssel 

(1702) en Zeeland (1791, 1793) (afb. 88-91).237 

Verder kunnen een Zutphense duit (1687) en een 

duit uit de stad Utrecht (1759-1793) opgemerkt 

worden (afb. 92).238  

 

 

 

 

 

 
235 V5-M01, V28-M01, V27-M01. 
236 V2-M01. 
237 V6-M01, V2-M02, V2-M04, V50-M02. De provinciale duit van Overijssel uit 1702 was in erbarmelijke staat en is 
daardoor niet gefotografeerd. 
238 V2-M03. 

Afb. 84. Zilveren stuiver van Overijssel uit 1628 (V5-
M01). 

Afb. 85. Zilveren tweestuiverstuk van Friesland uit 
1652 (V28-M01). 

Afb. 86. Zilveren hoedjesschelling van Zeeland uit 
1677 (V27-M01). 

Afb. 87. Friese oord uit 1644-1649 (V2-M01). 



 

107 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot zijn twee Reckheimse imitaties van Nederlandse duiten gevonden, het gaat om een kopie 

van een Utrechtse duit (1619-ca. 1670) en een imitatie van een Friese duit met het opschrift “FRI 

CIR” uit de jaren veertig van de 17de eeuw (afb. 93-94).239  

 

 

 

 

 
239 V50-M01, V5-M02. 

Afb. 88. Provinciale duit uit Gelderland uit 1635 (V6-
M01). 

Afb. 89. Provinciale duit uit Friesland uit 1653 (V2-
M02). 

Afb. 90. Provinciale duit uit Zeeland uit 1791 (V2-
M04). 

Afb. 91. Provinciale duit uit Zeeland uit 1793 (V50-
M02). 

Afb. 92. Zutphense duit uit 1687 (V2-M03). 
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De 19de- en 20ste-eeuwse munten bestaan 

uit twee buitenlandse exemplaren. De rest is 

geslagen in de tijd van het Koninkrijk der 

Nederlanden (1815-heden), vertegenwoordigd 

met een dubbeltje van koning Willem III uit zijn 

eerste regeringsjaar (1849) en centen (1822, 

1878, 1899, 1906, 1924, 1926, 1929, 1954, 195?, 

1963) en halve centen (1851, 1854, 1869, 1912, 

1914) uit de regeerperiodes van Willem I tot en 

met Juliana (afb. 95-96).240 Het buitenlandse 

muntgeld bestaat onder andere uit een Duitse 

pfennig uit het Groothertogdom Hessen-

Darmstadt, geslagen in 1819 onder Lodewijk I 

(afb. 97).241 Daarnaast is een Belgische 2 

centimes uit 1835 gevonden (afb. 98).242 Deze 

dateert uit de tijd dat België een 

onafhankelijkheidsoorlog voerde met de 

Noordelijke Nederlanden. Dergelijk Belgisch 

muntgeld wordt geregeld gevonden in 

Nederlandse archeologische contexten. Bijzonder 

aan dit muntstuk is echter de afdruk van een 

Davidster in zowel de voorzijde als de keerzijde. Mogelijk is de munt getransformeerd tot een amulet 

of gelukspenning in handen van iemand met een Joodse achtergrond. Bekend is dat men in Joodse 

kringen in Nederland wel stuivers als amuletten gebruikten. Daarin werd dan de letter H (ה), als 

afkorting voor Gods naam, gestanst.243 Interessant daarbij is de symboliek die de voorstelling van 

de leeuw met de “Constitution Belge” op de voorzijde uitdraagt. De Belgische leeuw zou kunnen 

staan voor de Leeuw van Juda en de plaat met de Belgische grondwet waar zijn poot op rust, doet 

 
240 V27-M02, V28-M02. 
241 V50-M03. 
242 V50-M09. 
243 Met dank aan: Jelka Kröger, Joods Cultureel Kwartier. 

Afb. 93. Reckheimse imitatie van Utrechtse duit (V50-
M01). 

Afb. 94. Reckheimse imitatie van Friese duit (V50-
M02). 

Afb. 95. Dubbeltje uit 1849 (V27-M02). 

Afb. 96. Halve cent uit 1851 (V28-M02) 
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sterk denken aan de stenen tafelen met de tien geboden uit de tijd van Mozes die de basis vormden 

van de Joodse wet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keurlood 

Naast de munten is een keurlood gevonden met de 

inscriptie: "1733 R L" (afb. 99).244 Het betreft een 

vuurlood van het Hoogheemraadschap Rijnland uit 

1733, dat schippers kregen als bewijs voor het 

betalen van belasting voor het onderhoud aan de 

vuurbakens bij het sluizencomplex van 

Spaarndam. 

 

Kledingaccessoires en sieraden 

Binnen deze categorie zijn onder andere twee 18de-eeuwse messing gespen en een 16de of vroeg 

17de-eeuwse gordelsluiting versierd met facetten en een figuur binnen een cirkel te vermelden (afb. 

100-102).245 Daarnaast is een vermoedelijk 17de- of 18de-eeuwse gouden ring versierd met twee 

lijntjes rond een breder vlakje gevonden (afb. 103).246 Verder is een fraaie laat 18de-eeuwse messing 

horlogesleutel op te merken (afb. 104).247 De sleutel is voorzien van een afbeelding van een 

driemaster en krulmotieven in rococo-stijl, met op de keerzijde het opschrift: "PRAGA". 

 

 

 

 

 

 

 
244 V8-M01. 
245 V28-M03, V50-M06, V5-M03. 
246 V50-M08. 
247 V50-M07. 

Afb. 97. Duitze pfennig uit 1819 (V50-M03). Afb. 98. Belgische 2 centimes uit 1835 met aan beide 
zijdes de ingestanste Davidsster (V50-M09). 

Afb. 99. Keurlood van het Hoogheemraadschap Rijnland uit 
1733 (V8-M01). 

Afb. 100. 18de-eeuwse gesp van 
messing (V28-M03).  

Afb. 101. 18de-eeuwse gesp van 
messing (V50-M06).  

Afb. 102. 16de- of vroeg 17de-
eeuwse gordelsluiting (V5-M03). 
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Afb. 107.1. Fragment van de voorzijde van de 
gietijzeren kolenkachel (16-M01). 

Afb. 107.2. Fragment van de binnenzijde van de 
gietijzeren kolenkachel (V16-M01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig 

Verder zijn diverse voorwerpen van uiteenlopende soort op het terrein gevonden. Een messing 

boekbeslag versierd met puntcirkels en een kartelrand dateert waarschijnlijk uit de 16de of 17de eeuw 

(afb. 105).248 Verder is een oog van een messing schaar verfraaid met stilistische bloemmotieven op 

te merken (afb. 106).249 Mogelijk gaat het om 17de-eeuws naaigerei, maar het zou ook deel van een 

kaarsensnuiter geweest kunnen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beduidend jonger is een groot fragment van een gietijzeren kolenkachel uit de tweede helft van de 

19de of de vroege 20ste eeuw (afb. 107.1-107.2).250 Uit dezelfde tijd dateert een klein messing 

tasbeugel of knip met resten leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
248 V50-M05. 
249 V28-M04. 
250 V16-M01. 

Afb. 103. 17de-18de-eeuwse gouden ring (V50-M08).  Afb. 104. 18de-eeuwse messing horlogesleutel (V50-
M07).  

Afb. 105. 16de-17de-eeuws messing 
boekbeslag (V50-M05).  

Afb. 106. 17de-eeuws messing oog van een schaar 
(V28-M04). 
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Afb. 109. Knoop van 
bewerkt bot (S28-O01). 

