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

In de laatste week van mei en de eerste week van juni van 2019 (7 werkdagen) is in opdracht 
van M.J. de Nijs Care B.V. een archeologische opgraving uitgevoerd ten oosten van de 
Vijzelstraat in het historische centrum van Enkhuizen (afb. 1.1 en 1.2). Het onderzoeksterrein 
was onderdeel van een groter oorspronkelijk plangebied waarvan reeds in 2011 een deel 
inventariseren is onderzocht door middel van proefsleuven. Het plangebied dat in 2019 is 
onderzocht had een oppervlakte van 396 m2 en was in gebruik als parkeerterrein. Het lag in de 
planning om op de locatie van het parkeerterrein vier nieuwe woningen te bouwen. Aangezien 
dit een verstoring van de archeologische resten zou betekenen, zijn de contouren van de 
nieuwbouwplannen archeologisch onderzocht (afb. 1.3). 

De eindverantwoordelijkheid van het archeologisch onderzoek was in handen van senior-
archeoloog drs. Michiel Bartels. De projectleider tijdens het veldwerk was senior-archeoloog 
drs. Bart ter Steege. De andere leden van het veldteam waren in wisselende samenstelling 
archeoloog drs. Marlijn Kossen (als veldtechnicus), archeoloog drs. Harmen de Weerd, 
archeoloog drs. Wytze Stellingwerf (veldwerk en metaaldetectie), veldmedewerker Etienne 
van Paridon en vrijwilliger Jordy Jetses.

Het onderzoek is uitgewerkt door Bart ter Steege. De keramiek, metalen en benen voorwerpen, 
bouwkeramiek en het glaswerk zijn gedetermineerd en beschreven door archeoloog drs. 
Wytze Stellingwerf. De houten voorwerpen zijn gedetermineerd door drs. Dieuwertje Duijn. De 
tabakspijpen door Jan van Oostveen. De leervondsten zijn geconserveerd en gedetermineerd 
door Ans Vissie en Els Winters-Ran. Frank Postma heeft de numismatiek verzorgd. Tot slot hebben 
diverse vrijwillig medewerkers geassisteerd met het puzzelen en plakken van de keramiekvondsten.

Afb. 1.2. De locatie van het plangebied Vijzelstraat (rode stippellijn) op een  luchtfoto (bron: PDOK).
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In dit rapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek aan de Vijzelstraat in 
Enkhuizen uiteengezet (Archisnummer 4703032100). De rapportage bestaat uit twee delen. 
In het eerste deel worden de historische gegevens met betrekking tot het onderzoeksterrein 
en de directe omgeving uiteengezet. In het tweede deel worden de aangetroffen sporen en het 
verzamelde vondstmateriaal geanalyseerd. 

De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 4.1, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.

Het mechanische graafwerk werd uitgevoerd door Daan Wenners van de firma Koper en zn. 
uit Wervershoof. 

Afb. 1.3. Aan de oostzijde van de Vijzelstraat wordt een vlak aangelegd. 
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2. De onderzoekslocatie

2.1 Geologie en landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd lag Enkhuizen in een schaars begroeid landschap, waar 
in de loop van die ijstijd zand was afgezet. Geologisch gezien behoort deze zandafzetting tot 
de Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand).1 De top van deze pleistocene 
afzetting bevind zich tussen de 14 en 10 m –NAP. Na afloop van de ijstijd steeg de temperatuur 
en smolten de landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor steeg ook de 
grondwaterspiegel en vormde zich veen (het Basisveen) op het dekzand. Dit Basisveen werd 
uiteindelijk afgedekt door wad- en kwelderafzettingen.
Tot circa 3800 voor Chr. was West-Friesland vrij toegankelijk voor de zee. De toenmalige 
kust bestond voornamelijk uit zandige wadplaten waartussen een groot aantal west-oost 
georiënteerde geulen lag. Meer landinwaarts gingen de zandige platen over in lagunes waarin 
klei werd afgezet. Een groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied.2 De sedimenten 
die in deze periode zijn afgezet, worden gerekend tot de oudste afzettingen van de Beemster 
Afzettingen (voorheen Calais II en III, tegenwoordig: Laagpakket van Wormer).

Rond 3800 voor Chr. ontstonden aan de kust van Noord-Holland op de zandige wadplaten 
strandwallen die de kust langzaam afsloten. De zee kon vanaf deze periode alleen nog via enkele 
zeegaten in het achterland doordringen. Via het zeegat van Bergen drongen getijdengeulen 
West-Friesland binnen. 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. Het grovere, zandigere materiaal sedimenteerde in en direct naast de geul. Het 
lichtere en kleiiger materiaal werd bij overstromingen verder van de geul afgezet.
Tussen 3800 en 1400 voor Chr. verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor 
de ondergrond van West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Deze opbouw, en de 
geologische geschiedenis, is door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven. 
Volgens deze reconstructies heeft Enkhuizen in een kweldergebied gelegen. Grote getijdengeulen 
zijn vermoedelijk niet actief geweest. Buiten de actieve delen van het zeegat vond veengroei 
plaats (behorend tot het Hollandveen Laagpakket).

Rond 1500 voor Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-Friesland 
minder actief. Na het droogvallen van de geulen vond als gevolg van differentiële inklinking 
van de verschillende afzettingen een omkering (inversie) van het reliëf plaats. De aanvankelijk 
laaggelegen kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders. 
Buiten de actieve geulen had vanaf circa 3800 voor Chr. in heel West-Friesland continu 
veenvorming plaatsgevonden, waardoor grote veenkussens waren ontstaan. Op het moment 
dat de laatste actieve geulen verlandden, verdwenen ook deze onder een dik pakket veen. 
Op en rond de veenkussens waren alleen nog kleine veenstroompjes actief. Deze voerden het 
water uit de veenkussens af naar lager gelegen delen.

1 Hoewel Nitg-TNO in 2000 (Weerts e.a., 2000; De Mulder e.a., 2003) een nieuwe lithostratigrafische indeling 
heeft ingevoerd, wordt in dit stuk ook de oude chronostratigrafische indeling, gebruikt door De Mulder 
& Bosch, weergegeven. Het Laagpakket van Wormer komt overeen met de Afzettingen van Calais, het 
Laagpakket van Walcheren met de Afzettingen van Duinkerken en het Hollandveen Laagpakket met het 
Hollandveen.

2 De Mulder & Bosch, 1982.
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De bewoning in West-Friesland in de Midden- en Late-Bronstijd (1500 tot 800 v. Chr.) 
concentreerde zich op de flanken van deze geulruggen en op de kwelders.3 Door toenemende 
vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. Tot het ontstaan van de handelsplaats 
Medemblik omstreeks 700 n. Chr. was het gebied vermoedelijk onbewoond.4 

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Door het ontstaan 
van de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van 
Noord-Holland aanzienlijk groter: de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de 
Hollandse binnenmeren ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een 
gemiddelde stijging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het 
Westfriese veenpakket en gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-
Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. Van de 10de tot en met 
de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd geschikt 
gemaakt voor bewoning en landbouw door op systematische wijze sloten door het veen heen 
te graven, waardoor het veen ontwaterde. Door de ontwatering oxideerde het veen en klonk 
het veenpakket in, met een geleidelijke daling van het maaiveld als gevolg. Het land werd 
hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de zee en overstromingen.5 De bewoners van West-
Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen door dijken aan te leggen. Deze verschillende 
losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf circa 1250 werd 
beschermd door één lange dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna 
nog diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet. De 
loop van de Omringdijk is in de loop der eeuwen sterk gewijzigd. Door het verdwijnen van het 
voorland (het land dat voor de dijk lag) verzwakte de dijk, waardoor deze op een groot aantal 
plaatsen moest worden teruggelegd door middel van inlaagdijken. De huidige Omringdijk bevat 
hierdoor slechts in een aantal dijkvakken nog de originele 12de/13de-eeuwse kern.6 

Om het gebied binnen de Omringdijk droog te houden, moest dagelijks water in zee worden 
geloosd. In eerste instantie gebeurde dit tijdens eb via spuisluizen in de dijk. Door de 
aanhoudende daling van het maaiveld was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk. De 
introductie van de poldermolen in Holland in het begin van de 15de eeuw was een antwoord op 
dit probleem. De eerste poldermolens bij Enkhuizen stonden ten noorden van de stad, aan het 
einde van de Oude Gouw, en dateren uit omstreeks 1452.7 

2.2 Historische ontwikkeling plangebied8 

Het plangebied is gelegen binnen het stedelijk gebied dat wordt begrensd door de Vijzelstraat, 
Sint Nicolaasstraat, Van Bleiswijkstraat, het Doelenlaantje, Spaans Leger en het Sijbrantsplein. 
De beschrijving van de historische achtergrond richt zich dan ook primair op dit gebied. De 
geschiedenis van dit deel van Enkhuizen kan echter niet worden begrepen zonder haar context 
binnen de ontwikkeling van de stad als geheel in ogenschouw te nemen. Met name de vroegste 
geschiedenis van de Van Bleiswijkstraat en de Vissersdijk is hierbij van belang.

3 IJzereef & Van Regteren Altena, 1991; Roessingh & Lohof, 2011.
4 Besteman 1990, 107.
5 Besteman 1990, 93-96.
6 Boon 1991, 78-114.
7 Boon 1991, 100. 
8 Uit Duijn & Bartels 2010. 
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2.2.1 Rietdijken in de 15de eeuw
De huidige Vijzelstraat bestond oorspronkelijk uit twee aparte straten, namelijk de Nieuwe 
Rietdijk (van de Vissersdijk tot de Driebanen) en de Vijselstraat (van de Driebanen tot de 
Westerstraat).9 De straten zijn in 1906 samengevoegd onder de naam Vijzelstraat. Hetzelfde 
is gebeurd bij de huidige Van Bleiswijkstraat. Deze straat bestaat uit een samenvoeging van 
de Oude Rietdijk (van de Vissersdijk tot het Wegje) en de Brugjes (van het Wegje tot de 
Westerstraat).10 
Voor de periode tot omstreeks 1560 zijn we door het ontbreken van kaartmateriaal voor 
informatie omtrent de oudste geschiedenis van de Oude en Nieuwe Rietdijk afhankelijk van 
geschreven bronnen. Het aantal bewaard gebleven geschreven bronnen voor Enkhuizen is 
echter klein. Met name de Kroniek van Enkhuizen van Geeraerdt Brandt uit 1666 is van belang 
voor de reconstructie van de vroegste ontwikkeling van Enkhuizen. Toch zijn veel vragen 
betreffende deze vroegste ontwikkeling nog onbeantwoord. Archeologisch onderzoek kan 
daarom veel waardevolle informatie opleveren en vraagstukken oplossen. 
De Oude en Nieuwe Rietdijk zijn, zoals de naam verraad, van oorsprong dijken. Eveneens is uit 
de namen af te leiden dat de Oude Rietdijk ouder is dan de Nieuwe Rietdijk. De Oude Rietdijk 
heette aanvankelijk alleen ‘Rietdijk’; de benaming ‘Oude Rietdijk’ is pas na aanleg van de 
Nieuwe Rietdijk ontstaan. 

De Oude Rietdijk was gelegen tussen de westhoek van de Vissersdijk en een parallel aan 
de Westerstraat lopende sloot: de Vaart (de huidige as Driebanen-Wegje-Karnemelksluis-
Waagstraat). Vanaf de Noorderdijk was de Oude Rietdijk de snelste verbinding met de 
Westerstraat. De Westerstraat is de oudste bewoningsas van Enkhuizen. Zoals reeds werd 
vermeld, is de Vissersdijk onderdeel van het tracé van de Westfriese Omringdijk. De Vissersdijk 
maakt echter geen deel uit van de originele 13de-eeuwse Omringdijk, maar is een inlaagdijk. 
Uit de oudst bewaard gebleven dijkopmeting van 1320 blijkt dat de inlaagdijk waarvan de 
Vissersdijk deel uitmaakte, op dat moment al aanwezig was.11 Het is waarschijnlijk dat de Oude 
Rietdijk tegelijk of vlak na de aanleg van de Vissersdijk is opgeworpen. Wanneer hier vanuit 
wordt gegaan, bestond de Oude Rietdijk al in 1320. Harde bewijzen hiervoor zijn echter niet 
aanwezig. De Kroniek van Brandt vermeld dat de Oude Rietdijk in 1372 onderdeel uitmaakte 
van de stad, maar dit sluit niet uit dat de dijk op dat moment al een aantal decennia bestond.12 
Uit archeologisch onderzoek langs de Oude Rietdijk is gebleken dat de oudste bebouwing langs 
de oostzijde van deze dijk uit de late 14de eeuw dateert. Ook dit sluit echter niet uit dat de dijk 
ouder is. De oudste bewoning langs de Vissersdijk dateert immers ook pas uit de 15de eeuw, 
terwijl de dijk aanzienlijk ouder is. 

Ten westen van de Oude Rietdijk lag oorspronkelijk een waterrijk gebied met wateraanvoer 
vanuit de Oude Gouw. Dit gebied wordt door Brandt het ‘moerasch’, ‘riedtbos’, ‘groote riedt’ 
of de ‘laege Valey’ genoemd. Dit moeras is waarschijnlijk in de loop der tijd verland tot een 
drassig veengebied. In deze tekst zal het gebied echter consequent worden aangeduid als 
moeras. 

Waarschijnlijk bevond het moeras zich tot de aanleg van de Oude Rietdijk ook ten oosten 

9 Deze Vijselstraat heette ten minste tot in de 16de eeuw de Strontstraat.
10 Zwart 1986, 29-30, 72-73.
11 Zie voor meer informatie aangaande de dijkopmeting van 1320: Bruin 1997, 6-7; Boon 1991, 99.
12 Brandt noemt de Rietdijk en niet specifiek de Oude Rietdijk, maar er kan vanuit worden gegaan dat hier de 

Oude Rietdijk wordt bedoeld. Zie Brandt 1666, 12-13.
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van deze dijk en is de Oude Rietdijk dwars door het moeras aangelegd. Het moeras ten 
oosten van de dijk is vervolgens ontwaterd, zodat het gebruikt kon worden voor agrarische 
doeleinden. Pas nadat het terrein flink was opgehoogd in de 15de eeuw, werden hier voor het 
eerst woonhuizen gebouwd. 

De Oude Rietdijk vormde na zijn aanleg de westelijke grens van het moeras. De hoeveelheid 
water in dit moeras zal sterk hebben gefluctueerd, vooral afhankelijk van de regenval en 
wateraanvoer van de Oude Gouw. De dijk had tijdens hoog water waarschijnlijk een 
waterkerende functie voor water uit het achterland. 

De Nieuwe Rietdijk is ten westen en parallel aan de Oude Rietdijk aangelegd. De dijk had 
waarschijnlijk, net als de Oude Rietdijk, als doel een deel van het moeras af te sluiten, zodat 
dit in cultuur kon worden gebracht. 

Het vaststellen van het precieze moment van aanleg van de Nieuwe Rietdijk is lastig. Uit 
omstreeks 1450 dateert een keur van het stadsbestuur van Enkhuizen waarin wordt bepaald 
dat bundels graan, riet of hooi niet op de Rietdijk mochten worden geplaatst, waarschijnlijk 
omdat zij de weg blokkeerden.13 Aangezien de specificatie ‘Oude’ of ‘Nieuwe’ ontbreekt, kan er 
wellicht van uit worden gegaan dat op dat moment alleen de Oude Rietdijk nog aanwezig was. 
Dit zou betekenen dat de Nieuwe Rietdijk ná ca. 1450 is aangelegd. 

Het is waarschijnlijk dat de Nieuwe Rietdijk dateert vóór de aanleg van het Spaans Leger. Door 
Brandt wordt vermeldt dat deze vergroting van de stad in 1489 plaatsvond.14 De Sijbrandtsdijk, 
het verlengde van de Vissersdijk, was in ieder geval in 1464 al aanwezig. In dat jaar werd 
namelijk de Pontustoren gebouwd op het uiteinde van de Sijbrandtsdijk.15

De aarden wal langs het Spaans Leger werd waarschijnlijk aanvankelijk voorzien van een 
houten palissade (stakettingen), die in 1534 en 1546 zijn vervangen door een stenen muur.16 

Het moeras dat door de aanleg van de nieuwe omwalling in 1489 binnen de vesting lag (tussen 
de Driebanen, het Spaans Leger en de Vijzelstraat), werd ‘metter tijdt gedempt en tot landt 
gemaekt’.17 Door de aanleg van de stadswal en het in cultuur brengen van het moeras vormde 
het water uit het achterland geen gevaar meer voor de noordzijde van de stad. Het opwerpen 
van de Nieuwe Rietdijk vóór de Oude Rietdijk zou daarom overbodig zijn geweest, wat het 
waarschijnlijk maakt dat de Nieuwe Rietdijk vóór de aanleg van het Spaans Leger dateert.

Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de Nieuwe Rietdijk waarschijnlijk 
tussen ca. 1450 en 1489 is aangelegd. Mogelijk is de Nieuwe Rietdijk opgeworpen ná het tot 
stand komen van de Sijbrandtsdijk. Dit zou betekenen dat de aanleg van de Nieuwe Rietdijk 
heeft plaatsgevonden tussen ca. 1464 en 1489.

Uit het proefsleuvenonderzoek in 2011 is gebleken dat inderdaad aan de oostzijde van de 
Vijzelstraat (Nieuwe Rietdijk) een moeras of binnenmeertje heeft gelegen, dat in cultuur is 

13 Pols 1885, 220, keur 146.
14 Brandt 1666, 36.
15 Brandt 1666, 29.
16 Brandt 1666, 58, 70.
17 Brandt 1666, 36.
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gebracht door het opwerpen van een dik pakket organische grond met afval.18 De vondsten 
van keramiek dateren uit de periode rond 1500. De Nieuwe Rietdijk bestond toen al en het 
aanplempen en ophogen is inderdaad geleidelijk gegaan. Dit klopt goed met het historische 
beeld.

Het terrein tussen de Oude en Nieuwe Rietdijk zal na de aanleg van de Nieuwe Rietdijk zijn 
ontgonnen door het graven van ontwateringssloten. Eveneens is het maaiveld mogelijk 
opgehoogd, bijvoorbeeld met kleizoden, stadsafval of mest. Of direct na de ontginning huizen 
langs de westzijde van de Oude Rietdijk en oostzijde van de Nieuwe Rietdijk zijn gebouwd, is 
niet duidelijk. Mogelijk heeft het land tussen de rietdijken in eerste instantie dienst gedaan 
als weiland, zoals eveneens het geval was bij het terrein ten oosten van de Oude Rietdijk. In 
het laatste kwart van de 15de eeuw daalde immers in Enkhuizen, evenals in de rest van West-
Friesland, het aantal inwoners. Dit kan stilstand of zelfs achteruitgang in de ontwikkeling van 
het gebied hebben veroorzaakt. Vanaf het begin van de 16de eeuw begon de bevolking weer 
in aantal toe te nemen en was geleidelijk meer grond voor huizenbouw nodig.19 Mogelijk zijn 
de huizen niet langs de Nieuwe Rietdijk gebouwd, maar óp de dijk. Dit fenomeen is bij meer 
dijken waargenomen, onder andere langs de Breedstraat.
Het terrein tussen de Rietdijken werd gescheiden door een straat, de huidige Sint Nicolaasstraat. 
Het is niet bekend of deze straat direct na de aanleg van de Nieuwe Rietdijk in gebruik is 
genomen. 

Het gebied tussen de huidige Driebanen, Vijzelstraat en het Spaans Leger was, zoals gezegd, 
vanaf 1489 gelegen binnen de stadswal van Enkhuizen. Ook dit gebied zal zijn ontgonnen door 
middel van sloten. Ook hier is niet duidelijk of direct gebouwen langs bijvoorbeeld het Spaans 
Leger zijn gebouwd. Grote delen van het voormalige moeras bleven in ieder geval tot in de late 
16de of de eerste helft van de 17de eeuw in gebruik als weiland.

Het proefsleuvenonderzoek in 2011 heeft uitgewezen dat de oudste bebouwing aan de oostzijde 
van de Vijzelstraat (Nieuwe Rietdijk) uit de eerste helft van de 16de eeuw dateert. 

2.2.2 Stadsbeeld in de 16de eeuw
De ontwikkeling van het gebruik van het onderzoeksgebied kan met meer zekerheid worden 
gevolgd vanaf ca. 1560 aan de hand van historisch-topografische kaarten. Uit deze tijd dateert 
de oudst bekende kaart van Enkhuizen (afb. 2.1). Deze kaart is gemaakt in opdracht van de 
Spanjaarden door de Mechelse cartograaf Jacob van Deventer. De kaart toont aaneengesloten 
bebouwing langs de oostzijde van de Nieuwe Rietdijk. Ten westen van de Nieuwe Rietdijk loopt 
een brede gracht. Dit water moet waarschijnlijk worden gezien als een overblijfsel van het 
moeras dat hier lag. In een later stadium is de gracht waarschijnlijk van beschoeiing voorzien. 
De gracht staat in verbinding met een door het voormalig moeras lopende gracht, de huidige 
Staaleversgracht, die vanuit het achterland wordt voorzien van water door de Oude Gouw. Tussen 
deze parallel aan de Nieuwe Rietdijk lopende naamloze gracht en de Nieuwe Rietdijk wordt 
slechts op een aantal punten bebouwing weergegeven. Mogelijk deed de onbebouwde strook 
grond tussen de gracht en de Nieuwe Rietdijk dienst als loswal. Langs de Sijbrandtsdijk (het 
verlengde van de Vissersdijk, tot het Spaans Leger) en het Spaans Leger tot de Staaleversgracht 

18 Schrickx 2012, 137.
19 Lesger 1990, 107.
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is bebouwing aanwezig. 
Vanaf het Spaans Leger 
loopt een weg met de naam 
Doelstraat over de brede 
gracht naar de Nieuwe 
Rietdijk. Deze weg komt uit 
ter hoogte van de huidige 
Sint Nicolaasstraat en was 
tot in de 19de of 20ste eeuw 
aanwezig (zie onder). Ten 
zuiden van de Doelstraat 
wordt door middel van 
twee lijntjes een straat 
weergegeven tussen het 
Spaans Leger en de brede 
gracht. Deze straat ligt ter 
hoogte van het huidige 
Doelenlaantje. Tussen deze 
straat en de Doelstraat 
lag de Nieuwe Doelen, het 
oefenterrein van de schutterij. Het hoofdgebouw van de Doelen bevond zich langs het Spaans 
Leger. Hierachter lagen, parallel aan de Doelstraat, de oefenbanen. Op het achterterrein wordt 
bebouwing weergegeven, waarschijnlijk bedoeld voor opslag. Waarschijnlijk is de schutterij 
hier in 1555 gevestigd.20 De Oude Doelen bevonden zich langs de huidige Doelenstraat, ten 
zuidoosten van de Westerkerk. 

De volgende betrouwbare kaart van 
Enkhuizen dateert uit 1577 (afb. 2.2). 
De kaart is gemaakt door Luytgen Jansz 
Wagenaar, burger van Enkhuizen.21 In 
vergelijking met de kaart van Van Deventer 
geeft de kaart van Wagenaar een meer 
gedetailleerde weergave van de inrichting 
van de stad. Langs de oostzijde van de 
Nieuwe Rietdijk bevindt zich een aantal 
huizen; niet alle percelen zijn bebouwd. 
Langs de westzijde van de Nieuwe Rietdijk 
zijn, in vergelijking met de kaart van Van 
Deventer, meer huizen aanwezig. De brede 
gracht parallel aan de Nieuwe Rietdijk lijkt 
aan de noordzijde deels te zijn aangeplempt. 
De gracht wordt op twee plaatsen overbrugd: de brug van de Doelstraat naar de Nieuwe 
Rietdijk en een nieuwe brug van de ten zuiden hiervan gelegen straat naar de Nieuwe Rietdijk. 
De houten constructie van deze laatste brug is op de kaart gedetailleerd weeggegeven, terwijl 

20 Brandt 1666, 78.
21 De Vries 2004, 15.

Afb. 2.1. Uitsnede uit de kaart van Van Deventer uit omstreeks 1560, 
met daarop aangegeven de namen van de straten en grachten. Het 
noorden is boven.

Afb. 2.2. Uitsnede uit de kaart van Wagenaar uit 
1577. Het noorden is rechts.
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dit bij de andere brug niet het geval is. Waarschijnlijk gaat het echter in beide gevallen om 
een houten brug. De percelen langs de Sijbrandtsdijk en het Spaans Leger zijn op de kaart 
bebouwd. Ter hoogte van de Pontustoren, op de hoek van de Sijbrandtsdijk en het Spaans 
Leger, is een onderbreking in deze bebouwing aanwezig. Hier loopt een weg naar de noordzijde 
van de brede gracht. Langs de oostzijde van de Doelstraat is een aantal huizen op de kaart 
ingetekend. 
Het hoofdgebouw van de Nieuwe Doelen wordt op de kaart weergegeven bij nummer 7 als 
een groot gebouw met de lange zijde parallel aan het Spaans Leger. Met schuttingen wordt de 
achtergelegen schietbaan van de Doelstraat en het naastgelegen perceel afgescheiden. Op het 
achterterrein, tegen de gracht aan, is een aantal kleine gebouwen te zien. Het lange perceel 
ten westen van de Nieuwe Doelen is alleen aan de zijde van het Spaans Leger bebouwd. Ten 
westen van dit perceel loopt de straat (op de kaart voorzien van een stippellijn) die ook op 
de kaart van Van Deventer al aanwezig was. Langs de noordwestzijde van deze straat zijn 
woonhuizen aanwezig.

2.2.3 Stadsbeeld in de 17de eeuw
Pas halverwege de 17de eeuw is opnieuw een betrouwbare kaart van Enkhuizen gemaakt. De 
kaart is uitgegeven door Joan Blaeu in 1649, als onderdeel van zijn kaartenboek het ‘Toonneel 
der Steden’ (afb. 2.3).22 Deze geeft een beeld van Enkhuizen ten tijde van haar hoogtijdagen. 
Tussen 1593 en 1600 
had een grootschalige 
stadsuitbreiding plaats-
gevonden aan de west- 
en noordzijde van de 
stad. De stadsmuren en 
torens werden vervangen 
door de modernste 
verdedigingswerken in de 
vorm van aarden wallen en 
bastions. Tevens werden 
tussen 1593 en 1619 
nieuwe havens binnen de 
stad gegraven, namelijk 
de Nieuwe Haven, Oude 
Buishaven en Nieuwe 
Buishaven.23 

Rond 1620 bereikte de economische bloei van Enkhuizen zijn piek. Op dat moment woonden 
ongeveer 21.000 mensen binnen de vest. De bloei was in de eerste plaats te danken aan de 
haringvisserij op de Noordzee. Hiernaast speelden de handel en scheepvaart een grote rol, met 
name de Sontvaart (handel op het Oostzeegebied), kust- en Straatvaart (handel op Frankrijk 
en landen langs de Middellandse Zee) en handel met Azië door de VOC. Vanaf ca.1620 was de 
bloeiperiode voorbij, waarna zowel op economisch als demografisch gebied verval plaatsvond. 
De belangrijkste oorzaak hiervan waren de problemen binnen de haringindustrie. Veel andere 

22 De Vries 2004, 22.
23 De Vries 1987, 13.

Afb. 2.3. Uitsnede uit de kaart van Blaeu uit 1649. Het noorden is boven.
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industrieën in de stad, bijvoorbeeld de kuiperijen, touwslagerijen en zoutziederijen, waren 
in meer of mindere mate afhankelijk van de haringvisserij en zij werden meegezogen in de 
neerwaartse spiraal waarin de visserij zich bevond. Hiernaast verslechterde de positie van 
Enkhuizen als handelsstad, onder andere door
stijgende concurrentie van Amsterdam en het buitenland. Het dieptepunt van de crisis werd
bereikt rond 1850, toen Enkhuizen nog slechts ca. 5000 inwoners telde. De leegloop had als
gevolg dat veel huizen werden gesloopt en de stad een bijna landelijk karakter kreeg.24

Op de kaart van Blaeu is aan weerszijden van de Nieuwe Rietdijk een aaneengesloten 
bebouwing aanwezig, evenals langs de Sijbrandtsdijk en het Spaans Leger. De brede gracht 
lijkt enigszins te zijn versmald aan de zijde van de Nieuwe Rietdijk. De brug van de ter hoogte 
van het huidige Doelenlaantje gelegen straat naar de Nieuwe Rietdijk is verdwenen; alleen de 
brug tussen de Doelstraat en de Nieuwe Rietdijk wordt nog weergegeven. De percelen aan de 
oostzijde van de Doelstraat zijn nu allemaal bebouwd. De weg die op de kaart van Wagenaar 
vanaf de hoek  van de Sijbrandtsdijk en het Spaans Leger naar de noordzijde van de gracht 
liep, is nog steeds aanwezig. Deze weg begint op de kaart van Blaeu echter vanaf het Spaans 
Leger en loopt door langs de noordzijde van de gracht naar de Nieuwe Rietdijk. Ook langs deze 
weg is een aantal huizen getekend. 