Dan is er nog een loden musketkogel en een drietal messing patroonhulzen op te merken. De 

patroonhulzen hebben het kaliber 7.92×57 mm en dragen respectievelijk de jaartallen 1938 en 1940 

(afb. 108).251 Ze zijn afkomstig uit een Duits geweer type Mauser Kar98K. Een relatie met de bloedige 

opstand van de Georgiërs op het eiland in het voorjaar van 1945 is gauw gemaakt, maar hier moet 

als kanttekening wel bij worden opgemerkt dat 

deze locatie in Oosterend geen gewapend gevecht 

van man tot man heeft gekend zoals dat op veel 

andere locaties op het eiland wel is gebeurd; 

Oosterend is vrijwel ongeschonden uit deze strijd 

gekomen.252 Een logischere verklaring is een 

naoorlogse relatie, waarbij deze patronen vlak na 

de opstand zijn afgevuurd tijdens bijvoorbeeld 

provisorische schietoefeningen van de 

Binnenlandse Strijdkrachten (BS); hierna zijn de 

hulzen op deze locatie niet opgeruimd. Het meest 

voor de hand liggend is echter de mogelijkheid dat 

een Oosterender kind deze hulzen heeft verzameld 

en later op deze plaats achtergelaten.  

 

Bewerkt bot 

Een vondstcategorie die vooralsnog weinig aan bod is gekomen behelst 

het natuurlijke en bewerkte botmateriaal. Naast de aangetroffen van 16 

dierlijke botten tijdens deze opgraving, is er ook één voorwerp gevonden 

dat gemaakt is van bewerkt bot.253 Deze knoop is aangetroffen tussen de 

algemene stort van het gehele terrein en valt dus niet meer toe te wijzen 

aan een specifiek spoor of gedetailleerde locatie. Op basis van typologie 

kan deze benen knoop gedateerd worden in de 19de eeuw.  

 

 

Conclusie 

Met uitzondering van een zilveren munt zijn er op het terrein nauwelijks vondsten uit de Volle- en 

Late-Middeleeuwen gedaan. De meeste vondstcomplexen dateren uit de 18de en 19de eeuw. Het beeld 

dat de vondsten geven voor de 17de eeuw is tamelijk armoedig. In de sporen zijn weinig opvallende 

importstukken uit het Middellandse Zeegebied en Oost-Azië aangetroffen. Wel is een interessante 

munt uit Schotland op te merken. De 18de-eeuwse vondstcomplexen bevatten wel een aantal 

bijzondere vondsten. Allereerst is de vrijwel complete laat 17de-eeuwse kobaltblauwe schenkfles een 

topstuk te noemen. Een dergelijke sierlijke fles moet zeker in het bezit geweest zijn van mensen met 

enig kapitaal. In de 18de-eeuwse sporen zijn ook fragmenten van Chinees en Japans porseleinen 

serviesgoed aangetroffen. Bovendien toont de vondst van meerdere koppen en schotels van vroeg 

 
251 V30-M01. 
252 www.derussenoorlog.nl; Bartels 1980; Kuip 2016. 
253 V28. 

Afb. 108. Duitse K98 hulzen met de slaghoedjes in 
detail (V30-M01). 
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Afb. 110. Overzicht van de Koetebuurt, vlak voor de aanvang van de bouw van de nieuwe huizen. Rechts de 
voormalige opgravingslocatie en in het geel omcirkeld de door de stratenmakers doorgegeven locatie van de 
welput waar overheen is bestraat. De Koetebuurt loopt horizontaal door de afbeelding, terwijl de Verlorenkost 
verticaal loopt en bij de gele cirkel naar rechts afbuigt. Vrij bewerkt naar Google Maps. 
 

Engels industrieel steengoed aan dat men rond het midden van de 18de eeuw in Oosterend ook 

bekend was geraakt met het nuttigen van thee. De sporen uit de 19de eeuw bevatten vrij standaard 

afval voor die tijd. Naast keukengoed van grovere keramieksoorten is vooral serviesgoed van 

industriële keramiek vertegenwoordigd. Een opvallende vondst is tot slot een Belgische munt uit 

1835 voorzien van een davidster, mogelijk is dit bezit geweest van iemand met een Joodse 

achtergrond.  

 

4.4.2 Overige sporen 
 

Tot slot kan hier het aantreffen van een waterput op het achterterrein van Koetebuut 7 worden 

vermeldt, die in augustus 2020 aan het licht kwam tijdens bestratingswerkzaamheden op deze 

specifieke locatie. Ondanks het feit dat deze vondst geen betrekking heeft op de afgeronde opgraving 

aan de Koetebuurt, is het wel vermeldenswaardig om deze nabijgelegen structuur nog mee te nemen 

in het grote plaatje. Naar aanleiding van een historische, gietijzeren pomp − die in het bezit moet 

zijn van de huiseigenaar en die volgens lokale historica Wilma Eelman verbonden moet zijn geweest 

aan dit perceel (perceel 53 op de kadastrale minuut), werd er op Eelmans instigatie door werklieden 

uitgekeken naar een bijbehorende waterput. Nadat de eerste zoekpogingen op de aangewezen locatie 

op niets uitliepen, was er even later tijdens een naastgelegen gronduitgraving voor de bestrating wel 

succes. Stratenmakers stuitte op een betonnen afdektegel, “circa vijf meter naar achteren in de tuin, 

stijf in de erfgrens met de Verlorenkost en min of meer met zijn zijkant onder de schutting”.254 Na 

het verwijderen van de afdektegel kwam een prachtige gemetselde welput tevoorschijn, die op het 

eerste gezicht in onbeschadigde conditie bleek te zijn. Nadat werklieden op de valreep nog enkele 

foto’s hadden genomen, is de afdektegel weer teruggeplaatst. Vervolgens is de bestrating over de 

put heen neergelegd, waardoor de voormalige watervoorziening zich dus nog steeds in situ op deze 

locatie bevindt (afb. 110).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
254 Mededeling Willem van Duijn via e-mailcontact aan Gemeente Texel/Archeologie West-Friesland. 
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We hebben hier van doen met een gemetselde welput van rode bakstenen, die tot onder het 

grondwaterniveau reikte en voornamelijk functioneerde door het opwellende grondwater (afb. 111). 

Doordat de stenen put gemetseld is, kan het grond- of hemelwater zich immers moeilijker een 

toegang verschaffen via de zijwanden. Met een meetlat is door de stratenmakers getracht de diepte 

van de put te bepalen. Naar schatting kwam de diepte neer op zo’n 3,5 m a 4 m, maar hier kon geen 

exacte uitslag over worden gegeven aangezien er op de bodem een dunne laag losse grond lag. Er 

is geen diameter bekend, maar aan de maat van de gebruikte straatklinkers te zien moet het in ieder 

geval aan de bovenzijde om een vrij smalle doorsnede zijn gegaan; grofweg 50 cm. Ook stond er 

nog ruim een meter water in.  

 

Aan de binnenzijde van de put was een forse uitsparing in de stenen bovenrand gemaakt. De 

meest logischere verklaring hiervoor is dat deze inkeping is gecreëerd voor de voorloper van de 

gietijzeren waterpomp, hoogstwaarschijnlijk een uitgeholde boomstam van substantiële dikte en 

lengte. Deze − naar verwachting eikenhouten − boomstam moet enigszins schuin vlak boven de 

putbodem zijn gefixeerd, alwaar het fungeerde als pompbuis. Naast deze zienswijze kan de uitsparing 

ook gediend hebben om de zware, gevulde emmer gemakkelijker met de hand uit de put te krijgen. 