Het terrein van de Nieuwe Doelen wordt op de kaart aangegeven met de letter t. De lange 
zijde van het hoofdgebouw van de schutterij bevindt zich ook op deze kaart parallel aan 
het Spaans Leger. Achter dit gebouw is een tweetal kleinere gebouwen getekend en achter 
op het Doelenterrein, tegen de brede gracht aan, is een vrij groot gebouw aanwezig. Alle 
gebouwen worden weergegeven met een blauw dak, wat waarschijnlijk betekent dat de daken 
met leien waren bedekt. De schietbanen lijken te zijn omheind en ook over het midden van de 
schietbanen loopt een muur of houten schutting. De kaart laat aaneengesloten bebouwing zien 
op de percelen ten westen van de Nieuwe Doelen, terwijl de overzijde van de straat slechts aan 
de noordzijde is bebouwd. 

In 1666 werd de Kroniek van Enkhuizen 
van Geeraerdt Brandt uitgegeven. In deze 
kroniek waren twee plattegronden van 
de stad opgenomen. De eerste kaart is 
een kopie van de kaart van Wagenaar uit 
1577. De tweede kaart geeft de stad rond 
1666 weer en wordt gezien als de meest 
betrouwbare plattegrond van het 17de-
eeuwse Enkhuizen (afb. 2.4).25 De kaart 
is getekend door Otto Suermondt, die in 
Enkhuizen woonde.
De inrichting van het onderzoeksgebied 
wijkt op deze kaart op een aantal punten af 
van de kaart van Blaeu. Het meest opvallend 
is de verkleining van de brede gracht die 

24 Willemsen 1988, 157-161.
25 De Vries 2004, 26.

Afb. 2.4. Uitsnede uit de kaart uit de kroniek van 
Brandt uit 1666. Het noorden is boven.
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parallel aan de Nieuwe Rietdijk liep. De noordzijde van de gracht is aangeplempt tot de brug 
naar de Doelstraat, terwijl de zuidzijde aanzienlijk smaller is geworden. Deze versmalling lijkt 
aan de zijde van de Nieuwe Rietdijk te hebben plaatsgevonden; op de kaart wordt achter de 
huizen en achtererven langs de dijk een brede kade met lege vakken weergegeven. Mogelijk 
moeten deze vakken opslagplaatsen of loswallen voorstellen. 

Voor het gebied ten oosten van de Doelstraat is een aantal veranderingen waarneembaar. De 
locatie van de aangeplempte gracht is in gebruik als weg en omheinde achtererven van een 
aantal huizen aan de westzijde van de Nieuwe Rietdijk. De weg die op de kaart van Blaeu van 
het Spaans Leger langs de noordzijde van de gracht liep, lijkt ook op deze kaart aanwezig te 
zijn. De weg begint echter op een ander punt, namelijk op de hoek van de Sijbrandtsdijk en 
het Spaans Leger. Dezelfde situatie was aanwezig op de kaart van Wagenaar. De weg is op de 
kaart uit 1666 wat ongelukkig weergegeven: aan de westzijde lijkt het alsof deze door een 
aantal huizen heen loopt. Het is onwaarschijnlijk dat de loop van de straat in de loop van de 
tijd is gewijzigd, wat betekent dat óf de kaart van Blaeu óf de kaart van Wagenaar en de kaart 
uit de Kroniek van Brandt een verkeerd beeld van de werkelijkheid geeft. Waarschijnlijk liep de 
weg van de hoek van de Sijbrandtsdijk en het Spaans Leger naar de noordzijde van de gracht. 
De Nieuwe Doelen zijn ook op deze kaart nog aanwezig. De twee kleine gebouwen achter het 
hoofdgebouw zijn niet meer aanwezig op deze kaart en op het achterterrein lijken meerdere 
kleine bijgebouwen te staan in plaats van één groot gebouw, zoals op de kaart van Blaeu het 
geval is. 

De bewoning langs de meest zuidelijk gelegen straat, parallel aan de Staalevergracht, is 
nauwelijks gewijzigd. Langs de oost- en noordwestzijde van de straat bevindt zich nog steeds 
aaneengesloten bebouwing. Aan de zuidwestzijde is slechts een aantal huizen aanwezig. 
Tussen het terrein van de Nieuwe Doelen en deze straat is de situatie echter gewijzigd. Waar 
op de kaart van Blaeu ten westen van de Nieuwe Doelen nog huizen met achtererven werden 
weergegeven, is nu een rij huizen en een nieuwe straat aanwezig. De kleine huizen die zich 
in twee rijen ten westen van de Nieuwe Doelen bevinden, hebben geen achtererven. Bij deze 
huizen moet worden gedacht aan éénkamerwoningen, bewoond door de armste bevolking van 
Enkhuizen. Vanaf de nieuwe straat is een brug aangelegd over de deels aangeplempte gracht 
naar de Nieuwe Rietdijk.

2.2.4 Stadsbeeld in de 18de eeuw
Uit 1743 dateert een kaart van Enkhuizen door Isaac Tirion, een bekend uitgever van kaart- 
en prentboeken. Deze kaart staat te boek als een nauwkeurige weergave van Enkhuizen in 
de 18de eeuw.26 Op de stedenkaarten van Tirion worden huizen en achtererven niet meer 
individueel getekend, maar weergegeven als gearceerde blokken. De kaart van Enkhuizen 
wijkt echter af van de andere kaarten van Tirion. De huizen zijn weliswaar als gearceerde 
blokken weergegeven, maar de achterven zijn gedetailleerd ingetekend. Een vergelijking 
met andere kaarten geeft hier een verklaring voor: de kaart van Tirion is een kopie van de 
bovengenoemde kaart uit de Kroniek van Brandt. Door Tirion zijn slechts de huizen vervangen 
door gearceerde blokken. De overige detaillering op de kaarten, bijvoorbeeld de weergave 
van achtererven en de ligging van schepen in de havens, is identiek. Een vergelijking van de 
kaarten laat echter toch een aantal wijzigingen zien bij de kaart van Tirion: de lijnbanen langs 

26 De Vries 2004, 31.
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de Driebanen zijn verdwenen en een aantal molens is van de kaart verwijderd of toegevoegd. 
Waarschijnlijk heeft Tirion een kopie van de kaart uit de Kroniek van Brandt gemaakt en 
hier slechts de belangrijkste veranderingen in het uiterlijk van de stad op doorgevoerd. De 
situatie van de overige bebouwing is niet aangepast op de kaart van Tirion. Aangezien het zeer 
onwaarschijnlijk is dat deze bebouwing tussen de vervaardiging van de kaart uit de Kroniek 
van Brandt en de kaart van Tirion niet is veranderd, geeft de kaart van Tirion geen betrouwbare 
weergave van het 18de-eeuwse Enkhuizen. Dit geldt ook voor de onderzoekslocatie: de situatie 
op de kaart van Tirion is identiek aan de situatie op de kaart uit de Kroniek van Brandt. 

2.2.5 Stadsbeeld in de 19de en 20ste eeuw
De eerstvolgende bruikbare kaart dateert uit 1823, namelijk de eerste kadastrale kaart van 
Enkhuizen (afb. 2.5). De stad bevond zich ten tijd van de vervaardiging van deze kaart economisch 
en demografisch gezien 
bijna op zijn dieptepunt. 
Het kleine inwonerstal van 
Enkhuizen had zijn neerslag 
op het aantal huizen dat de 
stad telde. Met name buiten 
de Oude Gracht en langs 
de randen van de oude 
stadskern zijn in de 18de 
en eerste helft van de 19de 
eeuw veel huizen gesloopt.27 
Het puin werd bijvoorbeeld 
gebruikt om grachten en 
havens te dempen of dijken 
op te hogen. De lege percelen 
werden vaak samengevoegd 
tot grote lappen grond, die 
dienst deden als weiland of 
moestuin. Hierdoor zijn de 
oude perceelgrenzen niet 
voor alle delen van de stad 
bewaard gebleven of te 
reconstrueren. 

Een blik op de kaart uit 1823 maakt duidelijk dat bovenstaande ook geldt voor de 
onderzoekslocatie: veel percelen langs de straten zijn onbebouwd en tussen de Vijzelstraat, 
Sijbrandtsdijk, Staaleversgracht en het Spaans Leger zijn veel kleine percelen samengevoegd. 
De percelen aan weerszijden van de Nieuwe Rietdijk zijn slechts ten dele bebouwd. De gracht 
die parallel aan de Nieuwe Rietdijk liep, is bijna helemaal gedempt; alleen aan de uiterste 
zuidzijde is nog een restant zichtbaar. De vorm van de percelering geeft waarschijnlijk een 
goede indicatie van de locatie van de voormalige gracht. 
De Doelstraat is nog aanwezig en heeft twee zijstraten gekregen naar het zuiden, aan 
weerszijden van de gedempte gracht. Deze straten komen uit op het Doelenlaantje, dat op de 

27 Walda, M., 2014/ Allain, T., 2015. 

Afb. 2.5. Uitsnede uit de kadastrale kaart van 1823. Het noorden is 
boven.
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kaart uit 1823 dezelfde vorm heeft als tegenwoordig. De noordzijde van deze laan is aanzienlijk 
breder dan de zuidzijde. Dit kan worden verklaard door het feit dat beide straten die op de 
kaart uit de Kroniek van Brandt ten westen van de Doelstraat worden weergegeven, zijn 
samengevoegd in het Doelenlaantje. De brede noordzijde van de laan bestaat uit beide stegen 
en de tussengelegen ruimte. Op de kaart uit de Kroniek van Brandt waren op deze tussengelegen 
ruimte nog kleine huizen aanwezig. De smalle zuidzijde van de laan wordt gevormd door de 
meest oostelijk gelegen steeg. De zuidzijde van de andere steeg was onderdeel geworden van 
de percelen langs de Staaleversgracht. 
Het voormalige terrein van de Nieuwe Doelen is waarschijnlijk nog deels te herkennen in 
de perceelgrenzen op de kaart uit 1823. Hetzelfde geldt voor de straat die op de kaart van 
Wagenaar, Blaeu en de kaart 
uit de Kroniek van Brandt 
ten oosten van de Doelstraat 
werd weergegeven. Deze 
straat is op de kadastrale 
kaart niet meer aanwezig. 
De perceelgrenzen in 1823 
lijken erop te wijzen dat de 
straat begint bij de hoek 
van de Sijbrandtsdijk en 
het Spaans Leger, zoals op 
de kaart van Wagenaar en 
de kaart uit de Kroniek van 
Brandt het geval was.

De inrichting van het 
onderzoeksgebied op de 
kadastrale kaart uit 1878 
(afb. 2.6) komt in grote 
lijnen overeen met die op 
de eerste kadastrale kaart 
uit 1823. De Doelstraat was 
in 1878 bijna verdwenen; 
alleen aan het Spaans 
Leger was nog een restant 
aanwezig. Verder is een 
aantal kleine percelen langs 
de westzijde van de Nieuwe 
Rietdijk samengevoegd. Aan 
weerszijde van een Nieuwe 
Rietdijk is een aantal huizen 
gesloopt en zijn nieuwe 
huizen gebouwd. 
De bewoners van de huizen 
in het onderzoeksgebied 
behoorden aan het einde 
van de 19de eeuw tot de 

Afb. 2.6. Uitsnede uit de kadastrale kaart van 1878. Het noorden is 
boven.

Afb. 2.7. Uitsnede uit de kaart van Egmond en Meijer uit 1906. Het 
noorden is boven.
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armere bevolking van Enkhuizen. Dit blijkt uit een verslag van de gemeenteopzichter en 
inspecteurveldwachter uit 1894 waarin de hygiëne van dit stadsdeel als ‘erbarmelijk’ wordt 
omschreven.28

De kaart van Egmond en Meijer toont Enkhuizen in 1906 (afb. 2.7). Het Snouck van 
Loosenziekenhuis werd gebouwd in 1900 en is op deze kaart dan ook aanwezig.  In vergelijking 
met de kadastrale kaart uit 1878 is iets meer bebouwing aanwezig in het plangebied. De 
Nieuwe Rietdijk (huidige Vijzelstraat) raakte weer volledig bebouwd, zoals ook blijkt uit een 
foto uit omstreeks 1915 (afb. 2.8). Met uitzondering van het grote gebouw van het ziekenhuis 
is alle bebouwing te karakteriseren als kleinschalig. Tegenover het ziekenhuis, op de plek 
van het huidige parkeerterrein, staan kleine huizen. Vrijwel alle bebouwing is tegenwoordig 
verdwenen.

Het ziekenhuis is in de 20ste eeuw diverse keren uitgebreid met bijgebouwen. In 1932 verscheen 
het gebouw aan de rechterkant van het ziekenhuis aan de Vijzelstraat. Uit 1957 dateert de 
polikliniek aan het Doelenlaantje. Op de huidige parkeerplaats, langs het Doelenlaantje, is in 
de jaren 1960 een tuinpaviljoen gebouwd.29 Dit paviljoen is tegenwoordig niet meer aanwezig.

2.2.6 Bewoningsgeschiedenis oostzijde Vijzelstraat
Op basis van de Kadastrale minuutkaart uit 1823 en de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel 
van 1832 (OAT) kan een bewoningsgeschiedenis worden gereconstrueerd. In totaal zijn op de 
kaart uit 1823 vijf verschillende kadastrale nummers te onderscheiden binnen het plangebied 
(E374, E389, E391, E368, E393, afb. 2.9). 

28 Koeman & Gutter 2009, 35.
29 Veenstra et al. 2000.

Afb. 2.8. De Vijzelstraat met links het Snouck van Loosenziekenhuis omstreeks 1905 (collectie Oud 
Enkhuizen). Met uitzondering van het ziekenhuis is alle bebouwing verdwenen. Tegenover het ziekenhuis, 
op het voormalige parkeerterrein, staat kleinschalige bebouwing.
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Het meest zuidelijke perceel 
heeft kadasternummer 
E374. In 1823 staat hier 
een loods en tuin. De loods 
staat in de Breedstraat. 
Het perceel is in eigendom 
van C. Roosendaal; een 
timmerman. Hij woont er 
naast aan de Oude Rietdijk 
(E373).  
Tussen dit perceel en het 
perceel E389 is een steeg 
aanwezig. Ten noorden van 
de steeg is een huis en erf 
aanwezig dat in eigendom 
is van Meindert Hart. Hij is 
eveneens timmerman en 
bezit diverse huizen, een 
timmerloods en erven in 
de directe omgeving. Ook 
in de rest van Enkhuizen 
heeft hij veel bezittingen. 
Het huis is waarschijnlijk 
afgebroken in 1844, waarna 
het perceel alleen als erf te 
boek staat. In 1873 wordt 
op deze twee percelen een 
rij van vijf huisjes gebouwd 
(zie afb. 2.6). Zij blijven 
eigendom van één persoon. In de jaren ‘60 van de 20ste eeuw worden deze huizen als bouwval 
omschreven. De sloop van de huisjes is niet te vinden in het kadaster.
Perceel E391 bestaat ook uit een huis en erf en is in bezit van Meindert Hart. Dit gebouw is 
in 1930 afgebroken en vervangen door een nieuw en groter gebouw. Dit huis is na 1982 pas 
afgebroken.
Het huis en erf op perceel E368 is in bezit van een andere timmerman, Frans Kwaad. Het huis 
ligt aan de Oude Rietdijk. Aan de Nieuwe Rietdijk is een schuurtje aanwezig. In 1837 wordt 
het huis afgebroken, waarna het perceel moestuin, tuin en bessenboomgaard wordt genoemd 
(E1823). 
Perceel E393 is in het bezit van Willempje Dangermond, die vleeshouwster van beroep is. Ze is 
de Weduwe van Klaas Jarig. Het huis waar ze in woont wordt in 1849 afgebroken, waarna het 
perceel een tijd als erf in gebruik is. In 1879 wordt een nieuw huis gebouwd met een schuur 
erachter (E1822, zie afb. 2.6). In 1965 wordt dit huis gesloopt. 

Afb. 2.9. Detail van de kadastrale minuutkaart uit 1823, waarop de 
kadastrale nummers binnen het plangebied zichtbaar zijn.
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3. Doel en methode van het onderzoek

De opgraving had als doel het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal 
van vindplaatsen, voordat zij door graafwerkzaamheden en nieuwbouw worden vernietigd, om 
daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden. 
Het onderzoek poogt antwoord te geven op de hieronder geformuleerde onderzoeksvragen.

3.1 Onderzoeksopdracht

Momenteel zijn de regionale Westfriese archeologische onderzoeksagenda en de archeologische 
onderzoeksagenda van Enkhuizen in ontwikkeling. Een speerpunt hierin is de stadsontwikkeling 
in de Gouden Eeuw, in alle facetten, en de materiële cultuur uit die periode. Het hoofdthema 
van voorgaand onderzoek was de organisatie van de stadsuitbreiding van Enkhuizen vanaf 
1590 en de eerste bewoning. 

Aansluitend op dit thema zijn in het Programma van Eisen (PvE) een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd die als leidraad hebben gediend bij de opgraving en de uitwerking hiervan.30 
Een deel van deze vragen (2 t/m 4) is reeds beantwoord bij het proefsleuvenonderzoek. In dit 
rapport zal de beantwoording van de onderzoeksvragen dan ook voornamelijk gericht zijn op 
het bijstellen, verfijnen en bevestigen van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. 

1. Zijn ontginningssloten uit de 12de eeuw aanwezig in het plangebied? Zo ja, wanneer zijn 
de sloten gegraven en gedempt? Wat is de oriëntatie van deze sloten en hoe ver liggen ze uit 
elkaar. Passen de sloten in het ontginningsbeeld van oostelijk West-Friesland. 

2. Zijn in het plangebied archeologische vondsten, sporen of structuren aanwezig uit de periode 
vóór het einde van de 16de eeuw die duiden op agrarische activiteiten? 

3. Wat kan worden gezegd over de aanleg van de Nieuwe Rietdijk? Wanneer vond dit plaats 
en wat voor materiaal is hiervoor gebruikt? Hoe breed en hoog was de dijk? Is sprake van een 
sloot direct langs de dijk? 

4. Wanneer is het plangebied opgehoogd? Wat voor materiaal is hiervoor gebruikt? Is gebruik 
gemaakt van schotten en/of vlechtwerkwanden om de grond te zetten? Hoe dik is het 
ophogingspakket en is sprake van een verloop in dikte? Is binnen het ophogingspakket een 
gelaagdheid te ontdekken en wat zegt dit over de fasering van de ophoging en de wijze van 
aanbrengen? 

5. Wanneer zijn de eerste woonhuizen gebouwd aan de oost- en westzijde van de Vijzelstraat? 
Wat is de aard van deze bebouwing? Zijn in latere tijd nieuwe huizen gebouwd op de percelen? 
Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de huizen? Wanneer zijn 
de huizen gesloopt? Hoe lang en breed waren de percelen? 

6. Zijn op de achtererven waterputten, waterkelders en/of afvalkuilen aanwezig? Wanneer zijn 
zij gemaakt en buiten gebruik gesteld? Kunnen de putten worden gekoppeld aan percelen? Wat 

30 Schinning en Schrickx 2018.
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kan op basis van vondstmateriaal uit de putten worden gezegd over het consumptiepatroon 
en de welstand van de bewoners van het plangebied door de tijd heen? Geven de vondsten 
informatie omtrent beroepen die door de bewoners van het plangebied werden uitgeoefend? 

7. Zijn sporen, structuren en/of vondsten aanwezig die samenhangen met nijverheid of 
ambachtelijke activiteiten? Zo ja, kan worden gezegd om welke activiteiten het gaat? In welke 
periode vonden zij plaats? 

3.2 Methode

Veldwerk
Binnen de bouwcontour zijn vier werkputten gegraven met een oppervlakte van circa 10 bij 
7 m en een totale oppervlakte van 272,5 m2 (afb. 3.1). De werkputten zijn opgegraven in 
twee vlakken. Het eerste vlak is aangelegd op de funderingen uit de Nieuwe Tijd (periode 
na ca 1500). Het tweede vlak is aangelegd voor onderzoek naar kuilen, sloten en diepere 
delen van sporen tot op de natuurlijke bodem. De vlakken met veel detail, zoals muurwerk 
en houtresten, zijn analoog getekend op een schaal van 1:20. Vlakken met weinig sporen zijn 
digitaal getekend met de Robotic Total Station (RTS).
Op enkele locaties is verdiept tot in de natuurlijke bodem en op die locaties zijn de profielen 
gedocumenteerd. De profielen zijn geschaafd, gefotografeerd en analoog getekend op schaal 
1:20. Aanlegvondsten zijn zoveel mogelijk per relevante laag of spoor verzameld. Stortvondsten 
zijn verzameld per werkput. Alle vlakken en stort zijn onderzocht met een metaaldetector door 
een specialist op dit gebied. Van bijzondere metaalvondsten in situ zijn de x-, y-, en z-waarden 
met de GPS ingemeten. De bijzondere en kwetsbare metalen zijn in aparte vondstzakken 
verpakt.
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Afb. 3.1. De aangelegde werkputten van het proefsleuvenonderzoek (blauw) en van de opgraving (rood).
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Uitwerking
Na afloop van het veldwerk is een evaluatierapport opgesteld op basis waarvan, na 
goedkeuring door het bevoegd gezag, deze uitwerking is gebaseerd.31 Tijdens de uitwerking 
zijn de onderzoeksgegevens vergeleken met de uitkomsten van de resultaten van het in 2011 
uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. Dit om de bevindingen van dat onderzoek te bevestigen 
of bij te stellen.

De vlakken, sporen en structuren die met de hand zijn getekend zijn op kantoor gedigitaliseerd, 
waarna de vondsten en historische kadastrale informatie aan de gedigitaliseerde tekeningen 
zijn gekoppeld. De vondsten zijn per materiaalcategorie en per context besproken.

Het vondstmateriaal is gedetermineerd volgens het ‘Deventer-systeem’. In dit systeem worden 
vondsten van keramiek en glas gedetermineerd op bakselsoort, vorm en typecode. Daarnaast 
zijn alle 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 wordt een verwijzing tussen haakjes 
in de tekst achterwege gelaten. 
De vondsten worden hieronder beschreven per perceel per periode, te beginnen met de 
vroegste bewoningsfase. Vondsten die uit sporen afkomstig zijn staan daarbij vermeld, losse 
vondsten worden per periode in aparte paragrafen beschreven.

31 Ter Steege 2021. In dit evaluatierapport zijn niet de onderzoeksvragen uit het PvE van 2016 opgenomen, 
maar van een bureauonderzoek uit 2009. Voor dit rapport zijn de juiste onderzoekvragen uit het PvE 
overgenomen. 
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4. Resultaten

Tijdens de opgraving is de bodemopbouw op het terrein niet uitvoerig bestudeerd, aangezien 
dit reeds gedaan was bij een eerdere opgraving aan de oostzijde van de Vijzelstraat.32 
Desalniettemin zijn enkele profielen gedocumenteerd. Aangetroffen vondsten uit de profielen 
en tijdens de aanleg van de vlakken zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de verschillende 
ophogingslagen om een eventuele fasering in het terrein te kunnen onderscheiden. 

4.1 Natuurlijke bodem

De natuurlijke zeeklei bevond zich op een diepte van -3 NAP aan de zuidzijde van het plangebied, 
circa 2,5 m onder het maaiveld (afb. 4.1). Aan de noordzijde lag de natuurlijke klei op een 
hoogte van -3,8 NAP. Mogelijk was het moerassige gebied in het noordelijke deel dieper dan 
aan de zuidzijde. Hierboven was op slechts enkele locaties een donkergrijze kleilaag aanwezig 
van maximaal 0,1 m dikte uit de Bronstijd. Opvallend aan de bodemopbouw aan de Vijzelstraat 
was dat een natuurlijke veenlaag ontbrak die zich doorgaans op de laag uit de Bronstijd 
bevindt. Bij het onderzoek uit 2011 was de veenlaag slechts deels aanwezig. De verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat een groot deel van het gebied te nat was voor het ontstaan van 
veengroei en bestond uit plassen met riet. 

4.2 Aanplemping van het terrein

Tussen 1475 en 1525 werd het terrein aan de oostzijde van de Vijzelstraat voor het eerst 
opgehoogd. Aangezien het toen een drassig gebied was werden houten schotten geplaatst. 

32 Schrickx 2012. 

Afb. 4.1. In het westprofiel van werkput 4 is bovenop de natuurlijke zeeklei een dik ophogingspakket 
zichtbaar van organische klei met daarin hout- en rietresten.
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Deze fase van ophoging wordt hieronder aanplemping genoemd. Na deze fase werd het terrein 
nogmaals opgehoogd. Op basis van het vondstmateriaal is dit gebeurd tussen 1525 en 1575. 
Aangezien deze fase van ophoging per perceel lijkt uitgevoerd, wordt deze ophoging per 
perceel besproken. 

4.2.1 Aanplemping van het terrein: 1475-1525
Boven op de natuurlijke bodem lag een dik ophogingspakket. Dit pakket bestond uit meerdere 
lagen grijsbruine klei met veenbrokken, lichtgrijze kleibrokken, hout- en rietresten. De top van 
dit ophogingspakket lag op -2,40 tot -2 NAP. Het pakket was 1 tot 1,2 m dik. In werkputten 
2 en 3 werd een laag aangetroffen met veel schelpgruis met de top op een hoogte van 
eveneens -2,40 NAP. Ook deze laag is hoogstwaarschijnlijk onderdeel van de verschillende 
aanplempings- en ophogingslagen op het terrein. Het pakket werd in werkput 3 naar het 
noorden toe aanmerkelijk dikker, in werkput 2 werd de laag juist naar het zuiden toe dikker. 
Hoewel dit pakket overduidelijk een andere fase van aanplemping weerspiegelt, kon dit op 
basis van het vondstmateriaal niet worden bevestigd. Daarom is besloten de vondsten in 
paragraaf 4.2.1.2 samen te bespreken. 

4.2.1.1 Houtconstructies (S17, S86)
Om te voorkomen dat opgebrachte grond direct weer weg zou spoelen, heeft men houten 
schotten geplaatst om de grond te zetten. Bij het proefsleuvenonderzoek in 2011 zijn drie van 
dergelijke schotten teruggevonden in een noord-zuid oriëntatie op een onderlinge afstand van 
zo’n 7 á 8 meter.33 De meest westelijke lag circa 8 m uit de Vijzelstraat.
Bij de opgraving van 2019 werden eveneens de resten teruggevonden van een houten schot 
in een noord-zuid oriëntatie (S17, S86). De structuur bestond uit een eikenhouten plank met 

33 Schrickx 2012, 30-31. 

Afb. 4.2. Het houten schot zoals deze werd aangetroffen in het westprofiel van werkput 1.
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ervoor en erachter een paaltje. De plank was minstens 2,20 m lang, 0,38 m breed en 4 cm dik 
(afb. 4.2). De vier kleine houten pennen in de plank wijzen erop dat de plank hergebruikt is. 
De bovenkant van de plank lag op een hoogte van -1,80 NAP. Een van de palen werd op een 
hoger niveau aangetroffen, namelijk op -1,60 NAP. 
De afstand tussen dit houten schot en het meest westelijke houten schot uit 2011 is circa 9 m. 
Het is derhalve aannemelijk dat dit houten schot in de reeks van de drie eerder aangetroffen 
houten schotten past. Opvallend genoeg werden in de overige werkputten op deze diepte geen 
resten van houten schotten meer aangetroffen.

4.2.1.2 Vondstmateriaal uit de onderste aanplempingslaag S52, S69 (V52, V53, V74, V89, 
V90, V92, V93, V96, V97, V98, V99, V100, V101)
De aanplempingslaag was erg rijk aan afval uit de periode rond 1500. Uit de laag zijn 712 
keramiekscherven verzameld, waaruit minimaal 206 voorwerpen zijn te onderscheiden.34 
Verder zijn tientallen onderdelen van schoenen gevonden. Met uitzondering van een ijzeren 
kram kon verder geen metaal in de laag gedetecteerd worden. De vondsten sluiten zeer goed 
aan bij de keramiek en het leer afkomstig uit vermoedelijk hetzelfde ophogingspakket dat 
tijdens een eerder onderzoek in dit plangebied in 2011 is aangetroffen.35 Ook toen is een 
grote hoeveelheid steengoed en roodbakkend aardewerk uit de late 15de en vroege 16de eeuw 
verzameld. 

Het steengoed bestaat grotendeels uit grote fragmenten van diverse bolle kannen op geknepen 
standring (s2-kan-10, s2-kan-34) en voorzien van een laag zoutglazuur vermengd met 
ijzerengobe (afb. 4.3).36 De modellen zijn karakteristiek voor het vormenspectrum van de 

34 S52, V96 en V99. 
35 Vijzeltuin-Oost, zone 1; Schrickx 2012, 69-83.
36 V96-C05.

Afb. 4.3. Steengoed kannen uit de ophogingslaag.
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pottenbakkers in Aken en Raeren tijdens de periode 1475-
1550. Bij de archeologische opgraving van het 15de- tot 16de-
eeuwse klooster Bethlehem in Blokker zijn ook enkele van 
deze kannen aangetroffen.37 In het wrak van het schip de 
Mary Rose, vergaan in 1545, bij Portsmouth bevonden zich 
eveneens verschillende van deze kannen.38 Verder is een 
bodemfragment van een kan met vlakke bodem gevonden. 
Dit type was vooral tussen 1525 en 1575 in omloop, maar 
zou wat vroeger kunnen dateren. Tot slot werd een complete 
spinsteen (s2-spi-1) uit Langerwehe aangetroffen met een 
diameter van 2,2 cm en 1,5 cm hoog (afb. 4.4).39

De roodbakkende vormen zijn duidelijk te onderscheiden in 
gebruiksvoorwerpen voor in de keuken, tafelwaar, pispotten 
en vuurstolpen. Het keukengerei bestaat onder andere 
uit minimaal 34 bakpannen met afgeronde rand (r-bak-1, 
r-bak-2) bakpannen met manchetrand (r-bak-5), met brede 
manchetrand (r-bak-27) en een bakpan met zeer hoge 
kraagrand (r-bak-24), allemaal typische vormen uit de 15de 
en vroege 16de eeuw.40 Verder kunnen ten minste 62 grapen 
onderscheiden worden. De vertegenwoordigde vormen zijn te verdelen in bolle grapen met 
afgeronde buikknik en kraagrand (r-gra-8, MAE = 29), hoge grapen met een peervormige buik 
(r-gra-22, MAE = 15), een grape met kraagrand en scherpe buikknik (r-gra-34, MAE = 1) en een 
klein graapje met bolle buik en onverdikte rand met dekselgeul (r-gra-5, MAE = 1) (afb. 4.5). 

37 Schrickx 2008, 90-92.
38 Gaimster 1997, 106-107.
39 V100-C01.
40 V96-C17.

Afb. 4.4. Steengoed spinsteen uit 
de 16de eeuw (V100-C01).

Afb. 4.5. Kookgerei van roodbakkend aardewerk uit de ophogingslaag.
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In werkput 4 werd een volledig intacte grape 
van roodbakkend aardewerk aangetroffen 
(afb. 4.6).41 De grape is van het type 
r-gra-8, herkenbaar aan de kraagrand met 
dekselgeul en afgeronde buikknik. Enkel op 
de bodem aan de binnenzijde bevindt zich 
loodglazuur. Dit is een indicatie dat de grape 
waarschijnlijk voor circa 1525 dateert. In de 
loop van de 16de eeuw werd kookgerei steeds 
vaker volledig geglazuurd. Een andere 
grape van het type r-gra-8 is eveneens 
vrijwel intact bewaard gebleven.42 Enkel een 
pootje is afgebroken, maar slijtage op de 
breuk maakt duidelijk dat de grape hierna 
nog een tijd is gebruikt. Diverse grapen 
zijn bedekt met een bruin loodglazuur, dat 
door de toevoeging van mangaanoxide 
is verkregen. Eén van de grapen met 
deze versiering is voorzien van een tuit.43 
Waarschijnlijk is het object gebruikt als 
beslagpot. Een andere decoratietechniek 
is de toevoeging van boogjes van witte 
kleislib op de schouder. Diverse grapen 
zijn op deze manier versierd (afb. 4.7).44 
Daarnaast kunnen scherven van grapen 
gedecoreerd met ribbels in combinatie met 
radstempels of vingerindrukken opgemerkt 
worden. Tot slot is een scherf van een 
vetvanger aangetroffen. Opvallend zijn 
de aangebakken kleiresten van een ander 
object van witbakkend aardewerk aan 
de bodem. Vermoedelijk gaat het om een 
tweedekeus product.
De tafelwaar is vertegenwoordigd met minstens 25 verschillende borden en 22 koppen. Bijna 
alle borden zijn van het type r-bor-1 (MAE =20), herkenbaar aan de lobvoeten, de uitgebogen 
vlag en van buiten aangedrukte rand. Een groot deel daarvan is versierd met boogjes van 
witte kleislib op de spiegel en vlag (afb. 4.8)45 en op één bord waren ook vingerafdrukken 
aanwezig (afb. 4.9).46 Op basis van veel gelijksoortige vondsten uit het klooster Bethlehem 
te Blokker zijn de borden ergens tussen 1475 en 1575 gemaakt.47 Eén van de borden is juist 
voorzien van een opvallend grove slibversiering (afb. 4.10).48 Vermoedelijk is er een stilistisch 
dier op de spiegel geschilderd, maar het bord is te fragmentarisch bewaard gebleven om daar 

41 V101-C01.
42 V96-C18.
43 V96-C20.
44 V99-C01, V99-C02.
45 V96-C09, V96-C10.
46 V90-C01.
47 Schrickx 2008, 165-169. 
48 V96-C08.

Afb. 4.6. Intacte grape van roodbakkend aardewerk 
uit de late 15de of vroege 16de eeuw uit de rietlaag 
(V101-C01).

Afb. 4.7. Fragmenten van roodbakkende grapen uit 
de ophogingslaag (V99-C01 & C99-C02).
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duidelijkheid in te krijgen. Het bord dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 15de 
eeuw. Tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2011 is een zelfde soort bord gevonden in een 
ophogingslaag die vermoedelijk relateert aan deze laag.49 

49 Schrickx 2012, 71.

1 2

Afb. 4.8. Borden van roodbakkend aardewerk versierd met slibboogjes.
1. V96-C09, 2. V96-C10.

Afb. 4.9. Bord van 16de-eeuws roodbakkend aardewerk 
versierd met slibboogjes (V90-C01).

Afb. 4.10. Laat 15de-eeuws bord met een 
grove slibversiering (V96-C08).

1 2

Afb. 4.11. Borden van roodbakkend aardewerk met sgraffito-decor.
1. V96-C07, 2. V96-C06.
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Verder zijn ten minste vier borden versierd 
in de sgraffito-techniek, een vorm van 
decoratie die vooral tussen 1475-1550 
populair was. De sgraffito-borden zijn 
bedekt met een witte of groene sliblaag met 
gekerfde patronen op de spiegel en, in een 
enkel geval, een tekst in Gotisch handschrift 
op vlag (afb. 4.11.1).50 Meest compleet 
is een bord met kraagrand op standring 
(r-bor-49) versierd met drie vissen in 
de sgraffito-techniek (afb. 4.11.2).51 Het 
poldermuseum in Andijk bezit een papkop 
met vrijwel hetzelfde decor (afb. 4.12).52 
Zowel het bord als de kop moeten van 
dezelfde pottenbakker afkomstig zijn. Een deel van de papkoppen is ook bedekt met witte 
kleislib aan de binnenzijde. In één van de gevallen is een groene glazuur aangebracht. Bij de 
koppen kunnen drie verschillende vormen worden herkend. Eén model heeft een holle bodem 
(r-kop-22, MAE = 4), de andere twee staan op een standring, daarbij is er variatie in een 
model bolle kop met teruggebogen rand (r-kop-10, MAE = 2) en een kop met scherpe knik 
in de wand en een rechte rand (r-kop-2, MAE = 14) (afb. 4.13).53 Alle drie vormen zijn vrij 
karakteristiek voor de 16de eeuw. Opvallend is dat de koppen van het type r-kop-10 en twee 
van de koppen van het type r-kop-2 een geknepen standring hebben.54 

50 V96-C07.
51 V96-C06.
52 Collectie Stichting Oud Andijk (AWF vondstmelding 1759).
53 V96-C11, V96-C12, V96-C13, V96-C14.
54 V96-C13.

Afb. 4.12. Papkop versierd met identiek sgraffito-
decor van drie vissen gevonden in Andijk, collectie: 
Stichting Oud Andijk.

Afb. 4.13. Papkoppen van roodbakkend aardewerk uit de ophogingslaag.
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Eén van de koppen van het type r-kop-2 is op een niet veelvoorkomende manier versierd. 
Op de scherpe knik in de wand zijn namelijk nagelindrukken aangebracht (afb. 4.14).55 Deze 
bodemvorm is na 1525 niet echt meer gangbaar. 
Naast het kookgerei en de tafelvormen zijn ten minste veertien pispotten met een holle bodem 
en bolle buik, cilindrische hals met ribbel en brede dekselgeul met kleine afgeronde kraagrand 
(r-pis-18) aangetroffen (afb. 4.15).56 Ook werden drie pispotten aangetroffen met een holle 
bodem (r-pis-1).57 Dit type pispot is kenmerkend voor de late 15de en vroege 16de eeuw. Na 
1525 worden pispotten op standring de standaard. Tot slot zijn nog minimaal vier vuurstolpen 
(r-vst-1) en een komfoor met kantelen op de rand (r-kmf-3) tussen het vondstmateriaal 
vertegenwoordigd. 

Naast het regionaal vervaardigde roodbakkend aardewerk en het uit Duitsland geïmporteerde 
steengoed zijn meerdere vondsten op te merken die een relatie hebben met de kustvaart in 
het Middellandse Zeegebied. Het betreft scherven van een kom en een bord van Spaanse 

55 V98-C01.
56 V96-C15, V96-C16.
57 V53. 

Afb. 4.14. Vroeg 16de-eeuwse kop van 
roodbakkend aardewerk versierd met 
nagelindrukken (V98-C01).

Afb. 4.15. Pispotten van roodbakkend aardewerk uit de 
ophogingslaag.

1

2 3

Afb. 4.16. Scherven van 16de-eeuwse Spaanse goudlustermajolica en Italiaanse majolica uit Montelupo.
1. V96-C02, 2. V96-C03, 3. V96-C04.
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goudlustermajolica versierd met geometrische of 
florale motieven in paars getint bladgoud en een 
fragment van een blauw beschilderd majolicabord uit 
het Italiaanse Montelupo (afb. 4.16).58 Dit materiaal 
is gedeeltelijk in de late 15de eeuw te dateren, 
maar vooral na 1500 kwam het algemener voor in 
huishoudens in het Nederlandse kustgebied. Een 
laatste opvallende keramiekvondst is een fragment 
van een katholiek reliëf van pijpaarde omkaderd 
met een gotische sierlijst en pilaar en daarbinnen 
sterren en een stralenkrans (afb. 4.17).59 Hierbinnen 
bevond zich een beeltenis van Maria, maar dit deel 
ontbreekt.60

Een andere grote vondstcategorie uit de ophogingslaag 
is leer. Er zijn tientallen delen van schoenen gevonden 
(afb. 4.18).61 Tussen de schoen-onderdelen zijn 
minstens 38 verschillende exemplaren geteld. 

De schoenmodellen zijn typisch voor de 15de en 16de eeuw. Van zeventien schoenen is een 
type volgens het classificatiesysteem van Goubitz vastgesteld.62 Het gaat om de typen Goubitz 
60 (1x), Goubitz 65 (11x), Goubitz 70 (1x), Goubitz 110 (1x) en Goubitz 125 (5x).63 Het 
laatste type heeft een sluiting van een riem met gespje. De overige schoenmodellen hebben 
over het algemeen een vetersluiting. Van twaalf schoenzolen is een schoenmaat vastgesteld. 

58 V96-C02, V96-C03, V96-C04.
59 V96-C01.
60 Vriendelijke mededeling Christiaan Schrickx.
61 V96, V97, V98, V99.
62 Determinatie: Els Ran & Ans Vissie.
63 Goubitz 2001, 192, 193, 196, 246, 254, 275, 276.

Afb. 4.17. Fragment van een katholiek 
reliëf van pijpaarde (V96-C01).

Afb. 4.18. Onderdelen van schoenen uit de ophogingslaag.
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Daartussen zijn meerdere kinderschoenen op te merken (maat 17, 18, 25 en 27). Verder 
komen schoenen voor met maat 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42.
  
4.2.1.3 Conclusie
Een groot deel van de vondsten, afkomstig uit de onderste ophogingslagen, dateert uit het 
laatste kwart van de 15de eeuw tot 1525. De vondsten uit deze ophogingslagen bestaan 
hoofdzakelijk uit algemeen gebruiksgoed van lokaal roodbakkend aardewerk en geïmporteerd 
steengoed. Opvallend is dat witbakkend aardewerk uit deze lagen vrijwel geheel ontbreekt, 
een keramieksoort die eind 15de eeuw verschijnt. Verder is naast steengoed ook geen 
importkeramiek aanwezig. De datering van de ophoging komt overeen met de conclusies van 
het proefsleuvenonderzoek uit 2011 binnen het plangebied. De aanplemping van het terrein 
lijkt ook hier net na 1500 te hebben plaatsgevonden.

4.3 Kuilen 19de eeuw (S3, S4, S38, S44, S70, S71, S72, S77)

Verspreid over het terrein werd, evenals bij het proefsleuvenonderzoek in 2011, een grote 
hoeveelheid aan kuilen aangetroffen die vanaf een hoog niveau tot soms grote diepte waren 
ingegraven en doorgaans vlak naast elkaar lagen (afb. 4.19). De exacte functie van de 
kuilen is onduidelijk. Op basis van het jongste materiaal, dat ook het grootste deel van het 
vondstmateriaal uitmaakte, zijn de kuilen vermoedelijk in de 19de eeuw gegraven. Het oudere 
vondstmateriaal moet waarschijnlijk als opspit worden geïnterpreteerd.

Keramiek
In totaal konden 127 scherven keramiek uit de kuilen worden verzameld met een minimum 
van 66 exemplaren. Het overgrote deel van het materiaal dateerde uit het derde kwart van 
de 19de eeuw, maar ouder materiaal uit de 16de tot en met de vroege 19de eeuw kwam ook 

Afb. 4.19. Over een groot gedeelte van het plangebied waren grote kuilen uit de 19de eeuw zichtbaar.
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voor. Tot de 16de- en 17de-eeuwse vondsten kunnen een kom van Spaanse goudlustermajolica 
(sp-kom-1?) en een randscherf van een bord van witbakkend aardewerk (wf-bor-1) uit het 
Franse Beauvais worden gerekend (afb. 4.20).64 Deze keramieksoorten zijn indicatief voor de 
belangrijke handelsconnectie die Enkhuizen met het Franse en Spaanse kustgebied had in de 
16de en 17de eeuw. 

Tot de 18de-eeuwse vondsten 
behoort een kop van Chinees 
porselein uit de Kangxi-periode 
(afb. 4.21).65 De kop is beschilderd 
met een vogel in blauw aan 
de binnenzijde. Op de bodem 
is een vierkant schildersmerk 
aangebracht. Het oudere 
vondstmateriaal moet als opspit 
worden geïnterpreteerd. Een 
andere opmerkelijke vondst uit de 
18de eeuw is een scherf van een 
Delfts bord met een kramgat (afb. 
4.22.4).66 Blijkbaar vond iemand 
het de moeite waard dit simpele bord te laten herstellen met krammen. Ook werd vroeg 19de-
eeuws Engels aardewerk gevonden, waaronder twee randfragmenten van borden versierd met 
een gekleurde en geschulpte rand, in Engeland bekend als shell edge ware (afb. 4.22.3).67  
Typerend voor het derde kwart van de 19de eeuw zijn scherven van een spreukenbord van 
Friese majolica, diverse soorten keukengerei uit Brabant, Friesland en Gouda, industrieel 
vervaardigd serviesgoed uit Engeland en Maastricht en een porseleinen tabakspijp. Verder 
sluit een archeologisch complete steengoed fles (s2-fle-1) uit het Westerwald, mogelijk een 
reservoir voor inkt, qua datering ook goed aan op het 19de-eeuwse vondstmateriaal uit de 
kuilen (afb. 4.22.1).68 

64 V6-C01, V6-C02.
65 V95-C01.
66 V7-C01.
67 V2-C03.
68 V2-C01.

1 2

Afb. 4.20. Scherven van 16de-eeuws Frans witbakkend aardewerk uit Beauvais en Spaanse goudluster-
majolica.
1. V6-C01, 2. V6-C02.

Afb. 4.21. Bodemfragment van een kop van Chinees Kangxi-
porselein (V95-C01).
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Een fragment van 
een bord van Engels 
industrieel wit aardewerk 
kan heel specifiek 
gedateerd worden.69 
Fragmentarisch is 
het merk “W. S. & 
CO’s QUEEN’S WARE 
STOCKTON” zichtbaar. 
Dit merk was tussen 
1848 en 1855 in gebruik 
bij de aardewerkfabriek 
van William Smith in 
S tock ton -on-Tees . 70 
Scherven van een kop 
(iw-kop-2) beschilderd in 
boerenbont en met een 
naam passen eveneens 
in deze periode (afb. 
4.22.2).71

Een grotendeels com-
plete waskom (r-kom-1) 
van Fries roodbakkend 
aardewerk dateert 
eveneens uit de 19de 
eeuw (afb. 4.23).72 De 
kom heeft een diameter 
van maar liefst 40 cm. 
Aan de binnenzijde is 
de kom versierd met 
gemarmerde kleislib en 
op de rand bevinden zich 
s-motiefjes van witte 
kleislib. Verder bevonden 
zich in de kuil ook 
scherven van een grape 
van Bergs aardewerk 
met het kenmerkende 
ronde BOZ-stempel dat 
tussen circa 1798 en 
1880 in gebruik was bij 
de pottenbakkers uit 
Bergen op Zoom.73 Meest bepalend voor de periode is een deel van een kom (iw-kom-6) van 

69 V2.
70 Godden 1992, 121.
71 V2-C02.
72 V83-C01.
73 Groeneweg 1992, 105-109.

1

2

3

4

Afb. 4.22. Laat 18de- en 19de-eeuwse keramiekvondsten uit de puinkuilen.
1. V2-C01, 2. V2-C02, 3. V2-C03, 4. V7-C01.

Afb. 4.23. Waskom van Fries roodbakkend aardewerk uit de 19de eeuw 
(V83-C01).
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industrieel wit aardewerk uit Maastricht. Het model van dit type kom was gangbaar in de 
tweede helft van de 19de eeuw. Tot slot is nog een handvol scherven van een pispot van Gouds 
witbakkend voorzien van een groen glazuur op te merken. Ook dit materiaal is typisch na 1850 
te dateren.

Afb. 4.24. Laat 17de-eeuwse wandtegels uit de kuil, beschilderd met landschapjes (V6-BK01).

Afb. 4.25. Laat 17de-eeuwse wandtegel met 
vergelijkbaar decor gevonden tijdens vlakaanleg 
(V3-BK02).

Afb. 4.26. 17de-eeuwse tegel beschilderd met 
fruitschaal (V7-BK01).
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Bouwkeramiek
Ook waren diverse delen van wandtegels 
uit de 17de en 18de eeuw aanwezig. De 
aanwezigheid van een vijftal tegels van 
na 1650 beschilderd met landschapjes, 
dorpsgezichten of kinderen maakt 
aannemelijk dat de kuil na die tijd is 
gegraven (afb. 4.24).74 De tegels hebben 
gemiddeld een dikte van 12 mm. Vanaf circa 
1670 neemt de dikte van de tegel geleidelijk 
af tot 0,7 cm. Tijdens vlakaanleg is een 
zesde tegel van hetzelfde type aangetroffen, 
mogelijk is deze ook uit de kuil afkomstig 
(afb. 4.25).75 Eén groot fragment springt 
in het oog. Het is een tegel veelkleurig 
beschilderd met een fruitschaal en grote 
ossenkoppen in de hoeken (afb. 4.26).76 Dit 
type dateert uit de periode 1620-1660. Een 
andere opvallende vondst is een stuk leisteen voorzien van gekerfde lijnen en een slecht 
leesbaar handschrift met vermoedelijk de tekst “D. KNOP” (afb. 4.27).77 Waarschijnlijk gaat 
het om een 19de-eeuwse schrijflei.

Metaal
In de kuilen zijn verschillende munten aangetroffen. Het gaat om centen, duiten, oorden 
en een penning uit de 16de tot en met de 18de eeuw. Waarschijnlijk zijn de munten door 
graafwerkzaamheden uit oudere sporen en lagen in de kuilen terechtgekomen. Een uitzondering 
hierop zijn vier leeuwencenten uit respectievelijk 1878 en 1880 en een versleten halve 
Willemcent die dateert voor 1877.78 De munten zijn op één moment verloren aan het einde 
van de 19de eeuw. De oudste munten uit de kuilen zijn een duit, een oord en een penning uit 
Holland, geslagen in de jaren zeventig van de 16de eeuw. De penning kan op het jaar nauwkeurig 
gedateerd worden, namelijk 1577 (afb. 4.28.1).79 De munt is herkenbaar aan een gekroonde P 
op de ene zijde en de Hollandse leeuw in een afgebakende tuin op de andere zijde. Opvallend 
is dat de penning vierkant is bijgeknipt. Ook werd een Reckheimse imitatie van een Friese duit 
met opschrift “FRI CIR” gevonden.80 Het jaartal is niet goed leesbaar, maar vermoedelijk dateert 
de munt uit de jaren veertig van de 17de eeuw. De overige munten zijn een West-Friese duit uit 
1604, twee versleten Zeeuwse duiten uit de periode 1766-1792, één Utrechtse duit uit 1788 
en één uit 1792.81 Tevens werden vier munten. Naast de munten zijn twee gewichtjes, twee 
gespen, een conisch spinlood, vier musketkogels, drie gordijnringen, een netverzwaring en 
een onbekend vierkant messing roostertje met daarin 4x4 perforaties gevonden. De gewichten 
zijn bijzonder goed bewaard gebleven. Het gaat om twee loden blokgewichtjes uit de tweede 

74 V6-BK01.
75 V3-BK02.
76 V7-BK01, incl. 1 fragment van V6.
77 V2-S01, incl. 1 fragment van V9.
78 V1. 
79 V7-M04; Determinatie: Frank Postma.
80 V61.
81 V41.

Afb. 4.27. 19de-eeuwse schrijflei met inscriptie “D. 
KNOP” (V2-S01).
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helft van de 16de eeuw van 
respectievelijk 7,26 en 61,14 
gram (afb. 4.28.2 & 4.28.3).82 
Het kleinste gewicht zal hebben 
gediend als referentie voor 
eenvierenzestigste pond. In 
het gewichtje is de letter B in 
combinatie met het jaartal 1578 
gestanst. Het grotere gewicht 
heeft gediend als ijkpunt voor 
eenachtste pond. Interessant 
is de aanwezigheid van het 
stadswapen van Enkhuizen en 
het opschrift “9A2” De 9 en 
de 2 staan vermoedelijk voor 
het jaartal 1592. De gespen 
dateren uit de 18de eeuw. Eén van de twee gespen is fraai versierd met krulmotieven en heeft 
gediend als schoengesp (afb. 4.28.4).83 

82 V7-M03, V7-M01.
83 V7-M02.

1 2

3 4

Afb. 4.28. 16de- en 18de-eeuwse metaalvondsten uit de puinkuilen.
1. V7-M04, 2. V7-M03, 3. V7-M01, 4. V7-M02. Schaal 1:1.
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5. Inrichting en huizenbouw 

Op basis van de aangetroffen sporen en de kadastrale minuutkaart van 1823 is een reconstructie 
gemaakt van de perceelsindeling (bijlage 2). In totaal zijn 7 percelen toegekend. Niet van 
alle percelen kon de perceelsbreedte worden bepaald op basis van de sporen, aangezien de 
grenzen zich buiten de werkputgrens bevonden. In deze gevallen is uitgegaan van de grenzen 
op het kadastrale minuut. Op basis van deze gegevens kan worden vastgesteld dat binnen het 
plangebied geen vaste perceelsbreedte werd gehanteerd. De percelen zijn van noord naar zuid 
genummerd en worden derhalve ook van noord naar zuid in dit rapport beschreven. Het is niet 
altijd duidelijk geworden of op de percelen huizen werden gebouwd of dat er werkplaatsen 
aanwezig waren. Indien dit niet duidelijk is, wordt uitgegaan van een huis. 

De sporen en indien mogelijk ook de vondsten worden in dit hoofdstuk per perceel besproken. 
Bij de meeste percelen staat een plattegrond van de aangetroffen sporen afgebeeld. In de 
bijlagen zijn alle sporen op de zogenoemde Allesporenkaart te vinden. Tevens zijn daar 
schematische reconstructies van de bebouwing in het verleden opgenomen.
Voorafgaand aan de bebouwing is het terrein opgehoogd. Dit bouwrijp maken lijkt niet in één 
keer te zijn gedaan, want er zijn verschillende grondlagen met klei en veen te onderscheiden. 
Per perceel worden deze ophogingslagen beschreven, inclusief het materiaal dat hierin werd 
aangetroffen. 