Dit kan mogelijk ook in combinatie worden gezien met de werking van een zogenaamde puthaal. Dit 

was een houten horizontale hefboom die als ligger op een Y-vormige verticale staander was 

Afb. 111. Gecombineerde foto van de gemetselde welput op de erfgrens van Koetebuurt 7 en de Verlorenkost. 
Let op de uitsparing aan de rechterzijde van de put op de linker foto. In het middelpunt van de put is een metalen 
buis zichtbaar. Deze waterleiding is recenter van datum en ergens in voorgaande eeuw door de put heen 
aangelegd. Op de rechter foto lijkt de put naar beneden toe niet breder uit te waaien, terwijl de diameter aan de 
bovenzijde van de put op de linker foto fors smaller lijkt. Waarschijnlijk is het gezichtsbedrog en hebben we hier 
te maken met een enigszins conisch toelopende mantel (afgeknotte kegel) zoals ze wel vaker worden 
aangetroffen. Foto’s: Willem van Duijn en collega’s.  
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geconstrueerd, welke op zijn beurt op het loopniveau nabij de put was geplaatst. Door middel van 

een contragewicht aan het uiteinde van het ‘bovengrondse’ deel kon de gevulde emmer met minder 

inspanning naar boven gehaald worden. Door de hefboomwerking kreeg de emmer wel de neiging 

om vanaf een bepaalde hoogte in de putwand getrokken te worden, waarbij de ronde inkeping de 

laatste te overbruggen afstand vergemakkelijkte.  

Een datering gebaseerd op foto’s is, zonder dateerbaar vondstmateriaal en baksteenmaat, 

een speculatieve onderneming. Toch valt de gebruiksperiode enigszins in te kaderen. In de 2de helft 

van de 19de eeuw kwam de gietijzeren waterpomp goed in zwang,255 waardoor de geïnterpreteerde 

houten voorloper aannemelijk van voor deze periode dateert. Op basis van zowel de constructie – 

gemetselde baksteen – als het type baksteen dat niet anders aandoet als de bouwstenen die gebruikt 

werden bij de huizenbouw in de Nieuwe Tijd, gecombineerd met de al ingetekende bewoning op deze 

locatie op de kadastrale minuut van 1832, valt de constructie van de gemetselde waterput grofweg 

in de 17de eeuw of vroeg in de 18de eeuw te dateren.  

  

 
255 Van Hooff 1990, 50-57. 
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5. Synthese en samenvatting 
 

 

In juni 2019 vond een opgraving plaats op de hoek Koetebuurt-Wierstraat te Oosterend. Begin maart 

van dat jaar waren als gevolg van een grote uitslaande brand maar liefst vier panden onherstelbaar 

beschadigd geraakt en een vijfde huis met veel moeite een erger lot bespaard. Door de gewenste 

herontwikkeling op de locatie bleek een archeologische opgraving uiteindelijk onvermijdelijk. Bij dit 

onderzoek is er, naast een focus op nieuwetijdse sporen die naar verwachting binnen het plangebied 

zouden worden aangetroffen, met veel interesse uitgekeken naar archeologische sporen uit 

voorgaande tijdsperiodes. Immers, de exacte ontstaansgeschiedenis van Oosterend was tot nu toe 

grotendeels in nevelen gehuld en het archeologische onderzoek was de eerste echte opgraving 

binnen de oude kern van het dorp. De geformuleerde onderzoeksvragen zijn terug te vinden in 

paragraaf 3.2, de gevolgde methode van het onderzoek is beschreven in paragraaf 3.3. 

Naast het gegeven dat de pleistocene Hoge Berg en omstreken een millennia lange focus van 

menselijke activiteit heeft gekend, moet dat in prehistorisch opzicht ook hebben gegolden voor 

bewoning op de dekzandruggen in noordoostelijke richting, in de omgeving van Oosterend. Zeker 

vanaf de IJzertijd waren dit goede vestigingsplaatsen, aangezien het stijgende zee- en 

grondwaterpeil vanaf deze periode migratie naar de hogere delen noodzakelijk maakte. Doordat de 

dekzandrug in de ondergrond zorgt voor goede ontwatering en een hogere ligging in het landschap, 

is de bodemgesteldheid gunstig voor menselijke bewoning. Daarnaast zijn de dekzandgronden veel 

beter geschikt voor akkerbouw. In de loop van de tijd staken veel van deze dekzandkopjes en -

ruggen tussen De Waal en Oosterend vaak nog maar net boven de afgezette zeeklei uit, waardoor 

het aannemelijk is dat men op dit soort plekken getracht heeft de grond doelbewust te verhogen en 

er terpjes of terpen ontstonden. De locaties waarop het dorp Oosterend evenals het meer naar het 

noordoostelijk gelegen dorp Oost uiteindelijk zijn ontstaan, gelden als de uiterste punt van de 

pleistocene keileemrug van het oude land. Beiden dorpen liggen hier gemiddeld zo’n 1,5 tot 2 m 

boven zeeniveau. Uit de paleografische kaarten van P.J. Woltering valt af te leiden dat de omgeving 

van Oosterend rond het begin van de Vroege-Middeleeuwen enigszins te maken krijgt met de invloed 

van de zee, waardoor de lagere delen van de hoge dekzandruggen transformeerden in hoge kwelders. 

In de loop van de Middeleeuwen vernatten deze steeds verder tot lage kwelders.  

De geschiedenis van Oosterend was voornamelijk geënt op de reeds bekende informatie 

omtrent de Maartenskerk, waarvan het oudste, tufstenen gedeelte dateert uit de vroege 11de eeuw. 

Met behulp van historische bronnen mag echter voorzichtig worden gesteld dat het tufstenen 

geloofshuis historische (houten) voorgangers moet hebben gehad in de 9de eeuw, mogelijk zelfs al 

daarvoor. Dit vermoeden werd versterkt tijdens restauratiewerkzaamheden in de jaren ’70. Tijdens 

de gelijktijdige archeologische begeleiding kwam er aan de buitenzijde van de kerkmuur een 

kalkstenen sarcofaag uit de grond tevoorschijn, die na expertise terug te herleiden was naar de 

tweede helft van de 7de eeuw of ergens in de loop van de 8de eeuw. Van een zandstenen 

sarcofaagbodem die tijdens ploegwerkzaamheden tevoorschijn kwam vlak buiten Oosterend, wordt 

vermoedt dat deze in de tweede helft van de 11de eeuw moet zijn gemaakt. Tijdens historisch 

veldonderzoek rondom Oosterend, waarin werd gezocht naar losse bodemvondsten uit voorgaande 

tijden, bleek ook meermaals dat het gebied ─ naast andere tijdsperioden ─ een vroegmiddeleeuwse 
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menselijke focus moet hebben gekend. Geen absoluut bewijs voor een vroegere 

ontstaansgeschiedenis van Oosterend, maar alle gecombineerde voortekenen waren veelbelovend. 

 Aan de hoge verwachtingen werd tijdens de archeologische opgraving ruimschoots voldaan. 

De aangetroffen sporen bij het onderzoek aan de Koetebuurt zijn op basis van stratigrafie, hun 

onderlinge samenhang en de datering van het bijbehorende vondstmateriaal onderverdeeld in drie 

gebruiks- of bewoningsfasen. De eerste en oudste fase kan door de combinatie van vondsten en 

sporen worden gerelateerd aan de prehistorie – oftewel, de Midden- en Late-IJzertijd. De tweede 

fase omvat de Middeleeuwen. De derde fase spitst zich toe op de Nieuwe Tijd, waaruit de grootste 

concentratie vondsten en sporen afkomstig is. Vanwege de beperkte omvang van het archeologische 

onderzoek was het niet mogelijk een meer specifieke en gedetailleerde fasering aan te brengen. De 

natuurlijke bodem (het dekzand) in het plangebied bevond zich op een diepte tussen ca. 0,10 en 

0,90 m NAP. Bovenop het dekzand is op verschillende plaatsen een prehistorische akkerlaag 

waargenomen van ca. 20 cm dikte. Deze akkerlaag werd afgedekt door meerdere middeleeuwse 

ophogingslagen. Daarbovenop lag een pakket van omgezet zand, de bouwvoor. De bovenzijde van 

het maaiveld lag tussen ca. +1,80 en +2,20 m NAP, het grondwaterpeil was laag en lag circa 1,5 m 

onder het huidige maaiveld. 