5.1 Perceel 1

5.1.1 Huis: 1525-circa 1601 
Perceel 1 was op basis van enkele resten van een fundering en de kadastrale minuut circa 5 
m breed. Op dit perceel stond in ieder geval in 1823 een huis van 3,5 bij 6,5 m. Van dit huis 
werden de resten teruggevonden van de zijgevel en een houten ton. Op de kadasterkaart uit 
1823 staat op deze locatie een huis (E393) weergegeven. In 1879 worden de percelen 1 en 2 
samengevoegd en wordt een nieuw huis met schuur gebouwd. Deze nieuwe situatie wordt in 
1965 weer afgebroken. 
Aan de zuidzijde van het perceel was een steeg aanwezig waarmee men de achterkant van het 
perceel kon bereiken. De steeg was waarschijnlijk ook een achteruitgang van huizen aan de 
Sint Nicolaasstraat waar op 17de-eeuwse kaarten twee opvallend grote huizen aanwezig zijn. 
Op basis van de kadastrale minuut is besloten de steeg toe te voegen aan perceel 1.
 
5.1.1.1 Ophoging 1525-1575
Op de dikke ophogingslaag met schelpmateriaal en hout/rietresten waren ter hoogte van 
perceel 1 meerdere dunnere ophogingslagen aanwezig die bestonden uit donkergrijs zand 
en klei met puinbrokjes en mortel erin (S51, S61). De bovenzijde van deze laag lag op een 
hoogte van -1,30 NAP. Deze laag werd vermoedelijk opgebracht om het perceel op te hogen 
en te egaliseren, voorafgaand aan de bouw van een huis. In dit pakket werden tientallen 
keramiekscherven verzameld. Het gros daarvan is van roodbakkend aardewerk (MAE = 38). 
Verder zijn witbakkend aardewerk (MAE = 6), steengoed (MAE = 2) en importproducten van 
Mediterraan tinglazuuraardewerk (MAE = 2) tussen het vondstmateriaal vertegenwoordigd. Het 
steengoed bestaat uit scherven van kannen uit respectievelijk Aken of Raeren en Langerwehe. 
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Enkhuizen, Vijzelstraat
Project 495 Archis-nr 4703032100
Schaal 1:50 
© Archeologie West-Friesland

Perceel 1 en 2 S8 spoornummer

contour werkput

reconstructie

reconstructie (onzeker)

erfgrens
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vloer

kelder/goot/put

hout

spoor

reconstructie straat/steeg

S47/65
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S44

S44

S44

S44
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S51
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S44
S55

Vijzelstraat
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Afb. 5.1. Perceel 1 en 2, fase 1.
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Enkhuizen, Vijzelstraat
Project 495 Archis-nr 4703032100
Schaal 1:50 
© Archeologie West-Friesland

Perceel 1 en 2 S8 spoornummer

contour werkput

reconstructie

reconstructie (onzeker)

erfgrens

muur

vloer

kelder/goot/put

hout

spoor

reconstructie straat/steeg

S50

S60

S49

Vijzelstraat

Afb. 5.2. Perceel 1 en 2, fase 2.
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De fragmenten van rood- en witbakkend aardewerk zijn te verdelen in delen van bakpannen 
(r-bak-1, r-bak-4, r-bak-5, w-bak-5), grapen, borden (r-bor-1, r-bor-6), kommen, koppen 
(r-kop-2, r-kop-22), een lekschaal, pispotten en vuurstolpen (r-vst-1). De samenstelling van 
de bakpanvormen is kenmerkend voor het midden van de 16de eeuw. De bakpan met afgeronde 
rand (r-bak-1) is op zijn retour en bakpannen met manchetrand (r-bak-5) en kraagrand 
(r-bak-4) worden de standaard. Ook de papkoppen met scherpe knik in de wand (r-kop-2) 
passen goed in die tijd. Meest opvallend is de aanwezigheid van scherven van Spaanse en 
Italiaanse majolica. Van Spaanse origine is een bord (sp-bor-3) beschilderd met concentrische 
cirkels in blauw met paarse accenten (afb. 5.3.1).84 

Het gaat om een type aardewerk, afkomstig uit Sevilla, dat Isabela polychroom wordt genoemd. 
Dit materiaal wordt gedateerd tussen circa 1475-1550.85 Het is een zeldzame vondstcategorie 
in West-Friesland. Tijdens een opgraving aan de westkant van de Vijzelstraat ten noorden van 
het Snouck van Loosen ziekenhuis in 2011 is eveneens een fragment Isabela polychroom in 
een 16de-eeuwse ophogingslaag aangetroffen.86 In een dempingspakket in de oude haven ter 
hoogte van de Kaasmarkt en de Nieuwstraat in Enkhuizen werden ook twee scherven van deze 
keramieksoort aangetroffen. Dit deel van de haven is volgens historische bronnen gedempt in 
of kort na 1544.87 Deze havencontext geeft zodoende een goede indicatie voor de periode dat 
deze Spaanse keramieksoort in de omloop was. De Italiaanse majolicascherf is afkomstig van 
een veelkleurig beschilderd bord uit Montelupo versierd met O en X motieven op de rand (afb. 
5.3.2).88 Dit type majolica is op basis van de kenmerkende decoratie vermoedelijk na 1550 
vervaardigd89, maar aardewerk uit Montelupo kwam al vanaf circa 1500 in Nederland terecht. 
De rond 1544 gedempte haven ter hoogte van de Kaasmarkt en de Nieuwstraat bevatte maar 
liefst vijftien objecten van majolica uit Montelupo.90 Dit kleurrijke aardewerk was erg populair 
in de Nederlandse kustgebieden in de 16de en vroege 17de eeuw. Zeelieden die betrokken waren 
bij de handel in Zuid-Europa namen het mee als souvenirs of kleinschalige handelswaar. Zowel 
het aangetroffen Spaanse als Italiaanse aardewerk getuigen van de sterke connectie die ook 
Enkhuizen in deze periode had in de kustvaart richting het Middellandse Zeegebied.

84 V94-C01.
85 Hurst et al. 1986, 54.
86 Schrickx 2012, 51.
87 Duijn 2012, 91, 100.
88 V63-C01.
89 Jaspers 2007, 242.
90 Duijn 2012, 91, 102.

1

2

Afb. 5.3. Scherven van 16de-eeuwse Spaanse goudlustermajolica en Italiaanse majolica uit Montelupo uit 
de ophogingslaag.
1. V94-C01, 2. V63-C01.
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Naast de scherven werden nog 
enkele typisch 16de-eeuwse 
metalen voorwerpen in de laag 
aangetroffen. Het betreft een 
gordelsluiting van lood-tin versierd 
met een rozet en een tinnen 
messchedepunt, een zogenaamde 
oirband, gedecoreerd met 
streepjes en sierlijke bladmotieven 
(afb. 5.4).91 
Daarnaast is een sterk versleten 
munt op te merken. Ook werd 
een messing rekenpenning 
aangetroffen, voorzien van een 
rijksappel en Franse lelies (afb. 
5.5).92 
Het vondstmateriaal wijst er op dat 
de ophogingslaag ergens tussen 
1525 en 1575 is  opgebracht. 

5.1.1.2 Fundering
Zuidelijke fundering
Aan de zuidzijde van het perceel werden enkele resten teruggevonden van een houten fundering 
van een huis dat staat weergegeven op de kadastrale minuutkaart van 1823. In totaal werden 
twaalf palen aangetroffen van zowel naald- als eikenhout (S56). De ronde palen waren tussen 
de 6 en 9 cm in diameter en bevonden zich op een hoogte van -1,40 NAP. De twee vierkante 
palen hadden een afmeting van 7x8 cm. Aan de zuidzijde van de palen waren tien houten 
planken aanwezig die verticaal tegen de palen waren geplaatst. De planken waren tussen de 
16 en 24 cm breed. Het bemonsterde hout bleek niet geschikt voor dendrochronologie. Door 
latere sloopwerkzaamheden en het graven van de 19de-eeuwse kuilen is een groot deel van de 
funderingen verstoord geraakt.

5.1.1.3 Tonput S59
Zo’n twee meter achter de achtergevel werd een tonput geplaatst, die op basis van 
dendrochronologie in ieder geval na 1737-1743 is gemaakt (S59). Het vondstmateriaal toont 
aan dat de put ergens tussen 1800 en 1830 met vondstmateriaal is dichtgeraakt.

De ton had een diameter van 0,48 cm en was gebouwd met 16 eikenhouten duigen van 0,62 
cm lang en houten hoepels (afb. 5.6). In het midden en aan de onderzijde waren de duigen 1 
cm dik, aan de bovenzijde 1,8 cm. Op 2 cm uit de onderkant van de duigen was een opvallend 
dikke groef aanwezig, die aan de bovenzijde ontbrak. Dit wijst er op dat de ton maar één 
bodem had. De ton was met drie verschillende lagen opgevuld. De bovenste 20 cm bestond uit 
donkergrijs kleiig zand. Hieronder was een laag van bruine venige klei aanwezig van eveneens 
20 cm dikte en tot slot was een heterogeen pakket van 22 cm dik aanwezig van zwarte tot 

91 V63-M01, V67-M01.
92 V64-M01.

1 2

Afb. 5.4. 16de-eeuwse metaalvondsten uit de ophogingslaag.
1. V67-M01, 2. V63-M01.

Afb. 5.5. 16de-eeuwse messing rekenpenning (V64-M01).
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donkerbruine veen en klei. 
De locatie van de tonput en de grote hoeveelheid huisafval dat erin is aangetroffen wijst erop 
dat de tonput diende als afvalton. De ton was neergezet op een laag mortelgruis (S68) op een 
hoogte van -2,09 NAP (onderkant ton).93 
Bij het schoonmaken van de duigen kwam een sterke stank uit het hout wat deed denken aan 
vis. De duigen zijn dendrochronologisch onderzocht en daar kwam uit dat de boom waaruit het 
hout afkomstig is na 1737-1743 is gekapt.94 
In de tonput werden tientallen keramiekscherven en allerlei afval van andere vondstcategorieën 
aangetroffen. Het materiaal dateert hoofdzakelijk uit de jaren twintig van de 19de eeuw. Meest 
bepalend voor de datering van het dichtstorten van de ton is een pijpenkop, gemerkt met 
“PVS” op de hiel. Dit merk was onder andere in gebruik door de Goudse pijpenmaker Hendrikus 
Johannes Spit tussen 1829 en 1836.95 Het model van de pijp, en dan in het bijzonder het 
formaat van de pijpketel, past ook in de periode.96 In het kadaster bleek dat het huis op dit 
terrein rond 1849 werd gesloopt. De datering van het materiaal uit de tonput past hier goed 
bij.

Keramiek
In totaal werden 114 fragmenten van verscheidene soorten keramiek uit dit spoor verzameld. 
Uit dit aantal is een minimum aantal van 52 individuele objecten vastgesteld. Opvallend is 
dat bijna de helft daarvan uit fijn serviesgoed van industrieel vervaardigde keramiek bestaat. 

93 Uit S68 konden vier scherven keramiek worden verzameld. Naast fragmenten van een witbakkend komfoor 
en een kwispedoor van Delftse faience kunnen een scherf van een kom beschilderd met pioenrozen in 
blauw en een vaas versierd met een landschap met pagodes van Chinees porselein onderscheiden worden. 
Het porselein en de kwispedoor zijn op basis van vorm en decoratie te dateren tussen circa 1725-1800.

94 M22.3.
95 Duco 2003, 182.
96 Zie determinatierapport Jan van Oostveen.

Afb. 5.6. De houten ton S59 is vrijgelegd en schoongemaakt.
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Deze in Engeland ontwikkelde categorie maakte in samenhang met de Industriële Revolutie 
vanaf het midden van de 18de eeuw een snelle opmars op de Nederlandse markt. Een derde 
van de vondsten bestaat uit grof gebruiksaardewerk van rood- en witbakkende klei. Aziatisch 
porselein vertegenwoordigd 17% van de vondsten. Verder zijn nog enkele scherven van borden 
van Delftse faience en slechts één object van steengoed aangetroffen.
Het vermelde steengoed omvat een fragment van een kan geproduceerd in Raeren aan het eind 
van de 16de of het begin van de 17de eeuw. Vermoedelijk is deze scherf als opspit tussen het 
puin bij het dichtstorten van de tonput daarin terecht gekomen. Tevens werd een steengoed 
knikker aangetroffen. Het roodbakkend aardewerk bestaat uit ten minste veertien voorwerpen. 
Naast scherven van borden, koppen, een grape, een kom en een vuurtest zijn onder andere drie 
voorraadpotten (r-pot-59, r-pot-60) van Friese klei te onderscheiden. Daarnaast zijn scherven 
van twee komforen (r-kmf-16, r-kmf-23) aangetroffen. Opvallend is de vondst van een deel 
van een miniatuur olielamp (type r-oli-2).97 Deze heeft waarschijnlijk als kinderspeelgoed 
gediend. Naast de gebruiksvoorwerpen van hoofdzakelijk Friese origine zijn minstens drie 
kachelpannen (r-kap-2) van zogenaamde Frankfurter waar op te merken. Dit type verfijnde 
kookgerei, bestemd voor het fornuis, kwam oorspronkelijk uit de regio van Frankfurt, maar 
eind 18de eeuw hadden verschillende pottenbakkerscentra in Nederland zich gespecialiseerd 
in het imiteren van dit soort aardewerk.98 De scherven van kachelpannen uit de tonput zijn 
hoogstwaarschijnlijk in Nederland vervaardigd en passen goed in de eerste decennia van de 
19de eeuw, toen dit type kookgerei grote populariteit genoot. Behalve het keukengoed van 
roodbakkende klei is nog een fragment van een komfoor van witbakkend aardewerk tussen het 
vondstmateriaal aanwezig.
Zoals eerder vermeld, bevinden zich 
onder de keramiekvondsten scherven 
van minimaal drie borden (f-bor-3) van 
Delftse faience. De borden zijn met 
grove penseelstreken beschilderd en 
kunnen tot het goedkope Boerendelfts 
worden gerekend. Twee borden hebben 
een veelkleurig decor, één exemplaar is 
enkel in blauw beschilderd. Opvallend 
is dat één van de borden in het 
verleden gerepareerd is geweest met 
krammen (afb. 5.7).99 Geboorde gaten langs de breuklijnen verraden de toepassing van deze 
reparatietechniek. Het is opmerkelijk te noemen dat de vroegere eigenaren van dit kwalitatief 
slecht geproduceerde aardewerk de moeite hebben genomen het te laten repareren. Ook 
was een zalfpot aanwezig van Delftse faience (f-zal-1). Tegelijkertijd bevatte de tonput ook 
keramiek dat veel meer luxe uitstraalt. Zo bevinden zich ten minste acht verschillende items 
van Chinees porselein tussen het afval. Een deel daarvan was al antiek aan het begin van de 
19de eeuw. Zo kunnen delen van een wijnketel van kraakporselein uit de eerste helft van de 
17de eeuw vermeld worden (afb. 5.8.1).100 Dit object zal eeuwen lang als een sierstuk in een 
pronkkast hebben gestaan totdat het brak en werd afgedankt. 

97 V78-C01.
98 Van der Meulen & Smeele 2009.
99 V77-C01.
100 V80-C01.

Afb. 5.7. Bord van Delftse faience met kramgaten uit de 
tonput (V77-C01).
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Ook zijn fragmenten van twee kopjes van Kangxi-porselein uit 
de vroege 18de eeuw gevonden. Een van de koppen is gemerkt 
met een geschilderd alsemblad op de bodem, karakteristiek 
voor die periode (afb. 5.8.2).101 De overige porseleinvondsten 
dateren uit het midden of de tweede helft van de 18de eeuw. 
Naast een fragment van een vrij standaard blauw beschilderd 
bord (p-bor-5) zijn scherven van drie borden (p-bor-6) en 
een theepotdeksel van zeer luxe polychroom beschilderd 
porselein aangetroffen. Ook was een fragment van een blauw 
beschilderd dekseltje (p-dek-2) aanwezig uit de 18de eeuw 
(afb. 5.9).102 Meest bijzonder is een fragmentarisch bewaard 
gebleven bord uit het midden van de 18de eeuw beschilderd 
met een gekroond provincie- of familiewapen op de spiegel 
van Chine de Commande porselein (afb. 5.8.3).103 Dit uiterst 
dure importproduct, speciaal vervaardigd in China voor de 

101 V78-C02.
102 V66-C01.
103 V77-C03.
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5 6

Afb. 5.8. Fragmenten van Chinees porselein uit de tonput.
1. V80-C01, 2. V78-C02, 3. V77-C03, 4. V77-C04, 5. V77-C05.

Afb. 5.9. Deksel van een 18de-
eeuws vaasje van Chinees 
porselein (V66-C01).
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Nederlandse markt, geeft een schril contrast met de vondst van een gekramd Delfts bord 
binnen dezelfde context. Een zelfde model bord beschilderd met florale motieven in Imari-palet 
(onderglazuur blauw en overglazuur rood en goud) en een bord van mandarijnenporselein, 
versierd met veelkleurig geschilderde Chinese figuren in een landschap, passen ook binnen de 
luxe importwaren uit China (afb. 5.8.4 & 5.8.5).104 Het dekseltje, tot slot, is te scharen onder 
de decorgroep “Famille Rose”, herkenbaar aan overglazuur geschilderde polychrome florale 
motieven en servetwerk in goud (afb. 5.8.6).105

De grootste vondstcategorie onder de keramiekscherven bestaat uit het industrieel aardewerk, 
vervaardigd aan het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw. Er kunnen minimaal 
21 verschillende vormen onderscheiden worden. Bijna al dit serviesgoed komt uit Engeland, 
de initiatiefnemer en grootste leverancier van dit type aardewerk vanaf het midden van de 
18de eeuw tot circa 1850. Vanaf die tijd namen de Maastrichtse aardewerkfabrieken de markt 
over. Het Engels aardewerk is te verdelen in twee soorten, namelijk creamware en pearlware. 
Beide typen zijn herkenbaar aan een fijn wit baksel en de serviesvormen zijn in veel gevallen 
identiek door de toepassing van pers- en gietmallen. Het verschil zit in de toegepaste glazuur. 
Terwijl creamware een roomkleurige loodglazuur heeft, is aan pearlware kobaltoxide aan het 
glazuur toegevoegd waardoor het serviesgoed witter van kleur is en zodoende meer op Chinees 
porselein lijkt. Creamware werd in circa 1760 ontwikkeld. Pearlware kwam rond 1775 op de 

104 V77-C02; V77-C04.
105 V77-C05.

1

2

3

Afb. 5.10. Engels industrieel aardewerk met geschilderd decor uit de tonput.
1. V78-C05, 2. V78-C07, 3. V78-C06.
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markt. Beide soorten vielen in de jaren 1830 uit de mode en werden toen vervangen door het 
nog wittere whiteware.106 Het vormenspectrum van het Engels industrieel aardewerk bestaat 
uit fragmenten van thee- of koffiekoppen (iw-kop-1, iw-kop-2, iw-kop-17, iw-kop-20), schotels 
(iw-bor-3), een theepot (iw-the-3), een deksel van een suikerpot (iw-dek-20), een spoelkom 
en twee borden (o.a. iw-bor-4). 

Een deel van dit materiaal is versierd met geschilderde 
florale motieven of drukdecors. De beschilderde voorwerpen, 
fragmenten van twee schotels, een kop en een deksel, 
dateren over het algemeen wat vroeger dan de bedrukte 
voorwerpen uit deze ton, namelijk tussen 1775 en 1815 
(afb. 5.10).107 Het serviesgoed met drukdecors is vooral 
tussen 1815 en 1830 gemaakt. De druktechniek voor het 
versieren van keramiek, bekend als transferprinting, was 
toen al een halve eeuw oud. In de meeste gevallen gaat 
het om fragmenten van koppen (iw-kop-1) en schotels 
(iw-bor-3) versierd met onderglazuur blauwe of zwarte 
transferprints van landschapjes of vogels (afb. 5.11). Eén 
kop (iw-kop-20) wijkt daarvan af. Deze is versierd met 
een chinoiserie decor (afb. 5.12).108 Op de bodem staat 
het gedrukte merk “SEMI CHINA”. Dit merk impliceert dat 
het baksel gedeeltelijk porselein is, het doel dat de Engelse 
pottenbakkers probeerden te bereiken met pearlware. Het 

106 Miller & Hunter 2001.
107 V78-C05, V78-C06, V78-C07.
108 V80-C02.

Afb. 5.11. Engels industrieel aardewerk met drukdecor uit de tonput.

Afb. 5.12. Kop van vroeg 19de-
eeuwse Engelse transferware met 
merk “SEMI CHINA”.
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verschil is echter dat dit materiaal niet doorschijnt als echt porselein. De vermelde theepot is 
op een andere manier versierd, namelijk met een overglazuur bordeaux rood drukdecor en 
geschilderde lijn van goudluster langs de rand (afb. 5.13).109 Dit type aardewerk wordt dan 
ook omschreven als lustreware op basis van het decor, terwijl het baksel in feite creamware 
is. De transferprint bestaat uit een man met een hond in een landschap. Op de achtergrond is 
een landhuis afgebeeld. Opvallend is het feit dat de hond een mand in zijn bek heeft waarover 
een doek ligt met de tekst “GETROUW”. Deze in Engeland geproduceerde theepot was duidelijk 
bestemd voor export naar Nederland. Kommetjes met exact ditzelfde decor zijn ook uit het 
in 1822 gezonken scheepswrak van het fregat de “Pieter Anthony” in de Rede van Texel 
opgedoken.110 

Het onversierde materiaal uit de ton bestaat 
uit creamware scherven van een soepbord 
en een dinerbord met accoladerand (iw-
bor-4), enkele fragmenten van schotels en 
drie archeologisch complete koppen (iw-
kop-2), waaronder één met een opmerkelijk 
slechte kwaliteit glazuur (afb. 5.14).111 De 
laatste is vermoedelijk een continentale 
imitatie van het Engelse creamware, wellicht 
een kopie uit Delft. In deze beroemde 
keramiekstad trachtte men namelijk eind 
18de en begin 19de eeuw ook het superieure 

109 V78-C08.
110 Stellingwerf 2020, 74.
111 V78-C03, V78-C04.

Afb. 5.13. Theepot van vroeg 19de-eeuwse Engelse lustreware met drukdecor; detail: hond met mand in 
de bek met daarop het woord “GETROUW”.

Afb. 5.14. Kopjes van Engelse creamware en een 
continentale imitatie (links) uit de tonput.
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product uit Engeland te evenaren, 
aangezien de Engelse keramiekindustrie 
de traditionele ambachtelijke faience-
productie in die tijd totaal van de markt 
had weggeconcurreerd.112 Tot slot zijn nog 
scherven van een industrieel vervaardigd 
kopje met een oranje baksel versierd 
met lijnen van donkerbruine kleislib op 
te merken (afb. 5.15).113 Waarschijnlijk 
betreft het materiaal uit Frankrijk. Tijdens 
de anti-Engelse boycot van Napoleon, het 
zogenaamde Continentale Stelsel (1806-
1814), werd er weinig Engelse keramiek 
naar Nederland verscheept. Als alternatief 
kochten de Nederlanders ook producten van 
Franse afkomst, daar bekend als faience 
fine.

Overige vondstcategorieën
Behalve keramiek bestond het afval in de ton verder nog uit fragmenten van glas, een metalen 
object, twee items van leer, dierlijk botmateriaal en schelpen, scherven van wandtegels 
en enkele stenen. Het glasafval is in te delen in fragmenten vensterglas, een deel van een 
kelkglas en minimaal twee medicijnflesjes (gl-fle-15).114 De metaalvondst betreft een 
kastbeslag versierd met graveringen (afb. 5.16).115 Van leer zijn een schoenzool en een stuk 
riem te vermelden. Het botmateriaal bestaat uit slachtafval, waaronder een rib van een rund 
en de schelpen betreffen een gewone kokkel en vier strandgapers. Vermoedelijk zijn deze 
zeedieren geconsumeerd. Van de wandtegels zijn slechts kleine fragmenten aangetroffen. Het 
gaat om minstens zes verschillende tegels uit de tweede helft van de 17de eeuw, beschilderd 
in blauw of paars. Waarschijnlijk zaten de tegels anderhalve eeuw ingemetseld tot ze uit 
een muur gesloopt werden. De stenen bestaan tot slot uit kiezels van vuursteen en graniet. 

112 Van der Meulen & Smeele 2004.
113 V77-C06.
114 V78-G01.
115 V77-M01.

Afb. 5.15. Fragmenten van een kop van vermoedelijk 
vroeg 19de-eeuws Frans industrieel aardewerk met 
oranje baksel (V77-C06).

Afb. 5.16. Kastbeslag van messing (V77-M01). Afb. 5.17. Een mogelijke wrijfsteen van graniet 
(V77-S01).
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Een laatste opvallende vondst is een buitengewoon gladde ovale steen van graniet (afb. 
5.17).116 Waarschijnlijk is deze steen als wrijfsteen gebruikt. De vraag is evenwel in welke 
context een dergelijke wrijfsteen werd toegepast aan het begin van de 19de eeuw. Mogelijk 
heeft het iets te maken met een bepaalde tak van industrie. Het slachtafval en de wrijfsteen 
zijn duidelijk te koppelen aan het beroep van de bewoonster van het huis in 1832. Willempje 
Dangermond, de weduwe van Klaas Jarig, was namelijk vleeshouwster. Dit kan ook de stank 
verklaren die werd waargenomen bij het schoonmaken van de houten duigen.

5.1.1.4 Steeg
Aan de zuidzijde van perceel 1 was een 
steeg aanwezig van 1,5 m breed (S47, S65). 
De steeg kon gevolgd worden over een 
lengte van een kleine 6 m. Op een laag van 
zandige klei met brokken baksteen, plavuis, 
keramiek en keien lag een laagje schelpgruis 
met daarin een laag kapotte plavuizen 
(afb. 5.18). Bij het vrijleggen van de 
steeg werden tientallen keramiekscherven 
gevonden. De keramiekfragmenten bestaan 
hoofdzakelijk uit scherven van kannen 
uit het Duitse Rijnland en bakpannen van 
rood- en witbakkend aardewerk met een 
karakteristieke manchetrand (r-bak-5, 
w-bak-5). Eén van de steengoed scherven 
springt in het oog, aangezien deze 
versierd is met een reliëf-fries bestaande 
uit wapens, waaronder het wapen van 
Amsterdam, en bladmotieven (afb. 5.19).117 
De scherf heeft deel uitgemaakt van een 
kan die is vervaardigd in Siegburg in de 
tweede helft van de 16de eeuw. Verder 
zijn diverse scherven van roodbakkende 
borden (r-bor-6) met slibversiering, grapen, 
vuurstolpen en pispotten op standring op te merken. Tevens is een bakpan van witbakkende 
klei met kraagrand gevonden (w-bak-3). Typisch 16de-eeuws is een kop van Hafnerwaar uit 
de omgeving van Keulen. De kop is versierd met ijzerspikkels. Het ontbreken van Hollandse 
majolica en Werra- en Weser-aardewerk uit Noord-Duitsland maakt aannemelijk dat de steeg 
in de tweede helft van de 16de eeuw en uiterlijk rond 1600 is aangelegd. Opvallend is wel 
de aanwezigheid van enkele 18de-eeuwse scherven, waaronder een fragment van een vroeg 
18de-eeuwse vaas van Chinees porselein beschilderd in Famille verte-palet (afb. 5.20).118 Een 
andere vondst uit de tweede helft van de 18de eeuw of 19de eeuw betreft een plat knoopje van 
messing. Aangezien de straat nog in gebruik is op de kadasterkaart uit 1823, is het zeer goed 
mogelijk dat het latere scherfmateriaal in de grond is beland bij herstelwerkzaamheden. 

116 V77-S01.
117 V65-C01.
118 V65-C02.

Afb. 5.18. Tussen de percelen 1 en 2 was een steeg 
aanwezig van circa 1,5 m breed. 
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Tot slot bevond zich tussen het straatwerk een groot fragment van een rechthoekige daktegel 
met nok, een type dat te dateren is in de late middeleeuwen tot circa 1550 (afb. 5.21).119 Een 
leuk detail is dat zich in de gebakken klei vingerafdrukken van de tegelbakker bevinden.

5.1.2 Deelconclusie perceel 1
Het is onduidelijk wanneer perceel 1 exact is uitgegeven. Het dendrochronologische onderzoek 
leverde geen dateringen op. Op het perceel heeft een huis gestaan dat staat weergegeven 
op de kadastrale minuutkaart uit 1823. In de tweede helft van de 18de eeuw heeft men op 

119 V65-BK01.

Afb. 5.19. Fragment van Siegburg steengoed met 
reliëffries van stadswapens (V65-C01).

Afb. 5.20. Scherf van een 18de-eeuwse vaas van 
Chinees porselein beschilderd in Famille Verte palet 
(V65-C02).

Afb. 5.21. Daktegel van roodbakkend aardewerk met vingerindrukken (V65-BK01).
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het achterterrein een tonput geplaatst. Aangezien deze niet tot op de natuurlijke bodem was 
gegraven, kan worden geconcludeerd dat het geen (wel)waterput betreft. De locatie van de 
tonput en het aangetroffen afval erin toont aan dat het een afvalton betreft. Het afval dat 
uiteindelijk in de tonput terecht is gekomen, kan worden gekoppeld aan de bewoonster van 
het huis. In 1832 was de eigenaresse van het huis vleeshouwster Willempje Dangermond. 
De vondsten van slachtafval en een gladde wrijfsteen kunnen aan deze bewoonster worden 
toegeschreven. Ook werd bij het schoonmaken van het hout een sterke, rottende (vis)stank 
waargenomen. Ook de andere vondsten in de afvalton hebben aan Willempje Dangermond 
toebehoord. Zodoende geeft de materiële cultuur in de afvalton in combinatie met historisch 
onderzoek een duidelijk beeld van de bezittingen van een vleeshouwster in de tweede helft van 
de 18de en eerste helft van de 19de eeuw. Dit huis werd in 1849 afgebroken. Het is aannemelijk 
dat de afvalton in deze periode ook buiten gebruik werd gesteld. 
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5.2 Perceel 2: huizen: 1604-1879 en 1879-1965

Van perceel 2 werden meerdere fasen van funderingshout aangetroffen. De begrenzing van het 
perceel kan worden bepaald op basis van de kadastrale minuutkaart uit 1823 en de  resultaten 
van het proefsleuvenonderzoek uit 2011. Hier werd namelijk een deel van de noordelijke 
zijgevel van een aangrenzend huis aangetroffen op exact 6,9 m afstand van de noordelijke 
zijgevel van het huis op perceel 2. Zoals hierboven beschreven verandert de situatie op de 
percelen 1 en 2 in 1879. Zodoende is sprake van twee fasen, fase 1 van 1604 tot 1879 en fase 
2 van 1879 tot 1965.

5.2.1 Fase 1: 1604-1879
5.2.1.1 Ophoging voorafgaand aan bouw huis
Voorafgaand aan de bouw van het 
huis werden enkele dunne lagen grond 
opgebracht om het perceel op te hogen 
en te egaliseren (S66). De top van de laag 
bevond zich op een hoogte van -1,60 NAP 
en bestond uit donkergrijze tot zwarte klei 
met daarin puinbrokjes en mortelresten. 
Aan de oostzijde van het terrein bestond de 
ophoging uit een laag verbrand materiaal 
en slakken (S62). Hierin werden tientallen 
resten van schoenen gevonden (afb. 5.22).120 Het gaat hoofdzakelijk om versleten leren 
zolen, maar van enkele schoenen is meer bewaard gebleven. Er kunnen minstens zeventien 
verschillende exemplaren herkend worden. Daarvan is in vier gevallen een type volgens de 

120 V75.

Afb. 5.22. Onderdelen van schoenen uit de kuil.

Afb. 5.23. Kinderschoen met veters uit de kuil.
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classificatie van Goubitz te onderscheiden.121 Drie schoenen kunnen als type Goubitz 105 
herkend worden, een kinderschoen (maat 22) met vetersluiting is van het type Goubitz 60 
(afb. 5.23).122 Van acht schoenen kon de schoenmaat bepaald worden, naast de vermelde 
kinderschoen van maat 22 en een schoen van maat 30 variëren de overige maten tussen 36 
en 40. De schoenen dateren uit de 17de eeuw.

5.2.1.2 Fundering noordelijke zijgevel
Direct ten zuiden van de steeg van perceel 1 werden de resten teruggevonden van de 
noordelijke zijgevel van het huis op perceel 2 (afb. 5.24). Van de fundering werd één houten 
ligger aangetroffen op een hoogte van -1,52 NAP. Het betrof een ronde eikenhouten balk van 
0,8 m lang en met een diameter van 0,1 m. Dwars op deze balk werd een lange naaldhouten 
plank gelegd. Deze plank kon worden gevolgd over een afstand van 3,5 m en was 0,25 m 
breed en 2,5 cm dik (S58). Op de plank werd slechts over een klein gedeelte een deel van 
de muur van de zijgevel aangetroffen op een hoogte van -1,47 NAP. De fundering was steens 
breed en 1 laag dik (S57). Het betrof mengstenen met een formaat van 18,5x8,5x4 cm.
Van zowel de balk als de plank werd een monster genomen ten behoeve van dendrochronologisch 
onderzoek. Het onderzoek toonde aan dat de boom waaruit de plank is gehaald na 1604 is 
gekapt.123 Dit huis zal dan ook na 1604 zijn gebouwd.
Het is mogelijk dat de fundering onderdeel is van de noordelijke zijgevel van een huis dat 
haaks op de Vijzelstraat heeft gestaan. Het is echter ook mogelijk dat de fundering een restant 
is van een huis van 3,5 m breed dat evenwijdig aan de Vijzelstraat stond. In dat geval heeft 
het huis niet aan de rooilijn gestaan. 

121 Determinatie: Els Ran & Ans Vissie.
122 V75-L12; Goubitz 2001, 189, 246.
123 M25. 

Afb. 5.24. Op de voorgrond is de houten fundering zichtbaar met daarop enkele bakstenen van de muur.
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Direct noordelijk van deze houten fundering waren voornamelijk ronde naald- en eikenhouten 
palen aanwezig, op een hoogte van -1,29 NAP (S48). De palen waren kort op elkaar geplaatst en 
hadden een gemiddelde diameter van circa 6 cm. Vermoedelijk betreft het een slietenfundering 
voor een zijgevel. Een eikenhouten paal van de fundering is dendrochronologisch onderzocht. 
De eikenhouten paal was 4-zijdig gekantrecht en ook 4-zijdig aangepunt. De paal had een 
afmeting van 14x11 cm en was 104 cm lang. Het dendrochronologische onderzoek toonde 
aan dat het hout afkomstig is uit het zuiden van Noorwegen en dat het in de herfst of winter 
van 1600-1601 is gekapt.124 Dit zou betekenen dat de funderingsresten ouder zijn dan de 
funderingen van S57/S58.  

5.2.1.3 Schutting
Ten westen van de noordelijke zijgevel waren eveneens houten resten aanwezig. De constructie 
was echter anders dan van de funderingen. Hier stonden twee grotere houten palen op een 
onderlinge afstand van 1 m en op een hoogte van -1,50 NAP. Tegen deze palen waren aan 
weerszijde horizontaal gelegde houten planken geplaatst. Aan de zuidzijde waren tevens negen 
verticaal geplaatste planken aanwezig. Deze constructie kon worden gevolgd over een lengte 
van 2,2 m (S55). Vermoedelijk betreft dit een deel van een schutting ten westen van het huis. 
Dit wijst erop dat het huis vermoedelijk evenwijdig aan de Vijzelstraat heeft gestaan. 

5.2.1.5 Vondsten in en rond het huis
Op het erf van perceel 2 werden meerdere scherven van faience, Chinees porselein, industrieel 
wit en roodbakkend aardewerk aangetroffen uit de laat 18de en vroeg 19de eeuw. De faience is 
vertegenwoordigd met scherven van een simpel blauw beschilderd bord (f-bor-3) en een vaas. 
Het Chinees porselein bestaat uit een fragment van een Imari bord en een bijzondere schotel 
(p-bor-9) versierd met overglazuur beschildering van liefkozende Chinese figuren in een 
landschap in het palet zwart-rood-goud (afb. 5.25).125 Dit type porselein wordt Encre de Chine 
genoemd. De schotel dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw. Een zelfde soort schotel is 

124 M27. 
125 V92-C01.

Afb. 5.25. Schotel van 18de-eeuws Chinees 
porselein met Encre de Chine decor 
(V92-C01).

Afb. 5.26. Fragment van een vroeg 19de-eeuws kopje van 
Engelse transferware (V92-C02).
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eveneens in werkput 3 aangetroffen.126 Beide schotels moeten tot een zelfde servies behoord 
hebben. Het industrieel aardewerk bestaat tot slot uit scherven van een onversierde kom (iw-
kom-1) van creamware en een kopje (iw-kop-1) van pearlware voorzien van een onderglazuur 
bruin drukdecor. Het decor bestaat uit een rouwende vrouw in klassieke kleding (afb. 5.26).127 
Dit decor is deel van een serie drukdecors uitgegeven ter ere van de heldhaftige dood van 
Lord Nelson tijdens de slag van Trafalgar (21-10-1805).128 Daarmee kan het kopje gedateerd 
worden in of na 1805. Tot slot is een tamelijk complete voorraadpot van Fries roodbakkend 
aardewerk (r-pot-59)129 en een fragment van een bakpan van roodbakkend aardewerk uit 
Bergen op Zoom aangetroffen. De bakpan is gemerkt met het rond BOZ-stempel, daterend 
tussen 1798-1880.130 De voorraadpot past typologisch ook goed in de 19de eeuw.

5.2.2 Fase 2: 1879-1965
Op basis van een hulpkaart van het kadaster blijkt dat de percelen 1 en 2 in 1879 werden 
samengevoegd en dat op het nieuwe perceel een nieuw huis werd gebouwd. Van dit nieuwe 
huis werden op perceel 2 enkele resten teruggevonden. 

5.2.2.1 Fundering zuidelijke zijgevel
Van het huis werd alleen aan de zuidzijde een klein deel van de fundering van de zijgevel 
teruggevonden op een hoogte van -1,30 NAP (S49). Het betreft een steens brede muur van 
één laag dik van rode en gele bakstenen (ook mengstenen) met verschillende formaten 
(afb. 5.27).131 Opvallend aan de rij bakstenen was dat de laatste twee bakstenen aan de 

126 V59-C05.
127 V92-C02.
128 Transferware Collectors Club Database of patterns & sources, pattern 14239.
129 V60-C01.
130 Groeneweg 1992, 105-109.
131 Mengstenen: 20x9x4/18x9x4 cm. Geel: 18x8x3,5/19x9,5x4 cm. Rood: 19x10x4 cm. 

Afb. 5.27. De fundering van het huis dat aan het einde van de 19de eeuw op deze locatie wordt gebouwd.
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oostzijde haaks stonden op de overige bakstenen en dat dit exact ter hoogte van de insteek 
van waterkelder S50 was. Het is aannemelijk dat deze twee bakstenen onderdeel zijn van de 
achtergevel van het huis.   

5.2.2.2 Waterkelder
Tegen de achtergevel stond een vierkante 
waterkelder met een buitenmaat van 
1,2 bij 1,2 m (S50). De waterkelder had 
halfsteens muren van gele bakstenen met 
een formaat van 17,5x7,5x3,5 cm (afb. 
5.28). De bovenzijde van de muren werd 
aangetroffen op een hoogte van -1,27 NAP. 
De fundering van de waterkelder bestond 
uit drie naaldhouten balken met daarop 
een plankier van vijf naaldhouten planken. 
De bovenzijde van de fundering lag op 
een hoogte van -3 NAP. Dat houdt in dat 
de waterkelder een diepte had van 1,27 
m. Zowel de binnen- als buitenkant van 
de kelder was aangesmeerd om de kelder 
waterdicht te houden.
De waterkelder was opgevuld met grijze 
klei en puin. Tussen het puin werd onder 
andere een emaille deksel gevonden. 
Verder bevatte de waterkelder een kleine 
hoeveelheid scherven van roodbakkend 
aardewerk. Twee fragmenten dateren uit 
de 15de of 16de eeuw, deze scherven zijn 
vermoedelijk bij het dichtstorten van de 
kelder daarin terechtgekomen. Drie andere 
fragmenten kunnen in de 19de eeuw worden gedateerd. Dit zijn een oorfragment van een 
vermoedelijk Goudse theeketel met resten van een ijzeren hengsel uit de periode 1825-1900, 
een kachelpan met bruin glazuur en een bakpan met BOZ-merk uit Bergen op Zoom. Dit merk 
was in gebruik bij de Bergse pottenbakkers tussen circa 1798-1880.132 Tot slot kunnen twee 
fragmenten van wandtegels uit de tweede helft van de 17de eeuw worden opgemerkt. De tegels 
zijn versierd met respectievelijk een landschapje met dorpsgezicht en een zeewezen. Hoewel 
deze tegels gemaakt zijn in de 17de eeuw, kunnen ze in de 19de eeuw van een wand gesloopt 
zijn. De beperkte hoeveelheid materiaal in de waterput maakt het lastig om vast te stellen 
wanneer de waterkelder exact buiten gebruik is gesteld. Uitgaande van het jongste materiaal 
in de kelder is dit rond 1900 geweest. 

5.2.2.3 Tonput
De insteek van waterkelder S50 werd aan de zuidoostzijde doorsneden door een tonput (S60). 
Deze tonput heeft waarschijnlijk gelijktijdig gefunctioneerd met de waterkelder. De bovenzijde 
van de tonput bevond zich op een hoogte van -1,27 NAP. Bij het verdiepen bleek dat S60 

132 Groeneweg 1992, 105-109.

Afb. 5.28. Zijaanzicht van de vierkante waterkelder 
S50. 
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bestond uit twee op elkaar geplaatste 
tonnetjes (afb. 5.29). De onderste ton 
bestond uit negentien duigen van naaldhout 
en was 66 cm lang, 7 tot 11,5 cm breed 
en 1,5 cm dik. Zowel aan de onder- en 
bovenkant was een klein afgeschuind randje 
aanwezig in plaats van een groef. Aan de 
buitenkant waren roestresten aanwezig van 
de ijzeren banden die om de duigen hebben 
gezeten. De ton hierboven was gemaakt van 
zeventien eikenhouten duigen van maximaal 
61 cm hoog, 6-11,5 cm breed en 1,2 cm 
dik. Aan de onderzijde van de ton waren de 
resten van een ijzeren band zichtbaar. Aan 
de onderzijde van de binnenkant was geen 
groef aanwezig, maar wel een verdund deel.
De onderzijde van de tonput bevond zich 
op een diepte van -2,60 NAP, ruim een 
meter boven de natuurlijke bodem, zodat 
een functie als (wel)waterput kan worden 
uitgesloten. Waarschijnlijk waren de 
tonnetjes hier geplaatst om hemelwater 
op te vangen. De tonnetjes waren onderin 
opgevuld met een 0,4 m dik pakket 
donkergrijze tot zwarte, zeer humeuze klei en slappe grond. Hierboven lag een schelpenlaag 
van 0,1 m dikte. De bovenste 0,7 m bestond uit donkergrijze klei, gemengd met bruine, grijze 
en zwarte as.
De put bevatte afval uit het begin van de 20ste eeuw. De vondsten zijn opvallend compleet 
bewaard gebleven (afb. 5.30).133 Naast twee bloempotten (r-blo-8, r-blo-18) van ongeglazuurd 
roodbakkend aardewerk zijn een schotel (iw-bor-1) met blauw zwiebelmuster-decor en 
een beker (iw-bek-1) bedekt met een oranjebruine kleislib en een zilverluster randje van 
industrieel wit aardewerk in de tonput aangetroffen.134 Daarnaast werd in de put een schotel 
(p-bor-21) van Japans porselein met verdiepte spiegel gevonden.135 De schotel is versierd met 
een veelkleurig overglazuur geschilderd decor van een geisha in een tuin. Porselein met deze 
karakteristieke beschildering staat in Japan bekend als Kutani-porselein, verbonden aan het 
gelijknamige productiecentrum. Het is typisch voor de late 19de en de eerste decennia van de 
20ste eeuw.136 
Verder was ook vrij veel glaswerk in de tonput aanwezig. Zo kunnen een vormgeblazen 
cilindrische wijnfles (gl-fle-94), een zeshoekig eau-de-cologneflesje (gl-fle-41) en fragmenten 
van minstens twee medicijnflesjes (gl-fle-56) opgemerkt worden.137 Verder zijn een kelkglas 
(gl-kel-54) met tulpvormige kelk, een ovaal zoutschaaltje op standring van geperst kristalglas 
versierd met facetten en een lampenglas gevonden.138

133 V81.
134 V81-C01, V81-C02, V81-C03, V81-C04.
135 V81-C05.
136 Ross 2012.
137 V81-G01, V81-G02.
138 V81-G03, V81-G04.

Afb. 5.29. Zijaanzicht van de dubbele tonput S60.
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5.2.2.4 Vondsten in en rond het huis
Op het achtererf van het huis uit de 19de eeuw werden enkele vondsten aangetroffen. Het 
betrof een tamelijk complete voorraadpot van Fries roodbakkend aardewerk (r-pot-59) 139, en 
een fragment van een bakpan van roodbakkend aardewerk uit Bergen op Zoom. De bakpan 
is gemerkt met het ronde BOZ-stempel, daterend tussen 1798-1880.140 De voorraadpot past 
typologisch ook goed in de 19de eeuw.

5.2.3 Overige vondsten werkput 3
Bij de vlakaanleg van werkput 3 werden vondsten verzameld die niet direct aan de percelen 
gekoppeld konden worden. De meest opmerkelijke stukken worden in deze paragraaf per 
periode beschreven. 

5.2.3.1 Vondsten uit de 16de / 17de eeuw
Keramiek
Tot de late 15de- en vroeg 16de-eeuw kunnen enkele fragmenten van steengoed kannen op 
standring worden gerekend. Tussen deze fragmenten is een archeologisch compleet exemplaar 
van het type s2-kan-12 op te merken (afb. 5.31).141 Daarnaast werden meerdere fragmenten van 
mid-16de-eeuwse steengoed kannen uit Keulen versierd met appliques van portretmedaillons 
en acanthusbladeren gevonden (afb. 5.32).142 Naast de vele scherven van lokaal vervaardigd 

139 V60-C01.
140 Groeneweg 1992, 105-109.
141 V76-C01.
142 V59-C01.

Afb. 5.30. Vroeg 20ste-eeuwse vondsten uit de tonput.
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roodbakkend en witbakkend gebruiks-
aardewerk is een interessant importstuk 
uit Frankrijk op te merken. Het gaat om 
een scherf van een witbakkend bord uit 
Beauvais versierd met sgraffito motieven 
in een laag van rode kleislib, daterend uit 
de late 16de eeuw (afb. 5.33).143 Verder 
zijn ook diverse scherven van Italiaanse 
faience uit de 16de en vroege 17de eeuw 
verzameld. Het betreft hoofdzakelijk het in 
Enkhuizen algemeen voorkomende blauw 
beschilderde aardewerk uit de regio Ligurië. 
Eén bord met een afwijkend decor in 
berretino stijl zou een herkomst uit Veneto 
kunnen hebben, maar productie vond ook 
in Ligurië plaats (afb. 5.34.1).144 Dit type 
onderscheidt zich door de toevoeging 
van wit geschilderde bladmotieven op de 
traditionele donkerblauwe beschildering op 
een blauw fond.145 Veel zeldzamer is een 
fragment van een Ligurisch bord uit de 
periode 1540-1560, beschilderd met een 
druk blauw bladermotief op een lichtblauwe 
ondergrond (afb. 5.34.2). Het behoort tot de 
decorgroep Calligrafico a Rabesche.146 Van 
dit type Italiaanse faience zijn slechts enkele 
scherven uit Nederland bekend. Zo zijn er 
vondsten van dit type gedaan in Middelburg 
en Amsterdam. Tijdens archeologisch 
onderzoek naast het oude postkantoor 
van Bovenkarspel in 2010 en 2012 werd 
eveneens een fragment van dit vroege 
type Ligurische faience aangetroffen.147 
Verreweg het meeste Ligurische aardewerk 
dat in Nederland wordt gevonden dateert uit 
de late 16de of het begin van de 17de eeuw. 
De vondst van een scherf van Ligurische 
faience uit het midden van de 16de eeuw 
in Enkhuizen is daarmee des te meer 
bijzonder te noemen. Deze vondst getuigt 
tevens van de vroege handelscontacten die 
onder andere Enkhuizen al in deze tijd met 
Noord-Italië moet hebben gehad. Naast de 

143 V59-C02.
144 V57-C01.
145 Jaspers 2007, 186-187.
146 V59-C06; Jaspers 2007, 189.
147 Gerritsen & Schrickx 2014, 93.

Afb. 5.31. Kan van laat 15de- of vroeg 16de-eeuws 
steengoed.

Afb. 5.32. Fragmenten van mid-16de-eeuwse 
steengoed kannen versierd met portret-appliques 
(V59-C01).

Afb. 5.33. Scherf van laat 16de-eeuws Frans 
witbakkend aardewerk uit Beauvais (V59-C02).
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Mediterrane importstukken zijn tevens diverse fragmenten van borden (p-bor-8) van Chinees 
kraakporselein uit de eerste helft van de 17de eeuw gevonden (afb. 5.35).148 Gezien de status 
van Enkhuizen als VOC-stad is het niet verwonderlijk dat Chinees porselein in grote getalen 
onder de 17de- en 18de-eeuwse bewoners verspreid is geraakt.

Metaal
Vrij karakteristiek voor de 
16de eeuw is een oirband of 
messchedepunt van lood-
tin versierd met horizontale 
groeven (afb. 5.36.1).149 
Een koperen duit uit 
Zutphen, geslagen in 1604 
of 1605, is zeldzaam in de 

148 V59-C03.
149 V59-M01.

1 2

Afb. 5.34. Fragmenten van Italiaanse faience uit de 16de of vroege 17de eeuw.
1. V57-C01, 2. V59-C06.

Afb. 5.35. Fragmenten van vroeg 17de-eeuws Chinees kraakporselein (V59-C03).

1 2

Afb. 5.36. Metaalvondsten uit de 16de en vroege 17de eeuw.
1. V59-M01, 2. V59-M02.
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regio West-Friesland (afb. 5.36.2).150 Verder is nog een staafvormige netverzwaring in de 
werkput aangetroffen.151 

5.2.3.2 Vondsten uit de 18de / 19de eeuw
Zeer opmerkelijk is het feit dat op het terrein meerdere gekramde items van goedkoop Delfts 
en Engels aardewerk zijn aangetroffen. Het gaat om een faience bord (f-bor-3) met simpele 
blauw geschilderde bladmotieven en een kramgat, een randfragment van een onversierde 
theepot (iw-the-3) van creamware met een kramgat en een sterk versleten bord (iw-bor-3) 
van vermoedelijk continentaal industrieel wit aardewerk met meerdere kramgaten en resten 
van een kram van koperdraad (afb. 5.37).152 Al het materiaal dateert uit de late 18de of vroege 
19de eeuw. De vraag is, waarom heeft men destijds de moeite genomen zulke goedkope of 
sterk verweerde items te repareren? In tegenstelling tot deze armzalige voorwerpen zijn ook 
diverse vondsten van zeer luxe Engels aardewerk en Chinees porselein in dezelfde werkput 
aangetroffen. Zo is een scherf van een kopje van industrieel aardewerk met een geel baksel 
(ik-kop-1), versierd met een overglazuur zwart drukdecor van een vrouw met mand in een 

150 V59-M02; Determinatie: Frank Postma.
151 V57.
152 V59-C07, V59-C08, V76-C03.

1 2

3

Afb. 5.37. Serviesgoed van Delfts en Engels aardewerk met kramgaten uit de late 18de en 19de eeuw.
1. V59-C07, 2. V59-C08, 3. V76-C03.
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landschap op te merken (afb. 5.38).153 Dit zeldzame type 
aardewerk wordt yellow ware genoemd en dateert uit 
de vroege 19de eeuw. Van Chinees porselein zijn diverse 
kleurrijk beschilderde 18de-eeuwse serviesstukken en 
een vaasje op te noemen. Naast een schotel beschilderd 
met lotusbloemen in Imari palet zijn een schotel 
(p-bor-9) met Encre de Chine decor van twee figuren 
in een landschap en een miniatuur vaasje versierd met 
pioenrozen in Famille rose-stijl gevonden (afb. 5.39).154

5.2.4 Deelconclusie perceel 2
Op perceel 2 werden de funderingsresten aangetroffen van 
een huis. Op basis van dendrochronologisch onderzoek 
is dit huis in 1600/1601 gebouwd. Van de fundering van 
dit huis werd een reeks slieten aangetroffen. In ieder 
geval na 1604 werd direct zuidelijk tegen deze fundering 
een nieuwe fundering geplaatst, bestaande uit een houten ligger met daarop een bakstenen 
muur. Of het een geheel nieuw huis betreft of dat alleen de gevel is vervangen, is onduidelijk. 
Het lijkt erop dat het huis evenwijdig was gebouwd aan de Vijzelstraat en dat ten westen 
van de funderingsresten een houten schutting aanwezig was. Het huis lag circa 3,5 m uit de 
huidige rooilijn van de Vijzelstraat.   

Op basis van de kadastrale minuutkaart en de resultaten van het proefsleuvenonderzoek uit 
2011 kan worden geconcludeerd dat het perceel in deze periode 6,9 m breed was. Dit is een 
perceelsbreedte die in het centrum van Enkhuizen vaker wordt aangetroffen.155 Van het huis 
werden enkele resten van de noordelijke zijgevel gevonden, direct ten zuiden van de steeg op 
perceel 1. Het is onduidelijk of het een huis betreft dat evenwijdig stond aan de Vijzelstraat en 
derhalve 3,5 m breed was, of dat slechts een deel van de fundering is teruggevonden van de 
noordelijke zijgevel van een huis dat haaks op de Vijzelstraat stond.

153 V76-C04.
154 V59-C04, V59-C05, V76-C02.
155 Lange Tuinstraat, Paktuinen. 

Afb. 5.38. Fragment van een kopje van 
Engelse yellow ware met drukdecor uit 
de vroege 19de eeuw (V76-C04).