 

Prehistorie 

Het veldwerk heeft meerdere sporen en vondsten uit de prehistorie opgeleverd, waaronder een 

akkerlaag met eergetouwkrassen, greppels, enkele fragmenten aardewerk en een mogelijke kuil. De 

oudste resten kwamen op een diepte van 1 tot 1,5 m onder het maaiveld tevoorschijn. Op basis van 

de aardewerkfragmenten worden de sporen in de Midden- en Late-IJzertijd gedateerd. Op basis van 

de archeologische sporen en aardewerkscherven kan er geconcludeerd worden dat de oudste 

prehistorische akkerlaag in ieder geval al in de loop van de Midden-IJzertijd in gebruik was. Het 

aantreffen van zowel Midden- als Late-IJzertijd scherven in de prehistorische contexten wijst 

vermoedelijk op een continuering van agrarische werkzaamheden op dit gedeelte van de dekzandrug. 

In beide werkputten zijn akkerlagen aangetroffen. Door de hogere ligging op de dekzandrug is het 

aanlokkelijk om hier agrarische afwateringsgreppels in te zien. De beschikbare archeologische 

informatie lijkt echter aan te duiden dat beide componenten niet tegelijkertijd gefunctioneerd 

hebben. Een (gedeelde) gebruiksfunctie als afscheiding van verschillende percelen/woonerven mag 

daardoor ook niet geheel uit het oog worden verloren.  

Voor de Midden- en Late-IJzertijd, mogelijk zelfs tot aan de Romeinse tijd, kan er 

archeologisch worden aangetoond dat de grondoppervlaktes binnen de werkputten als akkerland 

functioneerde. In de werkputten zelf zijn geen directe en concrete aanwijzingen aangetroffen die op 

bewoning wijzen, maar het staat vast dat er in de nabije omgeving bewoning moet hebben gestaan. 

Waarschijnlijk wisselde bewoning en andere agrarische activiteiten zoals beakkering en beweiding 

elkaar af. De akkerlaag dekte de meeste sporen af, waardoor het waarschijnlijk is dat het terrein in 

de laatste fase in gebruik is geweest als akkerland. Voor de daaropvolgende Romeinse Tijd zijn in 

het plangebied geen aanwijzingen voor menselijke activiteit aangetroffen en lijkt men een aantal 

eeuwen gunstigere woonplaatsen in de buurt te prefereren. In het algemeen geldt dat niet voor de 

omliggende regio, gezien de substantiële hoeveelheid vondsten uit de Late-IJzertijd en Romeinse tijd 

die tijdens veldverkenningen in de afgelopen decennia hier zijn onderscheiden. 
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De Middeleeuwen 

Het veldwerk heeft meerdere sporen uit de Middeleeuwen opgeleverd, maar, met uitzondering van 

een zilveren munt, zijn er op het terrein nauwelijks vondsten uit de Volle- en Late-Middeleeuwen 

gedaan. Er werden menselijke bewonings- en bewerkingssporen aangetroffen in de vorm van kuilen, 

greppels en paalkuilen. De archeologische gegevens zeggen ons dat de lokale bevolking haar 

interesse in dit specifieke leefgebied pas in de loop van de Middeleeuwen echt hervindt. Aan de hand 

van het bescheiden vondstmateriaal mag er met betrekking tot de middeleeuwse ophogingen worden 

geconcludeerd dat er vooral sterke aanwijzingen zijn voor toegenomen menselijke activiteiten op het 

terrein tussen de periode 900-1200. In deze periode lijkt het grootste grondverzet plaats te hebben 

gevonden, mogelijk nog met een vervolg tot in de 13de en begin 14de eeuw. De oudste waargenomen 

menselijke activiteit binnen dit middeleeuwse tijdvak moet echter al uit een vroege fase dateren.  

Zo kan hier het aantreffen van mogelijk Hessen-Schorsens kogelpotaardewerk worden 

aangehaald, dat grofweg terug te herleiden valt naar de omslag tussen de 5de en 6de eeuw. De vroege 

herinteresse blijkt onder andere ook uit de waarneming van een klein dijkje of dammetje, wat op 

basis van stratigrafie uit het begin van de Middeleeuwen moet stammen en een bijzonder inkijkje 

geeft in deze vroege vorm van watermanagement. De bij het vooronderzoek aangeboorde 

middeleeuwse ophogingspakketten kwamen tevens tijdens de opgraving bloot te liggen en zijn in het 

gehele plangebied vrijwel bovenop de top van de prehistorische akkerlaag en een 

overstromingslaagje neergelegd. De prehistorische akkerlaag was, in vergelijking met het zuidelijke 

deel van het onderzoeksterrein, richting de Koetebuurt nog veel dikker. In deze noordelijke werkput 

lagen twee akkerlagen onverstoord boven elkaar, terwijl in de zuidelijke, lager gelegen werkput nog 

maar een enkele laag zichtbaar was, of zelfs helemaal niet meer. Het geeft sterk de indruk dat de 

akkerlagen van de lager gelegen delen deels verspoeld of zelfs helemaal weggespoeld zijn. Daarnaast 

zijn de middeleeuwse ophogingslagen dikker aan de zuidzijde van het plangebied. Dit tezamen doet 

vermoeden dat het zuidelijke deel van het plangebied last heeft gehad van erosie door verspoeling. 

Immers, doordat er in het zuidelijke deel een veel dunnere prehistorische akkerlaag resteerde of 

zelfs geheel was verdwenen, moest deze na de hernieuwde interesse in de Middeleeuwen dus ook 

veel ingrijpender worden opgehoogd. Al deze werkzaamheden wijzen onmiskenbaar op het feit dat 

men met veel inspanning getracht heeft ‘lijf en goed’ te beschermen.  

Bijzonder was het aantreffen van een gebouwstructuur van gestapelde kleizoden, die 

bovenop een mogelijke huisterp werd geconstrueerd. Een zodenspecialist heeft op basis van foto’s 

en aanvullende informatie gesuggereerd dat de restanten betrekking kunnen hebben op een 

langwerpig artisanaal gebouw (Type Leens-C), die hij op basis van de huidige kennis in de 8ste en/of 

9de eeuw plaatst. Daarnaast heeft het gebouw mogelijk een artisanale voorganger gehad in de vorm 

van een zogenaamde hutkom. Tot slot is de uit kleizoden opgebouwde waterput, die gefundeerd was 

op een vierkant framewerk van hergebruikt hout, meer dan noemenswaardig. De kapdatum van het 

gebruikte hout is met behulp van koolstofdatering met grote waarschijnlijkheid te plaatsen tussen 

de periode 695-882 en wijst eveneens op menselijke bewoningsactiviteit in de directe omgeving. 