1 2 3

Afb. 5.39. Fragmenten van Chinees porselein uit de 18de eeuw.
1. V59-C04, 2. V59-C05, 3. V76-C02.
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In de 19de eeuw werden de percelen 1 en 2 samengevoegd en werd een nieuw huis met schuur 
gebouwd. Van dit huis werd een klein deel van de zuidelijke zijgevel aangetroffen. Tegen 
de achtergevel van dit huis werd een vierkante waterkelder gebouwd. Tevens werden twee 
houten tonnen op elkaar geplaatst, waarin het hemelwater werd opgevangen. Toen deze put 
niet meer in gebruik was, gooiden de bewoners hun afval erin weg. In 1965 wordt ook dit huis 
afgebroken. 
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5.3 Perceel 3: huis (1625)

Perceel 3 had op basis van funderingsresten en de kadastrale minuut een breedte van ruim 
5 m. Op perceel 3 werden de resten teruggevonden van een perceelsgrens aan de zuidzijde. 
Op dit perceel heeft mogelijk al in de 16de eeuw een huis gestaan, maar hier werden geen 
resten van teruggevonden. Voor 1625 werd een huis gebouwd, waarvan de resten van een 
schoorsteenfundering werden teruggevonden. Daarnaast werden meerdere tonputten en een 
waterkelder op dit perceel aangetroffen. In 1902 is aan deze zijde van de Vijzelstraat een rij 
huizen gebouwd. Het is goed mogelijk dat het huis al (veel) eerder werd gesloopt.

5.3.1 Fase 1: 1525-1575
5.3.1.1 Ophoging
In de 16de eeuw werd het perceel opgehoogd 
met enkele lichtgrijze en zwarte kleilagen met 
de top op een hoogte van -1,30 NAP (afb. 5.40). 
Het gehele pakket was circa 0,5 m dik (S36). 
In deze ophogings- en egalisatielagen werden 
meerdere vondsten aangetroffen. Het betreft 
enkele tientallen scherven van roodbakkend 
aardewerk. Het vormenspectrum bestaat 
uit delen van diverse bakpannen (r-bak-2, 
r-bak-5), grapen (r-gra-41?), borden op 
standlobben, een papkop (r-kop-2), een 
pispot, een ongeglazuurde vuurstolp en 
mogelijk een lekschaal. 

Afb. 5.40. De ophoging op perceel 3. Boven in het ophogingspakket is een lichtgrijze kleilaag zichtbaar 
(witte lijnen).

Afb. 5.41. Doorgekliefde schedel van een schaap uit 
de laag (V39-O01).
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Enkhuizen, Vijzelstraat
Project 495 Archis-nr 4703032100
Schaal 1:50 
© Archeologie West-Friesland
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Afb. 5.42. Perceel 3.
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Steengoed is vertegenwoordigd met een aantal scherven van steengoed kannen uit Raeren of 
Aken. Ook was een grape aanwezig van Duitse Hafnerwaar. Het materiaal is grofweg tussen 
1475 en 1550 geproduceerd. Opvallend is de aanwezigheid van twee dierenschedels in de 
laag. Het gaat om een schedel van een klein knaagdier en een schapenschedel die in de lengte 
door midden is gekliefd (afb. 5.41).156 In het geval van het schaap zal dit gedaan zijn om de 
hersens te kunnen consumeren.
Verder werden een messing paardenbel en een fragment van een tinnen lepel met ronde bak 
met de metaaldetector gevonden.

5.3.1.2 Vloer
Boven op het pakket ophoging is een homogene grijze kleilaag aanwezig (zie afb. 5.40). 
Mogelijk betreft dit een restant van een vloer van een huis. De vloer kon gevolgd worden 
over een lengte van 3 m en werd ten zuiden van de schutting niet meer waargenomen (zie 
paragraaf 5.3.1.3). Indien het inderdaad de vloer van een huis betreft zal dit huis na 1575 zijn 
gebouwd.

5.3.2 Fase 2: huis 1625 
Van het 17de-eeuwse huis werd de schoorsteenfundering teruggevonden en mogelijk de houten 
funderingsresten van de zuidelijke zijgevel. Daarnaast werd een waterput aangetroffen, 
evenals een waterkelder en de bodem van een tonput.

5.3.2.1 Egalisatie voorafgaand aan bouw
Voorafgaand aan de bouw van het 17de-eeuwse huis werd een nieuwe egalisatielaag opgebracht, 
bestaande uit grijsbruine tot zwarte klei met daarin oranje en rood baksteenpuin, mortelresten 

156 V39-O01.

Afb. 5.43. De tenen mand in situ.
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en vrij veel houtskoolbrokken (S33, S37). De onderzijde van dit pakket lag op een hoogte 
van -1,70 NAP en was circa 0,3 m hoog. In de lagen werden verschillende scherven van 
roodbakkend en witbakkend aardewerk aangetroffen. Naast scherven van grapen en een 
bakpan (r-bak-5) van roodbakkend aardewerk is een kom van witbakkend aardewerk met 
groen glazuur aan de binnenzijde op te merken (w-kom-1). De bakpan, type r-bak-5 met 
karakteristieke manchetrand heeft een model dat met name tussen 1525-1625 voorkwam. 
De kom van witbakkend aardewerk staat op een standring en heeft een uitslaande platte rand 
en is te dateren tussen circa 1575-1650. In deze laag werd tevens een half vergane mand 
van gevlochten wilgentenen aangetroffen (afb. 5.43). Tot de metaalvondsten uit deze lagen 
kunnen twee conische spinloden, een loden musketkogel, een loden miniatuur grape, een 
oirband van lood-tin versierd met bladmotieven in reliëf en een serie van zes sleutels van lood-
tin met messing ketting gerekend worden (afb. 5.44).157 

De conische spinloden behoren tot een type dat 
vooral in de 16de en vroege 17de eeuw populair is 
geweest, getuige gelijkaardige vondsten van andere 
opgravingen in de regio West-Friesland (afb. 5.45)158 
Mogelijk is de grape in de context van een poppenhuis 
gebruikt. Een oirband is een versteviging van de punt 
van een messchede. De miniatuursleutels hebben 
geen gebruiksfunctie gehad, aangezien lood-tin 
gemakkelijk om te buigen is. Mogelijk gaat het om 
kinderspeelgoed. Tijdens de archeologische opgraving 

157 V29-M01, V30-M01, V36-M01.
158 Ter Steege & Duijn 2019, 63; In de dempingslaag uit 1544 van de binnenhaven in de huidige Kaasmarkt 

en Nieuwstraat in Enkhuizen zijn bijvoorbeeld 19 van dit soort spinloden gevonden: Duijn 2012, 126.

1

2
3

Afb. 5.44. 16de-eeuwse metaalvondsten uit de laag.
1. V36-M01, 2. V30-M01, 3. V29-M01.

1 2

Afb. 5.45. Conische spinloden uit de laag.
1. V42-M01, 2. V42-M02. Schaal 1:1.
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van het plangebied de Paktuinen in 2013 zijn eveneens vier tinnen sleutels bij elkaar gevonden 
in een laat 16de-eeuwse context.159 Op basis van de vondsten werd uiterlijk rond 1625 een huis 
op het perceel gebouwd.

5.3.2.3 Funderingsresten zuidelijke zijgevel
Zowel ten noorden als ten zuiden van 
de schoorsteenfundering werd een grote 
hoeveelheid staand en liggend hout van 
zowel eiken- als naaldhout aangetroffen 
op een hoogte van -1,22 tot -1,41 NAP 
(afb. 5.46). Mogelijk is een deel van het 
hout onderdeel van de fundering van een 
huis uit fase 1, maar dat kan niet met 
zekerheid worden bepaald. Het is mogelijk 
dat op deze palen een houten plank heeft 
gelegen zoals onder de schoorsteen en 
dat het onderdeel is van de fundering van 
de zijgevel van het huis. In totaal werden 
zes monsters genomen ten behoeve van 
dendrochronologisch onderzoek, waarvan 
er vier werden onderzocht. Eén monster 
kon gedateerd worden. Hieruit bleek 
dat het hout gekapt is ná 1524.160 Het 
dendrochronologisch onderzoek leverde 
derhalve geen duidelijke datering op.
Van de overige gevels werden geen resten 
teruggevonden. Op basis van de locatie 
van de tonput is het aannemelijk dat de 
achtergevel hier net ten westen van lag. 
Aangezien de zuidelijke zijgevel verder 
doorloopt dan de locatie van de tonput zou 
dat betekenen dat aan de zuidoostzijde van het huis nog een zomerkeuken aanwezig was.

5.3.2.2 Schoorsteenfundering
Net ten noorden van de perceelsgrens tussen de percelen 3 en 4, werd de fundering van een 
schoorsteen aangetroffen (S20) op een hoogte van -1,14 NAP. De schoorsteen was gefundeerd 
op een reeks naaldhouten slieten met een diameter van gemiddeld 8 cm. Op de slieten was 
een plankier gelegd van twee lagen dik, bestaande uit naaldhouten planken. De planken 
waren dwars op elkaar neergelegd (afb. 5.47). Het plankier was 0,7 m breed en 1,20 m lang. 
Opvallend was dat gaten in het plankier werden opgevuld met halve bakstenen.
De bakstenen schoorsteen was drie steens breed en bestond uit een uniforme partij rode 
baksteen met een formaat van 17x8,5x3 cm (afb. 5.48). De bovenzijde van de bakstenen 
was besmeerd met kalkmortel. Op basis van het uniforme karakter van de bakstenen en de 
baksteenmaat dateert de schoorsteen in de 17de eeuw.

159 Schrickx & Duijn 2016a; 131-133.
160 M19. 

Afb. 5.46. De perceelsgrens tussen de percelen 3 en 
4 bestond uit een grote hoeveelheid palen en liggend 
hout. Een deel van dit hout zal onderdeel zijn van de 
fundering van de huizen op deze percelen. 
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5.3.2.3 Uitbraakspoor bedstedewand
Iets ten noorden van de schoorsteenfundering werd een langwerpig spoor aangetroffen van 
0,8 bij 2,4 m (S34). Het spoor bestond uit donkergrijze klei met mortelresten, rode bakstenen 
en plavuizen. Het spoor ligt op een locatie waar mogelijk bedsteden hebben gestaan. Iets 
ten zuiden van het uitbraakspoor werd een plank aangetroffen in lijn met het uitbraakspoor. 

Afb. 5.47. De houten fundering van de schoorsteen S20.

Afb. 5.48. De bakstenen resten van schoorsteen S20.
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Mogelijk betreft dit een deel van de bedstedewand. Onder de bedstede was vaak een ondiepe 
kelder aanwezig. Het uitbraakspoor wijst op de scheiding tussen de voor- en achterkamer 
van het huis. De achterkamer was circa 2,5 bij 4 m groot. Uitgaande van de rooilijn zal de 
voorkamer ongeveer even groot zijn geweest.   

5.3.2.4 Tonputten
Tonput S21/S41
Ten noordoosten van de haardfundering werd een waterput aangetroffen. Mogelijk lag de 
waterput tegen de achtergevel van het huis aan. Deze waterput was opgebouwd uit twee 
houten tonnen met een diameter van 0,56 m (S41) en had een bakstenen bovenzijde (afb. 
5.49). De onderste ton was van eikenhout, 88 cm lang en bestond uit 19 duigen van 7 tot 14,5 
cm breed en 1,3 cm dikte. Aan zowel de onder- als bovenzijde was een groef in de duigen 
aanwezig waar de deksels hebben gezeten. Op drie duigen waren merken zichtbaar, waarvan 
twee met een cirkel. Op de derde was een simpel huismerk zichtbaar. Op deze duig was ook 
een vierkant gat aanwezig van 8 bij 9 cm. Mogelijk was dit het spongat. Een van de duigen 
dateert dendrochronologisch gezien van na 1616.161    

De ton hierboven was eveneens van eikenhout. De 29 duigen waren 75 cm lang, 8,5 tot 12 cm 
breed en 1 cm dik aan de onderzijde (1,5 cm aan de bovenzijde). Aan de onderzijde was een 
slordig gemaakte groef aanwezig ten behoeve van het deksel. Een van de duigen heeft een gat 
van 8,5 bij 9 cm en tevens een gaatje met een pennetje erin. Verdeeld over twee duigen was 
een merk aanwezig in de vorm van een soort bloem; drie cirkels met geknakte steel.

 

161 M13.

Afb. 5.49. Zijaanzicht van de houten tonnen van S41.
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Op deze tweede ton was een bakstenen opbouw aanwezig van drie baksteenlagen dikte 
(S21) met de bovenzijde op een hoogte van -1,44 NAP. De bakstenen waren rood en hadden 
verschillende afmetingen (afb. 5.50).162 De bakstenen opbouw werd aan de noordzijde 
doorsneden door waterkelder S43. 

162 17x8x3,5/4, 18x9x4, 16x3,5x7, 20x9x4.

Afb. 5.50. De bakstenen opbouw die werd aangetroffen op S41.

Afb. 5.51. Een overzicht van de vondsten uit de tonput.
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De tonputten waren met verschillende lagen grond gedempt. De onderste laag bestond uit 
schelpgruis en schoon zand. Slechts enkele centimeters onder deze laag werd de natuurlijke 
bodem aangetroffen. Op basis van de schelpenlaag en diepteligging kan worden gesproken 
van een waterput.  

De put was volgestort met gebroken huisraad en ander afval uit de periode rond 1700. Het gaat 
om opvallend complete objecten van keramiek, glaswerk, metaal, been en hout (afb. 5.51). 
Verder zijn diverse tabakspijpen aangetroffen die in samenhang met de keramiekvondsten 
een goede indicatie geven van de periode waarin de tonput buiten gebruikt is geraakt. De 
tabakspijpen (MAE = 7) zijn van grove kwaliteit en hebben een trechtervormige ketel.163 Ze 
kunnen hoofdzakelijk tussen 1690 en 1710 worden gedateerd. 

Keramiek
Bijna alle keramiekvondsten zijn afkomstig uit de onderste ton. In totaal werden 56 
keramiekfragmenten verzameld. Daaruit zijn minstens 42 individuele objecten te onderscheiden. 
De meeste voorwerpen zijn voor een groot deel bewaard gebleven. Hieruit komt duidelijk 
naar voren dat de tonput binnen een korte periode doelbewust met huishoudelijk afval is 
gedempt. De volgende baksels zijn vertegenwoordigd: steengoed, roodbakkend en witbakkend 
aardewerk, faience, Aziatisch porselein en terracotta. De meeste bakselgroepen zijn tamelijk 
gelijkwaardig verdeeld. Steengoed (MAE = 11), roodbakkend aardewerk (MAE = 10) en faience 
(MAE = 10) vormen elk ongeveer een kwart van het totaal. Witbakkend aardewerk (MAE = 
6) en Aziatisch porselein (MAE = 5) komen in kleinere hoeveelheden voor en van terracotta is 
één item gevonden. 

Het roodbakkend en witbakkend aardewerk bestaat hoofdzakelijk uit gebruiksgoed voor in de 
keuken, zoals bakpannen en grapen (r-gra-11, r-gra-54 en w-gra-22).164 Verder zijn diverse 

163 Zie determinatierapport Jan van Oostveen.
164 V47-C13.

Afb. 5.52. Gebruiksvoorwerpen van rood- en witbakkend aardewerk uit de tonput.
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vrijwel complete olielampen (r-oli-2, w-oli-2), een blaker (w-bla-3) en een vuurtest (r-tes-2) 
op te merken (afb. 5.52).165 Binnen de categorie tafelwaar kan een Nederrijns bordje op 
standvlak (r-bor-38) versierd met stippen van witte kleislib worden vermeld (afb. 5.53).166 
Dit type aardewerk uit het Duitse Rijnland verzadigde de Hollandse markt vanaf de late 17de 
eeuw. Meest opvallend is een knikker van witbakkende klei of mergel waarin vermoedelijk 
de letters “ICD” zijn gekerfd (afb. 5.54).167 Het steengoed uit de tonput bestaat ook in het 
geheel uit kleine knikkers (afb. 5.55).168 Blijkbaar is tussen het huishoudelijk afval eveneens 
kinderspeelgoed terecht gekomen. 

De categorie faience bestaat uit verschillende typen borden, schoteltjes, theekoppen en een 
papkom (afb. 5.56). Waarschijnlijk is al het materiaal in Delft vervaardigd tussen circa 1650 
en het begin van de 18de eeuw. Het grootste bord (f-bor-4), met een diameter van 26 cm, is 
onbeschilderd.169 Dit geldt eveneens voor de papkom (f-kom-10), waarvan de sierlijke oren en 
een randfragment zijn aangetroffen.170 

165 V47-C09, V47-C10, V47-C11, V47-C12.
166 V47-C08.
167 V47-C17.
168 V49-C01.
169 V47-C01.
170 V47-C02.

Afb. 5.53. Bordje van Nederrijns slibaardewerk (V47-C08).

Afb. 5.54. Knikker van witbakkende 
klei of mergel met inscriptie “ICD” 
(V47-C17).

Afb. 5.55. Knikkers van steengoed (V49-C01).
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Hoewel het gros van het tinglazuuraardewerk 
in de 17de en 18de eeuw naar Chinees 
voorbeeld blauw werd beschilderd was ook 
onbeschilderde witte faience populair in de 
tweede helft van de 17de eeuw.171 In zekere 
zin gaat het om een elegant equivalent van 
het duurzame tin. De overige voorwerpen 
zijn versierd met blauw geschilderde decors 
in Chinese of Hollandse stijl. Een bord op 
standring met gebogen wanden (f-bor-8) 
is beschilderd met een vogel in een tuin 
omgeven door bloemen en boeddhistische 
symbolen gekopieerd van het Chinees 
kraakporselein dat in de eerste helft van 
de 17de eeuw in de mode was.172 Het bord 
dateert echter uit de late 17de of de vroege 
18de eeuw. De overige borden staan op een 
standvlak (f-bor-2) en zijn versierd met respectievelijk een Hollands landschap en een spreuk 
binnen festoenen en griffioenen.173 De spreuk luidt “3. Op dees u milde gave” (afb. 5.57).174 
Nummer drie impliceert dat het bord deel heeft uitgemaakt van een serie. Meestal ging het 
om gedichten bestaande uit zes zinnen die elk op een bord werden geschilderd. Dit soort 
spreukenborden is typerend voor de Delftse productie uit de tweede helft van de 17de eeuw.175 

171 Lambooy 2013, 15-18.
172 V47-C06.
173 V49-C03, V49-C04.
174 V49-C04.
175 Ostkamp 2006.

Afb. 5.56. Serviesgoed van Delftse faience uit de tonput.

Afb. 5.57. Laat 17de-eeuws bord van Delftse faience 
met spreuk “3. Op dees u milde gave” (V49-C04).
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Opvallend is de vondst van een bij elkaar passende set van een theekop (f-kop-1) en schotel 
(f-bor-17). De objecten zijn beschilderd met identieke decors, bestaande uit een putto in 
een landschap omgeven door bladmotieven.176 Verder zijn een schotel versierd met blauwe 
bladmotieven en stippen (f-bor-8) en twee theekoppen (f-kop-2, f-kop-10) beschilderd 
met figuren in een landschap aangetroffen.177 Op één van de koppen zijn duidelijk Chinese 
figuren te herkennen. Het betreft hier vermoedelijk een laat 17de-eeuwse kopie van Chinees 
overgangsporselein uit het midden van de 17de eeuw. Dat zich in de tonput diverse theekoppen 
en schotels bevonden maakt aannemelijk dat de bewoners van dit perceel rond 1700 de 
financiële mogelijkheden hadden om thee te nuttigen. In het derde kwart van de 17de eeuw 
raakte de stedelijke elite in de Nederlandse kustgebieden bekend met deze exotische drank. 
Pas een eeuw later was thee ook bij de plattelandsbevolking algemeen ingeburgerd.178 Het feit 
dat Enkhuizen een VOC-stad was doet vermoeden dat ook minder vermogende huishoudens in 
de stad al snel de beschikking tot thee hadden. Hetzelfde geldt voor Chinees porselein.

Het Aziatisch porselein bestaat uit twee theekoppen (p-kop-1), een miniatuurvaasje en 
fragmenten van een bord en een schotel (afb. 5.58).179 Al het porselein uit de tonputten is 
vervaardigd in China en versierd met blauw geschilderde decors van bloemen en bladertakken. 
De scherf van het bord is aan te merken als kraakporselein, daterend uit de eerste helft van 
de 18de eeuw. Het overige porselein dateert uit de Kangxi-periode, tussen circa 1690-1722. 
Eén van de kopjes is aan de buitenzijde bedekt met een bruine sliblaag. Dit type porselein 
wordt in de verzamelwereld kapucijnerwaar genoemd en raakte rond 1700 in de mode. Meest 
opvallend is de vondst van een miniatuurvaasje. Dit soort snuisterijen vonden in de 17de en 
18de eeuw hun weg in de poppenhuizen van welgestelde dames. Gezinnen met minder hoge 
inkomens zullen zulke miniatuur objecten vooral voor de pronk in wandkastjes hebben gestald. 
Het porselein sluit qua datering goed aan op de aangetroffen fragmenten van tabakspijpen. 

176 V47-C04, V47-C05.
177 V47-C06, V47-C07, V49-C05.
178 Laan 2003, 190.
179 V47-C14, V47-C15, V47-C16.

1 2 3

Afb. 5.58. Vroeg 18de-eeuwse koppen en een miniatuurvaasje van Chinees porselein.
1. V47-C14, 2. V47-C15, 3. V47-C16.
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Op grond van deze vondsten moet de tonput 
aan het begin van de 18de eeuw dichtgestort 
zijn. 
Tot slot is nog een bijzonder beeldje op te 
merken, namelijk een laat 15de- of 16de-
eeuws terracotta heiligenbeeldje van Maria 
met Christus in haar armen (afb. 5.59).180 
Op het voorwerp zijn nog resten van een 
veelkleurige beschildering aanwezig. 
Opvallend is dat het beeldje al minstens 
een eeuw oud was toen het in de tonput 
belandde. Bovendien is het een typisch 
katholiek item, terwijl na de Reformatie 
Enkhuizen zich vooral profileerde als een 
protestantse stad. De katholieke minderheid 
van de stad moest in de 17de en 18de eeuw 
samenkomen in een schuilkerk. Het is zeer 
opmerkelijk dat een dergelijk oud beeldje in een put uit 1700 terecht komt. 

Glaswerk
Naast tientallen fragmenten van rechthoekig vensterglas bevatte de tonput een klein aantal 
gebruiksvoorwerpen van glaswerk. Zo kunnen onder andere een apothekerspot (gl-pot-1), 
een meerkantige fles (gl-fle-4), twee roemers (gl-roe-2) en een veelkleurig versierde beker 
(gl-bek-35a) in Venetiaanse stijl onderscheiden worden (afb. 5.60).181 Daarnaast is nog een 

180 V49-C02.
181 V47-G01, V47-G02, V47-G03, V47-G04.

Afb. 5.59. Terracotta heiligenbeeldje van Maria met 
Christuskind (V49-C02).

Afb. 5.60. Glaswerk uit de tonput.
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klein fragment van een fles of beker beschilderd met emaille op te merken. De pot met brede 
omgeslagen rand, de fles en de twee roemers passen allen goed in de late 17de en de vroege 18de 
eeuw. De apothekerspot zou een aanwijzing kunnen zijn dat we met afval van een apotheker 
te maken hebben, maar ook in gewone huishoudens werden deze voorraadpotten gebruikt 
(afb. 5.61).182 De fles is opvallend dunwandig geblazen. De roemers hebben een bolle cuppa en 
de stam van dit type drinkglazen is voorzien van opgelegde braamnoppen, vrij karakteristiek 
voor de periode na 1650.183 De beker, versierd met vlekken in rood, wit en blauw en opgelegde 
verticale ribben, is echter in de vroege 17de eeuw gemaakt (afb. 5.62).184 Dit glas was dus al 
vrij oud toen deze rond 1700 in de tonput terecht kwam. Een andere mogelijkheid is dat het al 
tijdens een eerdere gebruiksfase van de put is afgedankt.

Metaal
Tijdens metaaldetectie in het veld en het zeven van de 
verzamelde inhoud van de tonnen kwamen opvallend veel 
munten tevoorschijn. Het gaat in alle gevallen om 17de-
eeuwse munten.185 Meest opvallend is een grote zilveren 
munt met een diameter van 3,6 cm (afb. 5.63.1).186 Het 
betreft een halve ducaton uit de Zuidelijke Nederlanden 
(Brabant of Vlaanderen), geslagen tussen 1670-1679. Aan 
de voorzijde is het borstbeeld van de Spaanse koning Karel 
II als kind afgebeeld. Op de keerzijde staat zijn wapenschild 
tussen twee leeuwen. De overige munten vertegenwoordigen 
een lagere waarde. Het gaat om twee Friese oorden uit 
respectievelijk 1647 en 1653-1663, een duit uit Roermond 
(1633-1635), twee West-Friese duiten (1658, 1660) en een 
Groningse duit uit 1684 (afb. 5.63.2 t/m 5.63.7).187 De laatst vermelde munt is tevens het 
jongst daterende metalen voorwerp uit de tonput en daarmee indicatief voor de periode waarin 
de tonput in gebruik was. Opvallend detail is dat deze munt een dubbele misslag heeft. Naast 

182 V47-G01.
183 Henkes 1994, 189, 256.
184 V47-G04; Henkes 1994, 178-179.
185 Determinatie: Frank Postma.
186 V47-M01.
187 V48-M01, V49-M04, V49-M05, V49-M06, V49-M07, V49-M08.

Afb. 5.61. Glazen apothekerspot (V47-G01). Afb. 5.62. Vroeg 17de-eeuwse beker van facon-de-
Venise glas (V47-G04).

Afb. 5.62. 17de- of vroeg 18de-eeuws 
gespje van messing (V47-M02).
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de munten werden in de tonput een messing gespje (afb. 5.62)188, diverse stukken tafelgerei 
van tin en gereedschappen van ijzer gevonden. Het tinnen tafelgerei bestaat uit twee lepels 
met een ronde bak en een klein bekertje, allen gemerkt met een gekroonde tudorroos (afb. 
5.64.1 t/m 5.64.3).189 Daarnaast zijn meerdere ijzeren schedes van messen gevonden (afb. 
5.65.1). Verder is een kleine schuimspaan van messing op te merken (afb. 5.64.4).190 De 
ijzeren gereedschappen bestaan uit tientallen nagels, een kop van een hamer, een haak van 
een haal voor in een haard en een schaar (afb. 5.64.5 & 5.64.6).191 De schaar heeft op basis 
van de afgeronde uiteinden waarschijnlijk gediend voor het knippen van textiel.