Binnen het plangebied zijn voor deze periode geen woonstructuren teruggevonden, maar alle 

bovenstaande vondsten en aanwijzingen wijzen duidelijk op het feit dat deze wel in de directe 

omgeving moeten hebben gestaan.  
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De Nieuwe Tijd 

Voor de Nieuwe Tijd lag een sterke toename van menselijke activiteit voor de hand en hier werd 

tijdens de opgraving ruimschoots aan voldaan. Het grootste gedeelte van de aangetroffen sporen en 

het opgegraven archeologische vondstmateriaal stamde namelijk uit deze periode. De sporen 

bestonden grotendeels uit onder andere (afval)kuilen, een enkele paalkuil, sporen met aardewerk en 

bouwkeramiek. Van tevoren was men in de veronderstelling dat alle huisfunderingen uit de Nieuwe 

Tijd na de brand van het terrein waren verwijderd, kelders inbegrepen. Echter, tegen de 

oorspronkelijke verwachting in, bleken er tijdens de opgraving toch nog enkele restanten van 

funderingen en kelders van de gesloopte panden en hun directe voorgangers aanwezig. Ze waren 

echter te marginaal van aard ─ een uitzondering daargelaten ─ om deze feitelijk te kunnen verbinden 

aan specifieke historische woningen en/of grondpercelen. 

Uit de archeologische contexten kwam voornamelijk veel aardewerk naar boven. Ook is er 

voor het relatief kleine plangebied een substantieel aantal munten als losse vondst aangetroffen. Het 

meeste vondstmateriaal heeft een (supra)regionale betrekking, maar enkele vondsten getuigen van 

meer wereldwijde betrekkingen. De meeste vondstcomplexen dateren uit de 18de en 19de eeuw. Het 

beeld dat de vondsten geven voor de 17de eeuw is tamelijk armoedig. In de sporen zijn weinig 

opvallende importstukken uit het Middellandse Zeegebied en Oost-Azië aangetroffen. Wel is een 

interessante munt uit Schotland op te merken. De 18de-eeuwse vondstcomplexen bevatten wel een 

aantal bijzondere vondsten. Allereerst is de vrijwel complete laat 17de-eeuwse kobaltblauwe 

schenkfles een topstuk te noemen. Een dergelijke sierlijke fles moet zeker in het bezit geweest zijn 

van mensen met enig kapitaal. In de 18de-eeuwse sporen zijn ook fragmenten van Chinees en Japans 

porseleinen serviesgoed aangetroffen. Bovendien toont de vondst van meerdere koppen en schotels 

van vroeg Engels industrieel steengoed aan dat men rond het midden van de 18de eeuw in Oosterend 

ook bekend was geraakt met het nuttigen van thee. De sporen uit de 19de eeuw bevatten vrij 

standaard afval voor die tijd. Naast keukengoed van grovere keramieksoorten is vooral serviesgoed 

van industriële keramiek vertegenwoordigd. Een opvallende vondst is tot slot een Belgische munt uit 

1835 voorzien van een davidster, mogelijk is dit bezit geweest van iemand met een Joodse 

achtergrond.  
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6. Beantwoording onderzoeksvragen    

    
In hoofdstuk 3 is overeenkomstig het Programma van Eisen een aantal onderzoeksvragen 

geformuleerd. Daarnaast zijn er een aantal onderzoeksvragen uit de NOaA relevant. In dit hoofdstuk 

wordt getracht op ieder van deze vragen een antwoord te geven op basis van de resultaten zoals 

beschreven in dit rapport.  

 

1. Prehistorie 

 

1.1 Zijn prehistorische sporen binnen het plangebied aanwezig? Zijn deze nog nader te dateren? 

Tijdens het onderzoek zijn sporen uit de prehistorie aangetroffen. De sporen zijn voornamelijk 

gedateerd aan de hand van het aangetroffen aardewerk. Alhoewel de gebruiksfase van het oudst 

gedateerde aardewerk theoretisch gezien in de Vroege-IJzertijd mag worden geplaatst (600-400 v. 

Chr.), wijst de meerderheid van de vondsten op deze locatie op een toename van menselijke activiteit 

in de Midden- en Late IJzertijd.  

 

1.2 Gaat het hier om een nederzetting of heeft het gebied een andere functie gehad (bijvoorbeeld  

als akkerland)? 

Op deze locatie is met betrekking tot deze tijdvakken geen directe bewoning aangetroffen. Toch wijst 

het aantreffen van meerdere greppels en akkerlagen op het feit dat er in de directe nabijheid 

bewoning moet hebben plaatsgevonden. Bij zowel de akkerlagen als greppels valt enige continuïteit 

waar te nemen, alhoewel de archeologische resultaten ook lijken aan te geven dat ze niet gelijktijdig 

hebben gefunctioneerd. De stratigrafie in combinatie met het vondstmateriaal lijkt echter te 

suggereren dat de sporen wel relatief gezien in hetzelfde tijdvak kunnen worden geplaatst.  

 

1.3 Bieden vondsten en sporen inzicht in landgebruik en landschapsontwikkeling in de prehistorie? 

De vondsten en sporen geven geen ander inzicht in landgebruik of landschapsontwikkeling als wat 

men redelijkerwijs op voorhand voor deze periode mag en kan verwachten. De aangetroffen 

karakteristieken zoals ploegsporen en een handjevol aardewerkscherven uit de IJzertijd zijn fraai en 

bevestigen het beeld van menselijke woon- en werkactiviteit op deze dekzandruggen, maar dichten 

voor de rest geen onderzoekslacunes. Door de hogere ligging op de dekzandrug is het aanlokkelijk 

om de functie van de greppels te verbinden met de afwatering van de agrarische percelen. Toch 

blijkt, zoals al in het antwoord bij vraag 1.2 is aangestipt, dat er geen gelijktijdige functionering kon 

worden onderscheiden. De greppels zouden hierdoor namelijk net zo goed als afscheiding van de 

woon-, werkerven of nederzetting hebben kunnen fungeren. Het opgravingsareaal is te klein om hier 

een gefundeerde uitspraak over te doen.  

 

1.4 Welke invloed hadden lokale landschappelijke omstandigheden (bodem, vegetatie) op regionale 

huisbouwtradities? (NOaA 2.0-vraag 116) 

Op deze vraag valt voor de prehistorie geen antwoord te geven, aangezien er geen restanten van 

huizen of woonerven zijn aangetroffen. Het verschil in dikte van de aangetroffen akkerlagen in de 

verschillende werkputten – of zelfs het geheel verdwijnen ervan in het zuidelijke deel van het 
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plangebied – wijst echter wel op de immer aanwezige invloed en dreiging van wateroverlast bij de 

agrarische percelen. Dit moet in bepaalde mate ook betrekking hebben gehad op de bewoning, die 

naar verwachting op een nog hoger gelegen gedeelte gesitueerd moet zijn geweest.  

 

2. Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 

 

2.1 Vanaf wanneer is het plangebied bebouwd? Is er sprake van continue bewoning tot het heden?  

En wat is de aard van de bewoning? 

Voor de Middeleeuwen valt binnen het plangebied directe bebouwing te onderscheiden. Een 

gestapelde zodenwand van klei in WP1 moet oorspronkelijk hebben toebehoord aan een structuur 

die hoogstwaarschijnlijk in de loop van de Vroege-Middeleeuwen mag worden geplaatst. De structuur 

lijkt echter geen bewoningsfunctie te hebben vervuld. Een zodenspecialist heeft op basis van foto’s 

en aanvullende informatie gesuggereerd dat de restanten betrekking kunnen hebben op een 

langwerpig artisanaal gebouw (Type Leens-C), die hij op basis van de huidige kennis in de 8ste en/of 

9de eeuw plaatst. Daarnaast heeft het gebouw mogelijk een artisanale voorganger gehad in de vorm 

van een zogenaamde hutkom; eenzelfde sequentie die de zodenspecialist ook heeft verondersteld 

bij een opgraving te Hallum, Friesland. Een uit kleizoden opgebouwde waterput waarvan de houten 

fundering met behulp van koolstofdatering valt te dateren tussen 695-882 of vlak erna, wijst 

eveneens op menselijke bewoningsactiviteit in de directe omgeving. Ook een relatief lage kade, die 

voornamelijk werd waargenomen in een profiel van WP2, ligt onder meerdere middeleeuwse 

ophogingslagen en kan daarom al vroeg in het middeleeuwse tijdvak worden geplaatst. Deze 

werkzaamheden wijzen onmiskenbaar op het feit dat men met veel inspanning getracht heeft ‘lijf en 

goed’ te beschermen. Er mag aangenomen worden dat dit voor het voornaamste deel werd verricht 

om de woonplaats(en) veilig te stellen. Tot slot kan hier een handgevormde scherf van mogelijk 

Hessens-Schortens aardewerk of vroeg kogelpotaardewerk uit 500 – 825 worden aangehaald, die 

wijst op vroege menselijke bewoningsactiviteit. Kortom, ondanks dat er in absolute zin geen directe 

middeleeuwse bewoning in de werkputten is aangetroffen, maakt het aantreffen van een artisanaal 

gebouw duidelijk dat bewoning wel binnen het plangebied of vrijwel aangrenzend daarbuiten moet 

hebben plaatsgevonden.  

 Er is, voor zo ver valt na te gaan in de Vroege-Middeleeuwen, geen continue bewoning 

waarneembaar op of in de nabije omgeving van deze locatie. Aan de hand van de aangetroffen 

sporen en het vondstmateriaal kan gesteld worden dat menselijke activiteit op het terrein − en 

daarmee de kans op bewoning binnen of nabij het plangebied − aanvangt in de loop van de Vroege-

Middeleeuwen. Daarna lijkt het vondstmateriaal zich toe te spitsen op de periode 900 – 1200, waaruit 

duidelijk toegenomen menselijke activiteit naar voren komt. Een mogelijke verklaring hiervoor kan 

gezocht worden in het feit dat grote Vikingaanvallen in de aanloop naar deze periode sterk afnemen 

en men minder hoeft te vrezen voor verwoesting, plundering en brandschatting. Huisvesting binnen 

een verdedigbaar terrein was hierdoor geen noodzaak meer. Uit de late Middeleeuwen is (vrijwel) 

geen archeologisch spoor- of vondstmateriaal voorhanden. Ergens tijdens de overgang naar de 

Nieuwe Tijd ontstaat er opnieuw interesse in de locatie, waarna de menselijke activiteit sterk 

toeneemt. Uit het begin van de Nieuwe Tijd stammen enkele kuilen waarin voornamelijk afgedankt 

aardewerk wordt aangetroffen. Ook zijn twee gemetselde kelders, enkele restanten muurwerk, 
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mortelresten en andersoortig bouwafval daadwerkelijk bewijs voor bewoning binnen WP1. Vanaf dat 

moment vindt er continue bewoning tot het heden plaats. 

 De aard van de bewoning is voor de Middeleeuwen al in de eerste alinea beschreven. Door 

de brand en sanering zijn veel muren en funderingen uit de Nieuwe Tijd verwijderd. Toch kan aan 

de hand van het gebruikte bouwmateriaal en aangetroffen vondstmateriaal worden gesteld dat het 

beeld van de bewoners voor de 17de eeuw, op enkele uitzonderingen na, vrij armoedig is.  

 

2.2 Is er sprake van een middeleeuwse ophogingslaag (zoals waargenomen in de grondboringen) en 

wat is de functie en datering hiervan? Is deze laag in één keer opgeworpen of in meerdere fasen? 

Wat is het gebruikte materiaal voor deze ophoging? 

Er zijn, zoals de grondboringen al bewezen, stratigrafisch meerdere middeleeuwse ophogingslagen 

te onderscheiden uit zand en/of kleizoden. Tevens wijzen de textuur, het aangetroffen aardewerk, 

het kleuronderscheid en de dikte van de laagvullingen op een verschil in fasering. Doordat het in het 

algemeen om zeer schone lagen ging waaruit vrijwel geen dateerbaar aardewerk afkomstig was, zijn 

ze enigszins globaal en relatief te dateren. Uit een ophogingslaag bij WP2 waren 9 

aardewerkfragmenten afkomstig uit de periode 700 – 850 en 900 – 1200. Enkele andere 

aardewerkscherven en stukken natuursteen uit de algemene aanleg van WP2 spitsen zich toe op de 

periodes 900 – 1200 en 1200 – 1325. Er mag voorzichtig geconcludeerd worden dat de initiële en 

kleinschalige perceel- of terreinophogingen in de 8ste en 9de eeuw in de eerste plaats bedoeld waren 

om wateroverlast tegen te gaan. In de eeuwen daaropvolgend werd meer systematisch te werk 

gegaan, waarbij een veel groter areaal intensiever werd opgehoogd. Naast het voorkomen van 

wateroverlast, lijkt het plausibel dat de ophogingen voor deze periode ook een rol spelen bij 

terreinuitbreiding en agrarische activiteiten. In de Late Middeleeuwen lijkt deze vorm van terreinwinst 

en -verhoging, in ieder geval binnen de werkputten, sterk af te zijn genomen.  

 

2.3 Werpen de bevindingen nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van Oosterend?  

Er kan niet worden gesteld dat de archeologische bevindingen aan de Koetebuurt de bestaande 

kennis over het ontstaan van Oosterend volledig over de kop gooien. Toch lijken de aangetroffen 

sporen en het vondsmateriaal goed binnen de huidige kenniskaders te vallen of, in chronologisch 

opzicht, het bestaande beeld te kunnen bestendigen en zelfs een beetje aan te kunnen passen. 

Immers, de menselijke activiteit in de Vroege Middeleeuwen is voor het gebied rondom Oosterend al 

eerder vastgesteld door middel van (losse) bodemvondsten tijdens veldverkenningen, maar datzelfde 

kan nu ook daadwerkelijk worden gezegd voor het gebied behorende bij de dorpskern. Als 

opmerkelijk detail zou hier de lage kade aangehaald kunnen worden, wat naar het zich nu laat 

aanzien een zeer vroeg voorbeeld is van een ‘Texels’ dijkje. Tot slot mag hier de sterke toename in 

menselijke activiteit op het terrein tussen 900 en 1200 worden genoemd. Dit kan waarschijnlijk 

gerelateerd worden aan de substantiële afname van grote Vikingaanvallen in deze streken.  

 

2.4 Welke inzichten levert het vondstmateriaal op over de materiële cultuur in de Middeleeuwen? In 

hoeverre is het vondstmateriaal vergelijkbaar met soortgelijk materiaal uit de omgeving? 

Over het algemeen is er erg weinig vondstmateriaal uit de Middeleeuwen aangetroffen. Het gebrek 

aan vondstmateriaal (van bijvoorbeeld aardewerkscherven) heeft in veel gevallen ook de gewenste 
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datering van middeleeuwse ophogingen bemoeilijkt. Een uitzondering is de bijzondere vondst van 

een Engelse zilveren munt (‘short cross penny’) uit de 12de of 13de eeuw, die ook een idee geeft van 

de overzeese betrekkingen in deze periode. Daarnaast kan hier het houten funderingsraamwerk van 

de vroegmiddeleeuwse waterput aangedragen worden. Aan de hand van de bewerkingssporen kan 

worden afgeleid dat enkele houten delen (minimaal) twee gebruiksperiodes en -functies hebben 

gekend. Het geeft een idee van de mogelijke schaarste en kostbaarheid van geschikt hout rond deze 

tijd, waardoor het voor veel uiteenlopende toepassingen werd gebruikt en hergebruikt.  