188 V47-M02.
189 V46-M01, V49-M01, V49-M02.
190 V49-M03.
191 V47-M03, V49-M10.

1 2

3 4

5 6

7

Afb. 5.63. 17de-eeuwse munten uit de tonput.
1. V47-M01, 2. V49-M07, 3. V49-M08, 4. V49-M06, 5. V49-M05, 6. V49-M04, 7. V48-M01.
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Been en schelp
In de put bevond zich opvallend weinig dierlijk botmateriaal in relatie tot voedselconsumptie. 
Binnen deze categorie kunnen enkel zes vissenwervels worden vermeld. Daarentegen werden 
er wel meerdere gebruiksvoorwerpen vervaardigd van been tussen het afval gevonden. Het 
gaat om twee mesheften, waaronder één versierd met puntcirkels, een puntige naaldenkoker, 
een groot fragment van een luizenkam en een dobbelsteen (afb. 5.65).192 De benen mesheften 

192 V46-O01, V47-O03, V48-O01, V47-O02, V49-O01.

1 2

3

4

5

6

Afb. 5.64. Gebruiksvoorwerpen van tin, messing en ijzer uit de tonput.
1. V49-M01, 2. V46-M01, 3. V49-M02, 4. V49-M03, 5. V49-M10, 6. V47-M03.
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zouden kunnen horen bij twee van de ijzeren messchedes (afb. 5.65.1).193 Een hielbeen van 
een schaap heeft vermoedelijk gediend als speelstuk in een bikkelspel (afb. 5.65.6).194 

Naast deze benen voorwerpen is een bijzondere souvenir 
op te merken, namelijk een kaurischelpje (afb. 5.66).195 
Deze schelpsoort, specifiek de “ringkauri” (Monetaria 
annulus), leeft in de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. 
In verschillende kustgebieden in Afrika en Oost-Azië diende 
de ringkauri vroeger als betaalmiddel. De VOC buitte dit 
inheemse economische systeem uit door doelbewust de 
schelpen in massa’s uit zee op te vissen. De ringkauri 
kan direct worden gelinkt aan de handel in Oost-Indië en 
werd dikwijls als curiosum door zeelieden meegenomen 
naar Nederland. Verder was de WIC een grote inkoper 
van kauri’s. Aan de Afrikaanse westkust werden er slaven 
mee gekocht. Bovendien namen Europese handelaren ook 
partijen van deze schelpen mee naar Noord-Amerika om ze 
daar aan de inheemse bevolking te kunnen verhandelen voor bevervellen. Uit Enkhuizen zijn 
meer vondsten bekend van dit tropische type schelp. Zo zijn er tijdens de opgraving van de 
Paktuinen maar liefst vijf in een waterkelder met vondstmateriaal uit late 17de en vroege 18de 
eeuw aangetroffen. In dit verband werd gedacht dat de eigenaren van de kelder mogelijk een 
connectie met de WIC hadden.196

193 V46-O03 & V49-M09.
194 V47-O01.
195 V47-O04.
196 Schrickx & Duijn 2016a, 122-123.

1

2 3

4 5 6

Afb. 5.65. Gebruiksvoorwerpen van been uit de tonput.
1. V47-O03 & V49-M09, 2. V46-O01, 3. V48-O01, 4. V47-O02, 5. V49-O01, 6. V47-O01.

Afb. 5.66. Kaurischelpje (V47-O04).
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Hout
Uit de tonput werden tevens diverse delen van hout gevonden. Naast delen van hoepels van de 
tonnen zelf en enkele stokjes zijn de kern van een metalen of benen knoop, een sierstuk van 
een meubel, een steel van een stuk gereedschap, een mesheft versierd met puntcirkels en een 
meetstok met verschillende maatverdelingen op de zijden verzameld (afb. 5.67 & afb. 5.68).197

Bouwkeramiek
Tot slot bevonden zich in de tonput enkele fragmenten van wandtegels, waarvan een deel 
in de eerste helft van de 17de eeuw en een gedeelte na 1650 is gemaakt. Het materiaal is te 

197 V47-H01, V49-H01.

1

2

Afb. 5.67. Gebruiksvoorwerpen van hout uit de tonput. 
1. V47-H01, 2. V49-H01.

Afb. 5.68. Meetstok met verschillende maatverdelingen uit de tonput (V49-H01).
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fragmentarisch om er duidelijke voorstellingen op te herkennen. Bepalend voor de datering 
zijn de geschilderde hoekmotieven, meestal in de vorm van ossenkoppen of spinnen. Naast de 
tegelfragmenten zijn nog grote fragmenten van twee dakpannen aangetroffen (afb. 5.69).198 
Het gaat om het type golfpan dat in de 16de eeuw opkwam.

Tonput S19
Circa 1,5 m ten zuiden van S21/S41 werd 
de bodem van een tonput aangetroffen op 
een hoogte van -1,28 NAP. Het betrof een 
complete eikenhouten bodem van 1 cm 
dikte, die uit drie delen bestond. De delen 
waren aan elkaar verbonden me twee 
pennetjes. De bodem had een diameter van 
39 cm. De bodem zat vol met gaten met 
een diameter van 1 cm (afb. 5.70). Van de 
bodem werden drie monsters genomen ten 
behoeve van dendrochronologie. Een van de 
monsters dateerde ná 1570. Hieronder was 
nog een bodem aanwezig, die eveneens uit 
drie delen bestond, maar waarvan één deel 
ontbrak. De bodem had een diameter van 
38 cm en was 1,3 cm dik. Ook in deze bodem waren gaten aanwezig met een diameter van 2 
cm. Tussen de bodems en onder de onderste bodem waren schelplaagjes aanwezig. De exacte 
reden hiervoor is onduidelijk.

198 V46-BK01.

Afb. 5.69. Dakpannen van roodbakkend aardewerk uit de tonput (V46-BK01).

Afb. 5.70. Bodem van een tonput met gaten erin. 
Hieronder was nog een bodem aanwezig.
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5.3.2.4 Kelder
Waterput S21/S41 werd aan de noordzijde doorgraven door de insteek van een kelder (S43). 
De vierkante kelder had een formaat van 0,8 bij 0,8 m en was opgebouwd met halfsteens 
muren van gele en oranje bakstenen (afb. 5.71). Van de wanden resteerden nog maximaal 
vier baksteenlagen. De vloer van de waterkelder bestond uit twee lagen gele bakstenen. De 
bakstenen waren gefundeerd op een dubbele houten plankier die dwars op elkaar waren 
neergelegd. De planken zijn bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek, maar konden 
niet worden gedateerd. Ook werden geen vondsten in de waterkelder aangetroffen. De datering 
van de kelder is daarom niet duidelijk. Aangezien het spoor door waterput S21/S41 heen is 
gegraven, dateert de kelder in ieder geval van na 1700. Mogelijk is het onderdeel van het huis 
dat op de kadasterkaart uit 1823 staat weergegeven. 

Afb. 5.71. Direct ten noorden van de tonput werd een vierkante waterkelder aangetroffen.

1 2

Afb. 5.72. Fragmenten van mid-16de-eeuwse steengoed kannen versierd met portret-appliques.
1. V20-C04, 2. V45-C01.
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5.3.3 Overige vondsten werkput 2
In werkput 2 werden ook vondsten tijdens vlakaanleg en op de stort aangetroffen die niet 
direct aan een spoor te koppelen zijn. De meest opmerkelijke stukken worden hieronder per 
periode beschreven.

5.3.3.1 Vondsten uit de 16de eeuw
Keramiek
In de 16de-eeuwse lagen werden diverse 
scherven van steengoed kannen uit Keulen 
of Frechen, daterend tussen 1525 en 
1575, gevonden. De kannen zijn versierd 
met een fries met tekst en appliques van 
portretmedaillons en acanthusbladeren 
op de buik (afb. 5.72).199 Opvallend is de 
aanwezigheid van een dubbelportret op één 
van de medaillons. Naast de vele kleine 
fragmenten van roodbakkende bakpannen 
is een bakpan van het type r-bak-2 bijna 
helemaal compleet aangetroffen (afb. 
5.73).200 Dit type bakpan past goed in de 
late 15de tot en met de eerste helft van 
de 16de eeuw. Bijzonder is de vondst van 
fragmenten van vermoedelijk een kan van 
roodbakkend aardewerk versierd met een 
gotische tekst van witte kleislib op de wand 
(afb. 5.74).201 De kan is te dateren tussen 
1500 tot 1550. Een ander vermoedelijk 
16de-eeuws object van roodbakkende klei 
is een bloembak (r-blo-15) met gaten in de 
rand, zodat deze vermoedelijk opgehangen 
kon worden (afb. 5.75).202 De bodem van 
de bloembak ontbreekt. Opmerkelijke 
vondsten met een religieus karakter zijn een 
deel van een pijpaarden heiligenbeeldje en 
een klein fragment van een pelgrimshoorn 
van pijpaarde (afb. 5.76).203 Tot slot zijn 
ook in deze werkput scherven van borden 
van Spaanse goudlustermajolica (sp-
bor-1) en een fragment van een bord van 
kleurrijk beschilderde majolica uit het 
Italiaanse Montelupo aangetroffen. Een 
van de Spaanse borden is beschilderd met 
blauwe lijnen en grotendeels weggesleten 

199 V20-C04, V45-C01.
200 V56-C01.
201 V40-C01.
202 V40-C02.
203 V20-C02, V20-C03.

Afb. 5.73. Vroeg 16de-eeuwse bakpan van rood-
bakkend aardewerk (V56-C01).

Afb. 5.74. Vroeg 16de-eeuwse kan van roodbakkend 
aardewerk met slibversiering (V40-C01).

Afb. 5.75. 16de-eeuwse bloembak van ongeglazuurd 
roodbakkend aardewerk (V40-C02).
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geometrische motieven van goudluster op de vlag (afb. 5.77.1).204 Bij het andere bord is de 
goudlusterbeschildering nog helemaal aanwezig. Deze bestaat uit concentrische cirkels met 
daarbinnen florale motieven en stippen (afb. 5.77.2).205 Het bord uit Montelupo is versierd 
met polychrome lijnen en gekerfde aigrettemotieven op de vlag (afb. 5.77.3).206 Fragmenten 
van zowel de Spaanse goudlustermajolica als dit type Montelupo-aardewerk zijn tijdens 
archeologisch onderzoek in 2010 eveneens aangetroffen in de rond 1544 gedempte haven ter 
hoogte van de Kaasmarkt en de Nieuwstraat in Enkhuizen.207 Hieruit wordt duidelijk dat beide 
Mediterrane keramieksoorten in die periode al op grotere schaal in Enkhuizen voorkwamen.

Glas
Een bijzonder stukje glas is een deel van een 
opengewerkte voet, oftewel ajourvoet, van een beker 
van groen woudglas uit de eerste helft van de 16de 
eeuw (afb. 5.78).208 Dit sierlijke type glas moet vrij 
luxe geweest zijn in die periode.

204 V20-C01.
205 V54-C01.
206 V54-C02.
207 Duijn 2012, 100-102.
208 V40-G01; Henkes 1994, 89-93..

1

2

Afb. 5.76. Fragmenten van een pelgrimshoorn en een heiligenbeeld van pijpaarde.
1. V20-C02, 2. V20-C03.

1 2 3

Afb. 5.77. Scherven van 16de-eeuwse Spaanse goudlustermajolica en Italiaanse majolica uit Montelupo.
1. V20-C01, 2. V54-C01, 3. V54-C02.

Afb. 5.78. Fragment van een ajourvoet 
van een vroeg 16de-eeuws glas (V40-G01).
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Metaal
Een typisch 16de-eeuwse metaalvondst is een messing rekenpenning met daarop een rijksappel 
en Franse lelies (afb. 5.79.1).209 Bijzonder is een gordelsluiting van messing uit de tweede helft 
van de 16de eeuw waarop als versiering de letters “IHS” zijn aangebracht (afb. 5.79.2).210 Deze 
lettercombinatie staat voor de religieuze slagzin “In Hoc Signo Vinces” (In dit teken zult gij 
overwinnen). Een andere betekenis voor het monogram is: Iesus hominum salvator (Jezus de 
redder der mensen). In de 16de-eeuwse ophogingslagen werden verder twee messchedepunten 
(oirbanden) van lood-tin gevonden. Eén exemplaar is versierd met florale motieven (afb. 
5.79.3).211 Verder is nog een runderkootje gevuld met lood, gebruikt als werpkoot, op te 
merken (afb. 5.79.4).212

Hout
Tot slot zijn tijdens vlakaanleg de helft van een grof gesneden ovaal balletje van zacht loofhout 
en de bodem van vermoedelijk een eiken emmertje of kuipje gevonden.213

5.3.3.2 Vondsten uit de 17de / 18de eeuw
Metaal
De metaalvondsten uit de 17de en 18de eeuw bestaan onder andere uit twee munten, waaronder 
een duit van de Stad Utrecht, geslagen in 1767.214 Een opvallende vondst is een groot 17de-
eeuws staallood met een diameter van 6,5 cm met daarop het wapen van Enkhuizen (afb. 
5.80.1).215 Verder is een fragment van het tinnen hengsel van een deksel dat op een faience 

209 V40-M01.
210 V21-M03.
211 V20; V21-M02. 
212 V40-M02.
213 V40.
214 V18.
215 V40-M03.

1 2

3

4

Afb. 5.79. 16de-eeuwse metaalvondsten.
1. V40-M01, 2. V21-M03, 3. V21-M02, 4. V40-M02.
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kan heeft gezeten het vermelden waard (afb. 5.80.2).216

Been
Een laatste opmerkelijke vondst is een stuk dierlijk 
bot van 6,8x2,3 cm dat mogelijk is bewerkt tot een 
cilindrisch mondstuk van een muziekinstrument, 
bijvoorbeeld van een trompet of een fluit (afb. 5.81).217

5.3.4 Deelconclusie perceel 3
Op basis van de sporen en de kadasterkaart kan worden 
bepaald dat perceel 3 een breedte had van ruim 5 m. 
Op het perceel werd mogelijk in het derde kwart van 
de 16de eeuw al een huis gebouwd, maar in ieder geval 
vóór 1625 een huis neergezet. Van dit huis werd een 
schoorsteenfundering en waterput teruggevonden. Op 
basis van een uitbraakspoor van een bedstede kan 
worden geconcludeerd dat het huis was verdeeld in 
een voor- en achterkamer van beide circa 2,5 m breed, 
waarvan de achterkamer werd verwarmd met een haard. Aan de zuidoostzijde van het huis 
stond tegen de achtergevel vermoedelijk nog een zomerkeuken. 
De waterput bestond uit twee houten tonnen met daar bovenop een bakstenen opbouw. 
Waarschijnlijk stond de waterput tegen de achtergevel aan. Rond 1700 werd de waterput 
buiten gebruik gesteld. Later werd een vierkante kelder gebouwd. Mogelijk hoort deze bij 
het huis dat op de kadasterkaart uit 1823 staat weergegeven. Dit huis heeft op basis van de 
kadastrale minuutkaart een afmeting gehad van 4,5 bij 11 m en lag ten noorden hiervan een 
steeg. Het is onduidelijk of dit hetzelfde huis betreft. 

216 V21-M01.
217 V20-O01.

1 2

Afb. 5.80. 17de-eeuwse metaalvondsten.
1. V40-M03, 2. V21-M01.

Afb. 5.81. Bewerkt dierenbot: 
Vermoedelijk een mondstuk van een 
muziekinstrument (V20-O01).
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5.4 Perceel 4 

Perceel 4 was 4,5 m breed. Op dit perceel heeft mogelijk een huis gestaan van circa 4 bij 4 m. 
Het huis stond circa 4 m van de huidige rooilijn van de Vijzelstraat af. Op het perceel werden de 
resten teruggevonden van de noordelijke en zuidelijke zijgevel en een mogelijke haardplaats.

5.4.1 Huis
5.4.1.1 Ophoging
De ophoging van het terrein bestond uit 
een zwarte kleilaag met donkergrijze 
kleibrokken en. Uit deze laag konden enkele 
tientallen keramiekscherven geborgen 
worden. Het meeste materiaal dateert rond 
het midden van de 16de eeuw. Het merendeel 
van de fragmenten is van roodbakkend 
aardewerk. Verder zijn een paar scherven 
van witbakkend aardewerk en steengoed 
evenals een fragment van Italiaanse 
majolica aangetroffen. Het steengoed 
bestaat uit delen van een kan uit Keulen of 
Frechen. Het vormenspectrum van rood- en 
witbakkend aardewerk is vertegenwoordigd 
met fragmenten van bakpannen met 
afgeronde rand (r-bak-2) en manchetrand 
(r-bak-5), grapen, borden op standlobben 
(r-bor-1, r-bor-6) versierd met motieven 
van kleislib, en kop, een pispot en een 
vuurstolp. Diverse borden en de vuurstolp 
zijn gedecoreerd in de sgraffito-techniek, 
een vrij karakteristieke decoratietechniek 
voor Hollands aardewerk uit met name 
de periode 1475-1550 (afb. 5.82).218 De 
techniek bestaat uit gekerfde patronen 
in een laag van witte kleislib die door het 
dekkende loodglazuur geel kleurt. Uit de 
vroegere Enkhuizer haven ter hoogte van 
de Kaasmarkt en de Nieuwstraat die rond 
1544 is gedempt kwamen ook vergelijkbare 
scherven van vuurstolpen en borden versierd 
in de sgraffito-techniek.219 De Italiaanse 
majolicascherf springt het meest in het oog 
(afb. 5.83).220 Het fragment is afkomstig 
van een kleurrijk beschilderd bord (i-bor-9) 
uit Montelupo. Het decor bestaat uit blauw en oranje geschilderde bladmotieven omgeven door 

218 V84-C02.
219 Duijn 2012, 96-97
220 V84-C01.

Afb. 5.82. Fragmenten van een roodbakkende 
vuurstolp met sgraffito-decor (V84-C02).

Afb. 5.83. Scherf van een 16de-eeuws bord van 
Italiaanse majolica uit Montelupo (V84-C01).

Afb. 5.84. 16de-eeuwse messchedepunt van lood-tin 
(V84-M01).
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Enkhuizen, Vijzelstraat
Project 495 Archis-nr 4703032100
Schaal 1:50 
© Archeologie West-Friesland
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Afb. 5.85. Perceel 4.
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concentrische cirkels. De productieperiode van dit type majolica wordt geplaatst tussen 1550 
en 1590, daarmee kan de laag ook rond het midden van de 16de eeuw gedateerd worden.221  
De laag bevatte verder enkele objecten van metaal, waaronder drie loden musketkogels, een 
netverzwaring en een oirband van lood-tin (afb. 5.84).222

5.4.1.2 Funderingen
Fundering voorgevel
Aan de noordzijde van het perceel waren verschillende eikenhouten liggers aanwezig op een 
hoogte van -1,35 tot -1,46 NAP. Het betrof twee balken in de lengterichting van de schutting en 
een naaldhouten plank haaks hierop. Tussen de grotere stukken hout waren enkele vierkante 
palen aanwezig. De onderlinge afstand van het hout varieerde. Mogelijk dienden deze balken 
als houten liggers van een houten huis. Het hout werd aangetroffen over een lengte van circa 
4 m. Dit zou erop kunnen wijzen dat dit huis evenwijdig heeft gestaan aan de Vijzelstraat, 
vergelijkbaar met de situatie op perceel 2. Dit zou betekenen dat de aangetroffen resten van 
een voorgevel zijn.

Fundering achtergevel
Van een eventuele achtergevel waren twee horizontale naaldhouten planken aanwezig van 0,4 
m lang en 0,1 m breed (S81). De planken lagen slordig over elkaar heen op een hoogte van 
-1,32 NAP. Rondom de houtresten waren grote kuilen gegraven die mogelijk grote delen van 
de fundering hebben verstoord. De houtresten liggen exact in het midden van de hierboven 
beschreven funderingen. Zodoende zou sprake zijn van een voor- en achterkamer van 3,8 m 
lang.

5.4.1.3 Haardplaats
Tegen de veronderstelde achtergevel werd een grote asplek gevonden, midden in het huis, 
bestaande uit oranje en zwarte as (S70, afb. 5.86). Dit rechthoekige spoor was bijna 1 m breed 
en minstens 0,8 m lang. Mogelijk is dit de locatie van de haardplaats. In deze asplek zijn drie 
keramiekscherven gevonden. Naast een steengoed scherf uit Raeren of Aken zijn fragmenten 
van een grape van roodbakkend en een grape van witbakkend aardewerk aangetroffen. Het 
materiaal is grofweg in de eerste helft van de 16de eeuw te dateren.

5.4.1.4 Straatje
Direct ten westen van de funderingsresten van de voorgevel van het huis op perceel 4 werden 
enkele natuurstenen keitjes gevonden (S18). Mogelijk is dit een restant van een straatje dat 
liep van de westgevel van het huis tot aan de rooilijn van de Vijzelstraat.

5.4.2 Overige vondsten werkput 4
In werkput 4 werden ook vondsten tijdens vlakaanleg en op de stort aangetroffen die niet 
direct aan een spoor te koppelen zijn. De meest opmerkelijke stukken worden hieronder per 
periode beschreven. Een deel van de vondsten zal horen bij de percelen 5 en 6. Aangezien 
bij de vlakaanleg nog niet duidelijk was hoe de percelering in elkaar stak, worden al deze 
vondsten bij dit perceel beschreven. 

221 Jaspers 2007, 242.
222 V84-M01.
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5.4.2.1 Vondsten uit de 16de/ 17de eeuw
Keramiek
Meest opmerkelijk is de vondst van een fragment 
van een Keulse steengoed kruik versierd met een 
grote baardman-applique op de hals (afb. 5.87).223 
Dit vroege type baardmankruik sluit aan op de 
wandscherven met portret-appliques uit de andere 
werkputten en dateert ook uit het midden van de 
16de eeuw. Verder zijn ook diverse fragmenten van 
vroeg Noord-Hollands slibaardewerk uit de late 16de 
eeuw aangetroffen. Het gaat om een randfragment 
van een bord versierd met vuurslagmotieven en een 
bodem van een kom beschilderd met een bloem (afb. 
5.88).224 

Metaal
De 16de- en 17de-eeuwse metaalvondsten bestaan uit twee koperen munten, een blokgewicht, 
een knoop, twee stukjes speelgoed, een ijzeren spade (afb. 5.89.1)225, een conisch spinlood 
(afb. 5.89.2)226 en musketkogels.227 De munten betreffen een Hollandse oord uit de periode 
1575-1579 en een zogenaamde 12 mijten geslagen in Gent in 1581 (afb. 5.89.3).228 De knoop 
is een algemeen model staafknoop uit de periode 1550-1650. Het speelgoed bestaat uit 

223 V86-C01.
224 V88-C01 & V88-C02.
225 V88-M03.
226 V88-M02.
227 V86.
228 V88-M01; Determinatie: Frank Postma.

Afb. 5.86. Ronde askuil op perceel 4.

Afb. 5.87. Scherf van een steengoed 
baardmankruik (V86-C01).
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een loden bikkel en een fragment van een miniatuur bordje van tin. Meest opvallend is het 
blokgewicht (afb. 5.89.4).229 Het gaat om een gewicht van 58,26 gram. Dit houdt in dat het is 
gebruikt voor een achtste pond. Op het blokgewicht is het opschrift “1C601” te lezen. Het lood 
is daarmee te dateren in 1601.230

229 V86-M01.
230 Determinatie: Frank Postma.

1 2

Afb. 5.88. Laat 16de-eeuws roodbakkend slibaardewerk met vuurslagmotief en bloem.
1. V88-C01, 2. C88-C02.

1

2

3 4

Afb. 5.89. Metaalvondsten uit de 16de en 17de eeuw.
1. V88-M03, 2. V88-M02, 3. V88-M01, 4. V86-M01.
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5.4.2.2 Vondsten uit de 18de/19de eeuw
Metaal
Tot slot zijn twee munten in de 18de eeuw te dateren, het gaat om Hollandse duiten, geslagen 
in respectievelijk 1702 en 1754.231

5.4.3 Deelconclusie perceel 4
Op perceel 4 heeft vermoedelijk een klein (houten) huis gestaan met een afmeting van 4 bij 4 
m. Dit huis stond circa 3 m van de huidige rooilijn van de Vijzelstraat af. Van dit huis werden 
enkele resten van de voor- en achtergevel teruggevonden. De voorgevel was gefundeerd op 
eikenhouten en naaldhouten liggers met tussen de liggers enkele eikenhouten palen. Op de 
middellijn van het huis, tegen de achtergevel aan, werd een mogelijke haardplaats aangetroffen. 
Op basis van enkele vondsten uit de haardplaats en de vondsten uit het ophogingspakket is 
een datering rond 1550 aannemelijk. 

231 V86.
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5.5 Perceel 5

Perceel 5 was net als perceel 4 circa 4,5 m breed. Op het perceel werden de resten teruggevonden 
van de zijgevel van een huis. 

5.5.1 Huis
5.5.1.1 Fundering
Van de zuidelijke zijgevel van een huis werden vier vierkant gekapte naaldhouten palen 
aangetroffen (S83). De palen bevonden zich op een hoogte van -1,30 NAP en stonden op een 
onderlinge afstand van 1 m (afb. 5.90). De palen stonden circa 5 m van de huidige rooilijn 
af. Tussen de rooilijn en de aangetroffen palen werden geen houten funderingsresten meer 
aangetroffen. Het is aannemelijk dat op deze palen een houten plank of balk heeft gelegen 
waarop een huis werd gebouwd. De houten palen konden niet met dendrochronologie worden 
gedateerd. Het is onduidelijk wanneer het huis op deze locatie is gebouwd.  

5.5.2 Deelconclusie perceel 5
Op perceel 5 werden slechts enkele resten teruggevonden van de zijgevel van een huis. Overige 
sporen waren op het perceel niet meer aanwezig. Delen van de percelen 4, 5 en 6 lagen in 
werkput 4.

Afb. 5.90. Funderingspalen op perceel 4 (links) en perceel 5 (rechts).



100

S83

Vijzelstraat

Enkhuizen, Vijzelstraat
Project 495 Archis-nr 4703032100
Schaal 1:50 
© Archeologie West-Friesland

Perceel 5S8 spoornummer

contour werkput

reconstructie

reconstructie (onzeker)

erfgrens

muur

vloer

kelder/goot/put

hout

spoor

reconstructie straat/steeg

Afb. 5.91. Perceel 5.
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5.6 Perceel 6

Op perceel 6 werden meerdere gedeeltelijke funderingen teruggevonden van de gevels van 
een huis. Opvallend was dat van de noordelijke zijgevel op twee verschillende niveau’s sporen 
werden teruggevonden met daartussen een laag ophoging. Derhalve is sprake van twee 
verschillende fasen. De eerste fase dateert op basis van de ophoging en dendrochronologie uit 
het laatste kwart van de 16de of de 17de eeuw. De tweede fase dateert uit de 18de eeuw. Tussen 
de zijgevels van de huizen op percelen 5 en 6 was een steeg aanwezig van 1 m breed. Deze 
steeg staat nog weergegeven op de kadasterkaart uit 1823. De breedte van het perceel is 6,9 
m, waar een huis heeft gestaan van 5,2 m breed. 
 
5.6.1 Fase 1: 1525-1575
In deze fase werd het terrein opnieuw opgehoogd. Of hier ook een huis op werd gebouwd is 
niet zeker. Hiervan werden in ieder geval geen resten teruggevonden. 

5.6.1.1 Ophoging
In de periode 1525-1575 werd perceel 6 opgehoogd met meerdere lagen van bruine klei met 
veenbrokken, mosselresten, houtresten en vette grijze klei op een hoogte van -1,30 NAP 
(S2, S10, S11, S12, S16). Uit deze lagen werden meerdere vondsten geborgen, waaronder 
keramiek, glas, metaal en hout. Het vondstenspectrum is karakteristiek voor de periode 1525-
1575. Het betreft hoofdzakelijk keramiekscherven van steengoed, roodbakkend aardewerk 
en witbakkend aardewerk uit grofweg de tweede helft van de 16de eeuw. Typisch voor deze 
periode zijn de bakpannen met manchetrand (r-bak-1, r-bak-5). De r-bak-5 met karakteristieke 
manchetrand is een typerende bakpanvorm voor de periode na 1525. Ook waren grapen, 
borden op standlobben met korte platte rand (r-bor-6) en papkoppen aanwezig (r-kop-1, 
r-kop-2). Een kop op standvlak met holle bodem (r-kop-22) is ook vrij typisch voor de 16de 
eeuw. 
Verder zijn diverse scherven van vroege steengoed baardmankruiken (s2-kan-55) uit Keulen 
op te merken.232 Een baardmankruik was versierd met een tudorroos-applique op de hals en 
eikentakken op de buik uit het midden van de 16de eeuw. Het Hafnerwaar uit de omgeving van 
Keulen past eveneens goed in deze periode. De aanwezigheid van Noord-Hollands slibaardewerk 
tussen de vondsten pleit ervoor dat de laag in het laatste kwart van de 16de eeuw is afgedekt.
Naast de keramiekvondsten 
zijn diverse metalen 
voorwerpen uit de laag 
verzameld. Het gaat 
om een sterk versleten 
rekenpenning waarop 
enkel een balkenkruis te 
zien is, een staafvormige 
netverzwaring van lood, 
een munt, een knoop, een 
vingerhoed en delen van 
een mesheft. 