 

2.5 Wat zegt het aangetroffen vondstmateriaal over de bewoners (zowel Middeleeuwen als Nieuwe  

Tijd)? Zo woonde in 1828 op de Koetebuurt 22 schilder en glazenmaker Jacob Kooyman. Het is 

interessant om te onderzoeken of vondstmateriaal van het erf samenhangt met zijn beroep. Dit geldt 

overigens voor alle percelen. Ook de middeleeuwse vondsten kunnen aanwijzingen bieden over de 

levenswijze, welstand en herkomst van de bewoners. Met name afvalkuilen en beerputten zijn 

hiervoor een goede bron. 

Het marginale middeleeuwse vondstmateriaal is hiervoor al behandeld. De opgegraven 17de-eeuwse 

materiële cultuur geeft zoals gezegd een vrij armoedig beeld van de toenmalige bewoners. Een 

aangetroffen laat 17de-eeuwse kobaltblauwe schenkfles is een voorbeeld van een uitzondering op de 

regel en moet in het bezit zijn geweest van mensen met enig kapitaal. Opvallend in deze zin zijn ook 

de 17de-18de-eeuwse gouden ring en 18de-eeuwse messing horlogesleutel. In de hierop volgende 

eeuwen lijken enkele (import)vondsten op een iets betere levensstandaard te wijzen. Toch voeren 

keukengoed van grovere keramieksoorten en vooral serviesgoed van industriële keramiek in de 19de 

eeuw de boventoon; het kan worden getypeerd als vrij standaard afvalmateriaal voor die tijd. Een 

leuke wetenswaardigheid volgt uit het aantreffen van 18de-eeuws theegoed, waaruit duidelijk blijkt 

dat het theeritueel ook onder inwoners van Oosterend in deze periode al was ingeburgerd. Tot slot 

de vondst van een Belgische 2 centimes munt uit 1835. Deze had aan beide zijdes een ingestanste 

Davidsster en is hoogstwaarschijnlijk getransformeerd tot een amulet of gelukspenning in handen 

van iemand met een Joodse achtergrond. Of deze vondst daadwerkelijk toebehoord heeft aan een 

bewoner van Oosterend ─ al dan wel of niet met Joodse achtergrond ─ blijft echter voorgoed de 

vraag. 

 Er kan geen direct verband worden gelegd tussen het vondstmateriaal en de voormalige 

bewoners. Het is wel aanlokkelijk om de vondst van de blauwe fles in verband te brengen met familie 

Kooyman. Zo was Jacob Gerritsz Kooyman(1799-1838) naast schilder ook glazenmaker en tevens 

woonachtig op Koetebuurt 22 (perceel 61); de woning die het sterkst met de vondstlocatie verbonden 

lijkt. Echter, het beroep van glazenmaker verschilt wezenlijk met dat van een glasblazer. Daarnaast 

is er geen overeenkomst in tijdsperiodes. Zo moet de oorsprong van de blauwe fles gezocht worden 

in de tweede helft van de 17de eeuw, wat grofweg 150 jaar vroeger is dan de werkzame periode van 

Kooyman begin 19de eeuw. Ook het onder de grond laten verdwijnen van de scherven in het begin 

van de 18de eeuw komt daarmee veel te vroeg voor een mogelijk verband. Dit geldt tevens voor de 

tijdsperiode waarin zijn vader leefde. Gerrit Jacobsz Kooyman (1766-1812), die in 1800 blijkens de 

notulen van de Texelse Gemeenteraad in dit geval wel een verrassende nieuwe nering aanboort in 

de vorm van brandewynverkooper, was nog niet geboren toen het aan gruzelementen gevallen 

glaswerk afgedankt werd. Van diens vader zijn in genealogische zin geen werkzaamheden bekend. 
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Een ander mogelijk voorbeeld is het aangetroffen vuurlood van het Hoogheemraadschap 

Rijnland uit 1733, die sterk verbonden is aan de scheepvaart. Rond 1828 is Gerrit Dekker, zeeman 

van beroep, eigenaar van perceel 63. De context van de vondst ontbreekt echter; deze is deze 

gedaan als oppervlaktevondst of op de algemene stort.  

 

2.6 De nieuwetijdse funderingen zijn mogelijk allemaal verwijderd. Is het nog mogelijk om de bouw 

van deze woningen nader te dateren? Zijn er aanwijzingen voor verbouwing / wijziging in de  

binnenindeling? 

Er zijn te weinig nieuwetijdse muurresten aangetroffen om de bouw van deze woningen afzonderlijk 

nader te dateren, of om een chronologisch overzicht van de bouwactiviteiten te presenteren. Aan de 

hand van het nieuwetijdse vondst- en spoormateriaal, met in het specifiek de afvalkuilen waarin 

gebruiksaardewerk en inclusies van bouwkeramiek werd aangetroffen, mag er gesteld worden dat 

de uit baksteen opgetrokken huizen hier vanaf grofweg 1600 zijn gebouwd.  

 Binnen de beperkte mogelijkheden is er tijdens de opgraving één archeologische aanwijzing 

voor verbouwing en/of wijziging aangetroffen. Tevens heeft Archeologie West-Friesland aan de hand 

van de meetpunten getracht om de digitale opgravingsgegevens zo nauwkeurig mogelijk over de 

kadastrale minuut heen te plotten (afb. 112), waardoor aangetroffen restanten mogelijk beter zijn 

te koppelen aan historische bebouwing. Bij kelder S22 is in een latere periode een extra muur aan 

de oostzijde van de kelder geplaatst, hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd om een nieuwe dragende muur 

te creëren voor het bijbehorende huis. Hetzelfde kan mogelijk gezegd worden voor het zuidelijke 

binnenmuurtje van deze kelder, die voor hetzelfde doel lijkt te zijn opgebouwd uit dwarsliggende 

bakstenen van een afwijkende maat. Dit duidt hoogstwaarschijnlijk op een hoek waar twee muren 

samenkomen. Muurwerk S30 ligt aan de zuidzijde perfect in lijn met de kelder S22 en lijkt qua 

oriëntatie tot hetzelfde huis te moeten hebben behoord.  

Toch lijkt deze archeologische informatie niet in overeenstemming met de bebouwing op de 

kadasterkaart. Immers, er zit een algemeen verschil in oriëntatie van de bebouwing op de 

kadasterkaart ten opzichte van de getekende archeologische sporen. Daarnaast bevindt kelder S22 

zich ongeveer in het midden van het huis op de kadasterkaart, waardoor de verstevigde keldermuur 

een op het oog doelloze onderneming is geweest. Ook zou men, gelet op de contouren van de 

bebouwing uit 1828, eerder een verstevigde muur aan de westzijde van kelder S22 mogen 

verwachten. Tevens valt de oriëntatie van muurwerk S30 niet te rijmen met de westelijke huismuur 

van perceel 61 op de kadasterkaart. Tot slot bevindt de andere kelder (S17) zich ongeveer op de 

oorspronkelijke grens tussen percelen 61-62 en vrijwel onder het voormalige Koetebuurt 22. Deze 

kelder had geen bodem en zal een functie buitenshuis hebben vervuld. Kortom, de overlappende 

gegevens lijken onderling te veel verschillen om het te wijten aan een mogelijke onnauwkeurigheid 

tijdens de plotwerkzaamheden. We moeten concluderen dat de resten ouder zijn dan de ingetekende 

huizen.  
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Afb. 112. Een overzicht van de aangetroffen archeologische sporen in vlak 1 van WP1, in combinatie met een 
ingezoomde uitsnede van de kadastrale minuut uit 1828. Links perceel 62 (de pixels vertekenen enigszins), 
Rechts perceel 61. Het noorden is boven. Naar Archeologie West-Friesland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Wat was door de tijd de indeling van de erven? Zijn hierbinnen verschuivingen aanwezig? 

Door de marginale informatie kan deze vraag niet goed beantwoord worden. Zie het antwoord bij 

vraag 2.6. 

 

2.8 Is het gebied overstroomd geweest? En is dit te dateren? 

Uit de AHN-hoogtekaart blijkt dat er in de directe omgeving van de dekzandrug waarop het dorp is 

gebouwd, verspoelde gronden, erosiegeulen en andere aanwijzingen voor overstromingen aanwezig 

zijn. Uit nieuwetijdse beschrijvingen en documenten blijkt dat men in deze eeuwen ook genoeg te 

stellen moet hebben gehad met dijkdoorbraken en overstromingen nabij Oosterend. De sterke 

connectie met wateroverlast en -management volgt ook uit de achterliggende betekenis van veel 

veldnamen rondom de Oosterender dorpskern en vlak daarbuiten. Binnen het plangebied is één 

dunne laag in de profielen waargenomen die geïdentificeerd is als overstromingslaag. Hieruit is geen 

dateringsmateriaal afkomstig, maar qua stratigrafie bevindt deze laag zich boven het leefniveau van 

de Late-IJzertijd en onder de (vroeg-)middeleeuwse ophogingen.  

 

2.9 Wat is de relatie tussen bewoning, ophoging van het plangebied en de bouw van de 

Waddenzeedijk? 

Aangenomen wordt dat onder leiding van Jan van Henegouwen in 1378 een gesloten oostelijke 

zeedijk nabij Oosterend wordt aangelegd. Dit werk zal logischerwijs niet in één jaar zijn afgerond. In 

de voorgaande eeuwen is al een sterke toename van menselijke activiteit binnen het plangebied 

waarneembaar, waarbij ook werkzaamheden worden ontplooid ter preventie van het opkomende 
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water. Denk hierbij aan de bewuste terreinophogingen en de aangetroffen kade. Dergelijke 

werkzaamheden binnen het plangebied lijken in het ruim genomen tijdvak rond de voltooiing van de 

oostelijke zeedijk wel sterk af te nemen. De archeologische opgravingsinformatie is echter veel te 

marginaal om hier een absolute causaliteit te veronderstellen.  

 

2.10 Binnen welke context en op welke wijze komt in nederzettingen planmatige ordening tot stand? 

(NOaA 2.0-vraag 125) 

De archeologische opgravingsputten binnen het plangebied zijn te klein voor een overtuigende, 

algemene beantwoording van deze vraag. Daarnaast hebben we hier te maken met een hiaat in de 

bewoningsgeschiedenis. Immers, voor de prehistorie en Middeleeuwen kan geen directe bewoning 

aangetoond worden, terwijl er in de loop van de Nieuwe Tijd al sprake lijkt van enige planmatige 

bewoning langs bestaande paden of straatjes. In het kerkboek van 1654 wordt gerept over Sijmon 

Lenaertsz op koete buijrt. De laatste woordkeuze valt op veel manieren uit te leggen, maar lijkt toch 

enigszins te suggereren dat we hier te maken hebben met los gegroepeerde bebouwing. 

 

2.11 Hoe, waar en wanneer ontstaan plaatsvaste dorpen? (NOaA 2.0-vraag 75) 

De werkhypothese voorafgaand aan de opgraving, waarbij er werd verondersteld dat vroege 

bewoning verspreid plaatsvond op natuurlijke hoogtes en welke in latere perioden als conglomeratie 

aan elkaar groeide tot dorpskern, lijkt nog steeds erg plausibel. De hoge ligging van Oosterend in 

het landschap heeft enerzijds een natuurlijke oorsprong, maar moet anderzijds ook substantieel door 

mensenhanden zijn verhoogd. Daarnaast zijn in de loop der tijd de opgehoogde delen verder naar 

buiten toe vergroot ─ zoals ook binnen de onderzoekslocatie is waargenomen. Voor zover er naar 

aanleiding van de opgraving iets over de dorpsvorming van Oosterend gezegd zou kunnen worden, 

zou er grofweg gesteld kunnen worden dat deze mogelijk een eerste samenhang krijgt vanaf de 10de 

eeuw. Vanaf dan wordt er zoals gezegd binnen het plangebied een toename van menselijke activiteit 

waargenomen, als mogelijk gevolg van de afgenomen dreiging van buitenaf en het daaropvolgende 

veiligere vestigingsklimaat. Dit past relatief gezien ook goed bij de datering van het oudste tufstenen 

gedeelte van de Maartenskerk uit de vroege eerste helft van de 11de eeuw.  

 

2.12 Waar komen niet-lokale grondstoffen van gebruiksvoorwerpen vandaan? (NOaA 2.0-vraag 139) 

Tijdens de opgraving zijn een aantal gefabriceerde gebruiksvoorwerpen aangetroffen van niet-lokale 

grondstoffen; veruit het meeste vondstmateriaal heeft echter een (supra)regionale herkomst. Toch 

blijken ook voormalige bewoners van de regio rond Oosterend hun aandeel te hebben gehad in 

bredere handels- en uitwisselingsnetwerken. Zo is er in Oosterend een vijzel van tefriet uit de Late-

Middeleeuwen of Nieuwe Tijd aangetroffen, een vulkanisch gesteente uit de Eifel. Ondanks het feit 

dat de meeste aangetroffen muntstukken een ‘Nederlandse’256 origine hebben, zijn een bijzondere 

zilveren Engelse munt uit de Hoge-Middeleeuwen evenals nieuwetijdse munten uit Schotland, België 

en Duitsland uitzonderingen op de regel. Het opgegraven nieuwetijdse aardewerk valt ook 

 
256 Dat de genoemde landen rond die tijd niet per se onder de moderne landindeling vielen, wordt voor het gemak hier 
even buiten beschouwing gelaten. 
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voornamelijk in de categorie Nederlands gebruiksaardewerk. Toch geven enkele fragmenten Frans, 

Engels en Duits aardewerk blijk van niet-lokale uitwisseling. Tot slot zijn er fragmenten van Chinees 

en Japans 17de-19de-eeuws importaardewerk naar boven gekomen, waar onomstotelijk een VOC-

connectie aan vastkleeft.  

 

2.13 Welke infrastructurele en sociaaleconomische rol speelden waterwegen en de scheepvaart? 

(NOaA 2.0-vraag 69) 

Met betrekking tot deze onderzoeksvraag hebben de opgravingsresultaten aan de Koetebuurt, in het 

licht van de reeds bekende informatie, geen nieuwe inzichten opgeleverd. De gecombineerde blik 

bestendigt echter wel het beeld dat de visserij en zeevaart door de eeuwen heen van vitaal belang 

zijn geweest voor Oosterend. Enerzijds bleek dat al uit de straatnaamgeving in het dorp, welke 

grotendeels geënt is op dit maritieme thema. Ook uit genealogische informatie van de afgelopen 

eeuwen blijkt menig Oosterender direct of indirect betrokken bij activiteiten op het water. Het 

archeologische bodemarchief met onder andere Aziatisch aardewerk en Angelsaksisch muntgeld 

heeft hierboven al blijk gegeven van de overzeese handelsbetrekkingen die men onderhield. 

Enigszins onderbelicht is de binnenvaart in dit verhaal, die in vergelijking op minstens net zo’n grote 

schaal moet zijn bedreven. De al eerder aangehaalde vondst van een vuurlood van het 

Hoogheemraadschap Rijnland uit 1733, wat gold als bewijs voor betaalde belasting voor het 

onderhoud aan de vuurbakens bij het sluizencomplex van Spaarndam (tegenwoordig gemeente 

Haarlem), is wat dat betreft een tot de verbeelding sprekend voorbeeld om het stuk mee af te ronden.  
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Bijlage 3                  Fase 3: Nieuwe Tijd
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Bijlage 2               Fase 2: Middeleeuwen
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Bijlage 1         Fase 1: Midden - Late IJzertijd
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