232 Een deel van V9 past aan V10, S12.

1 2 3

Afb. 5.92. 15de- en 16de-eeuwse metaalvondsten uit de laag.
1. V9-M02, 2. V9-M01, 3. V15-M01.
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De munt betreft een laag gehalte zilveren penning 
van Karel V, geslagen in Nijmegen tussen 1544 en 
1552 (afb. 5.92.1).233 De datering van deze penning 
sluit goed aan bij de overige vondsten. Opvallend is 
de aanwezigheid van een tinnen knoop in de vorm 
van een eikel in de laag (afb. 5.92.2).234 De knoop 
en de vingerhoed passen typologisch goed in de 16de 
eeuw (afb. 5.92.3).235 Het mesheft is versierd met 
gegraveerde florale motieven in Renaissancestijl. 
Interessant is ook de vondst van een deel van een 
houten deksel van een niet nader te bepalen type 
loofhout. De glasscherven bestaan uit een bodem 
van een 16de-eeuwse kan of beker met gesponnen 
glasdraadvoet en delen van ruitjes. Verder zijn enkele 
scherven van vensterglas gevonden. Tot slot is een groot fragment van een Oud Hollandse 
dakpan van roodbakkende klei. Dit type was vanaf ongeveer het midden van de 16de eeuw in 
gebruik en kan tot ver in de 17de eeuw worden gedateerd. Tot slot was een fragment van een 
rechthoekige daktegel met nok van roodbakkende klei uit de periode 1300-1550 op te merken 
(afb. 5.95).236

5.6.1.2 Funderingen
Noordelijke zijgevel
In werkput 4 werd de fundering aangetroffen van de noordelijke zijgevel van een huis. Deze 
bestond uit een vijftal eikenhouten palen op een hoogte van -1,26 NAP op een onderlinge 
afstand van circa 1,5 m (S76, zie afb. 5.90). De palen hadden een formaat van circa 14x16 cm 
en waren aan alle zijden gekantrecht. Tussen de eikenhouten palen waren meerdere kleinere 
naaldhouten slieten aanwezig. Het is aannemelijk dat hierop een houten plank heeft gelegen 
waarop men een bakstenen huis heeft gebouwd. Een van de palen is dendrochronologisch 
onderzocht en dateert rond 1526.237 In de paal werd een spijker aangetroffen wat er op wijst 
dat de paal is hergebruikt. De paal is dus later als fundering in de grond terecht gekomen. 

Binnenmuur
Ten zuiden van de meest westelijke paal werd nog een eikenhouten paal aangetroffen op 1 m 
afstand. Dit is mogelijk een onderdeel van een binnenmuur van het huis, wat zou betekenen 
dat het huis uit een voor- en achterkamer bestond. De binnenmuur ligt circa 1,6 m van de 
huidige rooilijn af. De voorgevel van het huis zou zich mogelijk ten westen van de huidige 
rooilijn bevinden.

Zuidelijke zijgevel
De zuidelijke zijgevel van perceel 6 werd zichtbaar in de vorm van vierkante kuilen met 
homogene grijze klei op een hoogte van -2 NAP (S25). De sporen lagen op een onderlinge 
afstand van gemiddeld 0,5 cm en exact 6,9 m van de zijgevel van het huis op perceel 4 (afb. 
5.96). Waarschijnlijk zijn dit uitgetrokken funderingspalen van een huis. Na het uittrekken van 

233 V9-M02; Determinatie: Frank Postma.
234 V9-M01.
235 V15-M01; Langedijk & Boon 1999, 61.
236 V9-BK01
237 M35.

Afb. 5.95. Daktegel van roodbakkend 
aardewerk (V9-BK01).
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de palen is de grond opgevuld met homogene grijze klei.
Boven deze grijze kuilen werd op een hoogte van -1,53 NAP een liggende houten plank 
aangetroffen (S15). De plank was nog 0,8 m lang en 0,2 m breed. Of dit een onderdeel is van 
de plank die oorspronkelijk op de uitgetrokken palen heeft gelegen is onduidelijk.

Afb. 5.96. Rechthoekige sporen opgevuld met klei waar vermoedelijk de funderingspalen van een huis in 
hebben gestaan.

Afb. 5.97. Funderingshout met enkele bakstenen van een huis uit de 17de of 18de eeuw.
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5.6.2 Fase 2: 18de  – 19de eeuw
In de loop van de 18de eeuw werd een nieuw huis op het perceel gebouwd. Tegen de achtergevel 
van dit huis werd een waterkelder geplaatst. 

5.6.2.1 Funderingen
Op -1 NAP werd een houten plank aangetroffen met daarop enkele bakstenen (S54, afb. 5.97). 
De houten plank lag 0,3 m boven de palen en slieten die zijn gerekend tot fase 1, wat betekent 
dat de perceelsgrens na herbouw op dezelfde locatie bleef liggen. De rode en gele bakstenen 
varieerden in formaat; 17x8,5x4 en 17x7x4 cm en waren duidelijk hergebruikt. 

5.6.2.2 Waterkelder
Aan de oostzijde van de werkput werd een waterkelder aangetroffen met een formaat van 
1x1,2 m (S84, afb. 5.98). De fundering bestond uit een naaldhouten plankier. De halfsteens 
wanden van de waterkelder waren gebouwd van gele bakstenen met een formaat van 17x8x3 
cm. De bovenzijde van de waterkelder bevond zich op een diepte van -1,28 NAP, de onderzijde 
op -2,05 NAP. De bakstenen bodem van de waterkelder was 0,1 m dik. 

De waterkelder bevatte een paar vondsten uit de tweede helft van de 19de eeuw. Binnen de 
categorie keramiek kunnen vier voorwerpen onderscheiden worden. Naast delen van minstens 
drie kannen (r-kan-32) van Gouds aardewerk met bruin glazuur aan de buitenkant en een witte 
kleislib aan de binnenzijde is een aantal fragmenten van een theeketel van Europees porselein 
gevonden. Verder werden een deel van een lampenglas, een emaille kop en een ijzeren haak 
uit de waterkelder verzameld. Het lampenglas past goed in de context van een petroleumlamp, 
een type dat veel gebruikt werd in Nederland in de tweede helft van de 19de eeuw. Ook emaille 
was een moderne metaalsoort in deze periode. Op basis van de geringe vondsten kan een 
duidelijke datering van het buiten gebruik stellen van de waterkelder niet worden bepaald. 

Afb. 5.98. Aanzicht van de waterkelder uit de tweede helft van de 19de eeuw.
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Op basis van hulpkaarten van het kadaster is het aannemelijk dat de waterkelder hoort bij de 
bouw van de rij huizen in 1873 en dus in de tweede helft van de 19de eeuw is gebouwd. 

5.6.3 Deelconclusie perceel 6
Op perceel 6 werd in de 16de eeuw opnieuw opgehoogd. Of hier direct daarna ook een huis werd 
gebouwd, is onduidelijk. Hiervan zijn echter geen resten teruggevonden. In de 17de eeuw werd 
een huis op het perceel gebouwd. Dit huis kende een fundering van eikenhouten palen op een 
onderlinge afstand van 1,5 m. Hier werd waarschijnlijk een liggende plank opgelegd waarop 
men een bakstenen muur neerlegde. Van het liggende hout en bakstenen werden in het geheel 
geen resten teruggevonden. Vermoedelijk in de loop van de 18de eeuw werd een nieuw huis 
op het perceel gebouwd. Deze was gefundeerd op hout, maar van baksteen gebouwd. Van de 
bakstenen muur waren nog slechts drie bakstenen aanwezig. Tegen de achtergevel van dit 
huis werd een waterkelder gebouwd, die eind 19de eeuw buiten gebruik werd gesteld. In 1873 
werden op locatie vijf rijtjeshuizen gebouwd. 



108

5.7 Perceel 7

Van perceel 7 werden geen funderingsresten teruggevonden. Ook is het onduidelijk wat de 
perceelsbreedte van het perceel is geweest. De zuidelijke grens van het perceel lag buiten 
de opgravingscontouren. Het perceel was dermate verstoord door de kuilen uit de 19de eeuw 
dat tijdens het veldwerk geen zicht was op ophogingslagen. Ook werd geen vondstmateriaal 
aangetroffen dat specifiek aan dit perceel gekoppeld kan worden. Op het perceel werd een 
restant van een tonput aangetroffen. In de 19de eeuw zijn aan de zuidzijde van de Vijzelstraat 
meerdere percelen samengevoegd, een vijftal rijtjeshuizen gebouwd en op de grens van twee 
van deze huisjes een waterkelder gebouwd.

5.7.1 Fase 1: 17de eeuw?
Tot deze fase kan een tonput gerekend worden. Resten van funderingen werden niet 
aangetroffen, dus het is onduidelijk of op het perceel in deze fase ook bewoning was.

5.7.1.1 Tonput
Op een hoogte van -1,34 werd een 
eikenhouten tonput aangetroffen 
(S13, afb. 5.99). Hiervan waren 
zeven duigen overgebleven van 
maximaal 0,3 m lang, 6-7,5 cm 
breed en 0,5 tot 1 cm dik. Bij twee 
duigen was in de onderrand een 
houten pennetje aanwezig. De 
bodem bevond zich op een hoogte 
van -1,58 NAP en bestond uit drie 
delen met een diameter van 0,38 
m. De verschillende delen waren 
telkens met twee houten pennen 
aan elkaar vastgemaakt. De bodem 
was 1,5 cm dik. Op de bodem van deze tonput bevonden zich twee bakstenen. Het betreft 
Friese boerengeeltjes met afmetingen van circa 17x8,5x4,5 cm. Dit formaat was gangbaar in 
de 17de en 18de eeuw. Aangezien de tonput verder geen ander vondstmateriaal bevatte is een 
exacte datering van de gebruiksfase van dit spoor lastig vast te stellen. Dendrochronologie 
toont aan dat een duig van de tonput dateert van na 1562.238

5.7.2 Fase 2: 1879-circa 1970
In 1873 werden aan de zuidzijde van de Vijzelstraat meerdere percelen samengevoegd en vijf 
huizen gebouwd. Exact op de grens van twee van deze huizen werd een waterkelder gebouwd.

5.7.2.1 Waterkelder
Aan de oostzijde van het perceel was een waterkelder aanwezig van 1 m breed en 1,8 m lang 
(S1, afb. 5.100). De waterkelder werd aangetroffen op een hoogte van -0,81 NAP en bestond 
uit twee compartimenten van 0,85 m breed. Het spoor was gefundeerd op twee dwarshouten 
balken met daarop een naaldhouten plankier op een hoogte van -2,03 NAP. De waterkelder was 

238 M04.

Afb. 5.99. Bodem en enkele duigen van tonput S13.
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dus 1,22 m hoog (afb. 5.101). Om de waterkelder waterdicht te houden was de binnenzijde 
aangesmeerd (afb. 5.104). De halfsteens wanden waren gemaakt van gele bakstenen met een 
formaat van 17x7,5x3,5 cm. De bovenzijde van de waterkelder bevond zich op een hoogte van 
-0,81 NAP. 

Afb. 5.100. Waterkelder S1 met dubbel compartiment aan de oostzijde van werkput 1.

Afb. 5.101. Zijaanzicht van waterkelder S1 waarop zichtbaar is dat de waterkelder op hout is gefundeerd.
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Een plank van het plankier kon worden 
gedateerd via dendrochronologie en dateert 
van na 1799.239

In deze waterkelder werden een paar 
scherven keramiek aangetroffen. Het gaat 
met name om materiaal uit de tweede helft 
van de 19de eeuw. Zo is een deel van een 
schotel van Europees porselein (ep-bor-5) 
met een uitsparing voor een kop in de 
bodem gevonden. Tot circa 1850 werden 
hoofdzakelijk schotels vervaardigd met 
een platte spiegel zonder verdieping in de 
bodem. Verder is een fragment van een 
Fries majolica spreukenbord uit het derde 
kwart van de 19de eeuw op te merken. Van 
ditzelfde bord is een passende scherf in één 
de puinkuilen op het terrein gevonden.240 
Mogelijk zijn de kuilen gegraven op hetzelfde 
moment als het buiten gebruik raken van de 
kelder. 
Een vuurtest van witbakkend aardewerk 
(w-tes-6) met groen glazuur kon grotendeels 
weer tot een compleet object worden 
gelijmd (afb. 5.105).241 De vuurtest heeft 
een standvoet met aan de onderkant de 
aftreksporen van een ijzerdraad waarmee 
het voorwerp van de pottenbakkersschijf 
werd losgehaald. Dit is karakteristiek 
voor het assortiment van de Goudse 
aardewerkindustrie in de 19de en vroege 
20ste eeuw.242 Roetsporen aan de buitenkant 
maken duidelijk dat de vuurtest in het vuur 
heeft gestaan en aan de binnenzijde zijn 
rode verfresten aanwezig. Waarschijnlijk 
heeft het object een tweede leven gekregen 
als verfbakje. Verder zijn twee scherven van 
roodbakkend aardewerk uit de 16de of 17de 
eeuw in de kelder aangetroffen. Deze zullen 
met het dichtstorten van de kelder hierin 
beland zijn.
Tot slot bevatte de kelder een ijzeren beslag met scharnier van een deur of een kist en een 
fragment van een witte wandtegel.

239 M09. 
240 V4.
241 V37-C01.
242 Van der Meulen & Smeele 2005, 249.

Afb. 5.104. De binnenzijde van de waterkelder was 
aangesmeerd. In de hoek is een deel van het plankier 
zichtbaar. 

Afb. 5.105. 19de-eeuwse vuurtest van witbakkend 
Gouds aardewerk met verfresten uit de waterkelder 
(V37-C01).
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Het dubbele compartiment in de waterkelder wijst er op dat exact op de helft van de waterkelder 
een perceelsgrens aanwezig was. Aan beide zijden van deze perceelsgrens was een huis 
aanwezig. Het middelpunt van de waterkelder ligt gelijk aan een weergegeven perceelsgrens 
op de hulpkaart van het kadaster uit 1873, waarop vijf huizen zijn ingetekend.  Het is derhalve 
aannemelijk dat de waterkelder gebouwd is ten tijde van de plaatsing van de rijtjeshuizen in 
1873 en ergens in de 20ste eeuw buiten gebruik is gesteld.   

5.7.3 Overige vondsten werkput 1
Aangezien de percelen 6 en 7 zich in het midden van werkput 1 bevinden zijn de overige 
vondsten niet bij perceel 6, maar bij perceel 7 beschreven. 

5.7.3.1 Vondsten uit de 16de eeuw
Keramiek
Hoewel het tijdens vlakaanleg niet helemaal duidelijk was, zijn de 
meeste vondsten, daterend uit de late 15de en 16de eeuw, afkomstig 
uit ophogingslagen. Kenmerkend voor de lokale huisnijverheid 
is een bolle spinsteen van steengoed (s2-spi-1) uit Duitsland, 
gebruikt als gewicht bij het spinnen van wol (afb. 5.106).243 
Dit type spinsteen is te dateren vanaf de late 15de tot ver in de 
16de eeuw. Karakteristiek voor het midden van de 16de eeuw zijn 
fragmenten van een bolle Keulse steengoed kan op standvlak (s2-
kan-66), versierd met eikentak-appliques op buik (afb. 5.107).244 
Vermoedelijk was de hals versierd met een baardman, maar dit 
deel ontbreekt. 

243 V26-C01.
244 V23-C01.

Afb. 5.106. Een spinsteen 
van steengoed (V26-C01).

Afb. 5.107. Fragmenten van een bolle Keulse steengoed kan, versierd met eikentak-applicues (V23-C01).
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Het verhaal van Pyramus en Thisbe C.P. Schrickx

Een andere opvallende scherf 
van steengoed is een fragment 
van een kan uit Siegburg 
daterend in de tweede helft van 
de 16de eeuw. De kan is versierd 
met een medaillon-applique 
op de buik die bestaat uit een 
voorstelling van een leeuw bij 
een waterbron en een vrouw die 
wegvlucht (afb. 5.108).245 Het 
betreft een uitbeelding van een 
verhaal uit de Metamorphosen 
van Ovidius, namelijk Pyramus 
en Thisbe. Het verliefde stel, 
dat van hun ouders niet bij 
elkaar mag zijn, heeft in het 
geheim afgesproken. Als Thisbe 
op de plek aankomt, ziet ze een 
leeuw die haar dorst lest bij een 
bron, waarvoor ze wegvlucht. 
Ze verliest daarbij haar sluier, 
die gepakt wordt door de 
leeuw met zijn bebloede bek. 
Daarna komt Pyramus en die 
denkt dat de leeuw haar heeft 
verslonden. Hij pleegt daarop 
zelfmoord. Als Thisbe weer 
terugkeert, vindt ze Pyramus 
en maakt daarop ook een einde 
aan haar leven. De voorstelling 
op de applique is ontleend aan 
een houtgravure van Virgil Solis (1514-1562), die werkzaam was in Neurenberg (afb. 
5.109).246 Hij heeft de volledige Metamorphosen geïllustreerd en hiervan zijn drukken in 
1563 en 1581 verschenen. De Siegburger pottenbakker heeft deze gebruikt als voorbeeld 
voor de decoratie op zijn kannen. Of de Enkhuizer eigenaar van de kan de voorstellingen 
ook begreep, is natuurlijk weer een geheel andere kwestie. 

245 V3-C01.
246 Kupferstich-Kabinett, Dresden. 

Afb. 5.108. Een verhaal uit de Metamorphosen van Ovidius, 
afgebeeld op een scherf van een steengoed kan (V3-C01).

Afb. 5.109. Het verhaal van Pyramus en Thisbe op de 
houtgravure van Virgil Solis.
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Naast het Duitse steengoed zijn nog twee opmerkelijke importstukken uit het Middellandse 
Zeegebied het vermelden waard. Meest opvallend is een bijna intacte olijfoliekruik van 
Portugees roodbakkend aardewerk uit het midden van de 16de eeuw die werd aangetroffen in 
een ophogingslaag met veel riet (afb. 5.110 & afb. 5.111). 

De tweeorige kruik (ib-kru-1) staat op 
een standvlak, heeft een taps toelopend 
model met een hoge schouder, korte hals 
en verdikte rand (afb. 5.112).247 Eén van de 
twee lintoren is afgebroken. Karakteristiek 
voor het Portugese roodbakkend aardewerk 
zijn de vele glinsterende mica-schilfers in 
het baksel. Dit terracotta-achtige baksel 
wordt ook wel Merida ware genoemd.248 Bij 
het archeologisch onderzoek in Vijzeltuin-
West in 2011 zijn tevens een gave Portugese 
olijfoliekruik en fragmenten van een veldfles 
van Merida ware gevonden (afb. 5.113).249 
De gave kruik bevond zich in een afvallaag 
met vondsten daterend uit de periode 1570-
1585. Dit soort olijfoliekruiken zijn typisch 
bestemd geweest als verpakkingsmateriaal 
voor de handel in olijfolie vanuit het Iberisch 

247 V27-C01.
248 Hurst et al. 1986, 69-72.
249 Vijzeltuin-West, zone 7; Schrickx 2012, 67-68, 128, 130.

Afb. 5.110. In een 16de-eeuwse ophogingslaag 
met veel riet werd een vrijwel intacte Portugese 
olijfoliekruik aangetroffen. Afb. 5.111. De Portugese olijfoliekruik in situ.

Afb. 5.112. De Portugese olijfoliekruik nadat het vuil 
eraf gewassen is (V27-C01).
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Schiereiland. Eenmaal in Nederland aangekomen 
werden ze ontdaan van hun inhoud en zodoende 
kwam het voor dat ze ongebroken als afval werden 
afgedankt. Vondsten van dergelijke Mediterrane 
importwaar in 16de- en 17de-eeuwse contexten maken 
duidelijk dat een kustplaats als Enkhuizen sterk 
betrokken was bij de kustvaart naar het Middellandse 
Zeegebied. In andere kustgebieden in Nederland wordt 
dit type aardewerk ook gevonden. Meer landinwaarts 
is Iberisch aardewerk veel zeldzamer. Het tweede 
Mediterrane importstuk dat bij de opgraving aan de 
Vijzelstraat tijdens vlakaanleg werd aangetroffen is 
een fragment van kleurrijk beschilderde majolica 
uit de Italiaanse plaats Montelupo, vervaardigd in 
de tweede helft van de 16de eeuw (afb. 5.114).250 
Waarschijnlijk is het een randscherf van een bord. 

Metaal
Een opmerkelijke vondst is een tinnen knoopje in de 
vorm van een eikel (afb. 5.115.1).251 Dit type behoort 
tot de vroegste knopen die vanaf de late middeleeuwen 
in omloop waren. Het eikelvormige knoopje dateert 
uit de late 15de of vroege 16de eeuw.252 Waarschijnlijk 
is de knoop rond 1500 in de bodem beland tijdens de 
eerste ophogingen ter hoogte van de Vijzelstraat. Een 
andere interessante laatmiddeleeuwse vondst is een 
randfragment van een bronzen grape met een deel 
van het oor.253 De grape dateert ergens tussen circa 
1450-1550.

Verder is nog een interessante vondst uit de tweede 
helft van de 16de eeuw aangetroffen. Het betreft een 
blokgewicht van 111,95 gram, met daarin een afdruk 
van het wapen van Enkhuizen en het jaarstempel “A 
1565” (afb. 5.115.2).254 Op basis van het aantal gram 
heeft deze vermoedelijk als een kwart pond-gewicht 
gediend. Tot slot is nog een keurlood met een Franse 
lelie aangetroffen (afb. 5.116.2).255 Onduidelijk is 
waarvoor dit lood heeft gediend.

250 V23-C02.
251 V3-M01.
252 Gawronski & Kranendonk 2018, 538; Vriendelijke mededeling: Christiaan Schrickx.
253 V50.
254 V3-M04.
255 V3-M03.

Afb. 5.113. Een ander model olijfoliekruik, 
gevonden bij de opgraving van Vijzeltuin-
West, zone 7 (Schrickx 2012, 128; 
326-V62-C01).

Afb. 5.114. Scherf van 16de-eeuwse 
Italiaanse majolica uit Montelupo 
(V23-C02).

1 2

Afb. 5.115. 15de en 16de-eeuwse metaal-
vondsten. 1. V3-M01, 2. V3-M04.
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Leer
Een interessante stortvondst tot slot is een fragment van een lederen boekband versierd met 
bladmotieven in Renaissancestijl (afb. 5.117).256 De boekband dateert waarschijnlijk uit de 
tweede helft van de 16de of de vroege 17de eeuw.

5.7.3.2 Vondsten uit de 17de / 18de eeuw
Bouwkeramiek
Tussen het 17de-eeuwse vondstmateriaal zijn twee bijzondere tegels op te merken. Beide 
tegels dateren uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Eén tegel is intact bewaard gebleven. 
De tegel is veelkleurig beschilderd met een bloem binnen een ovaal met krullen en lelies 
als hoekmotieven (afb. 5.118.1).257 De beschildering is voor een groot gedeelte tijdens het 
bakproces uitgelopen. We kunnen spreken van een tweedekeus product, dat waarschijnlijk 

256 V8-L02; Determinatie: Els Ran & Ans Vissie.
257 V3-BK01.

1 2

Afb. 5.116. 17de-eeuwse 
metaalvondsten.
1. V3-M02, 2. V3-M03.

Afb. 5.117. Fragment 
lederen boekband uit de 
16de of vroege 17de eeuw 
(V8-L02).
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ook afkomstig is van een Enkhuizer tegelbakker. De tweede tegel is in blauw beschilderd met 
een musketier, omgeven door lelies als hoekmotieven (afb. 5.118.2).258 Het decor is erg fijn 
uitgevoerd. Dit moet dan ook een veel duurdere tegel geweest zijn dat het exemplaar met 
uitgelopen beschildering.

Metaal
Tijdens vlakaanleg werden drie munten gevonden. Meest herkenbaar is een Hollandse duit, 
geslagen in 1754. De overige munten zijn twee sterk versleten duiten, waaronder een 
dubbelgevouwen exemplaar.259 Een opvallende vondst is een pompstokhouder van lood-tin, 
afkomstig van een musket (afb. 5.116.1).260

5.7.4 Deelconclusie perceel 7
Van perceel 7 werd slechts een klein gedeelte aangetroffen, zodat de perceelsbreedte niet kon 
worden bepaald. Resten van de funderingen van een huis zijn niet aangetroffen. Mogelijk heeft 
op dit perceel geen huis gestaan in de 16de of 17de eeuw. Wel werd op het perceel een houten 
ton aangetroffen. De exacte functie van de ton is onduidelijk.
In 1873 worden de percelen ten oosten van de Vijzelstraat samengevoegd en wordt aan de 
zuidzijde een vijftal rijtjeshuizen gebouwd. Op de perceelsgrens van de huizen wordt tegen de 
achtergevel een waterkelder met dubbel compartiment gebouwd. Deze waterkelder wordt in 
de loop van de 20ste eeuw weer buiten gebruik gesteld. 

258 V3-BK03.
259 V3.
260 V3-M02.

1

2

Afb. 5.118. 17de-eeuwse tegels.
1. V3-BK01, 2. V3-BK03.
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6. Synthese en samenvatting

Inleiding
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een opgraving op de locatie Vijzelstraat in 
Enkhuizen. De onderzoeksvragen die voor het onderzoek zijn geformuleerd zijn te vinden
in paragraaf 3.1; de methode van het onderzoek is beschreven in paragraaf 3.2. Een deel van 
de onderzoeksvragen zijn reeds tijdens het proefsleuvenonderzoek beantwoord. In hoofdstuk 
7 worden deze antwoorden meegewogen met de resultaten van de opgraving. 

Tijdens de opgraving zijn in totaal vier werkputten gegraven met een totale oppervlakte van 
circa 275 m2. Verdeeld over de vier werkputten konden in totaal zes verschillende percelen 
worden onderscheiden.
Over het gehele plangebied waren grote, aaneengesloten, rechthoekige kuilen aanwezig die 
tot een behoorlijke diepte waren gegraven. Deze kuilen waren opgevuld met puin en klei en 
kunnen op basis van het vondstmateriaal gedateerd worden in de (late) 19de eeuw. Het graven 
van de kuilen heeft er voor gezorgd dat een groot deel van het bodemarchief verstoord is 
geraakt. Desondanks konden tijdens de opgraving meerdere percelen en funderingsresten van 
huizen teruggevonden worden. De exacte reden voor het graven van de kuilen is onduidelijk.
  
Aanplemping van het terrein
In de 15de eeuw was dit deel van Enkhuizen een moerasgebied. Na de bouw van de Nieuwe 
Rietdijk werden ten oosten hiervan houten schotten geplaatst. In combinatie met het 
proefsleuvenonderzoek uit 2011 kan worden geconcludeerd dat men deze houten schotten om 
de circa 8 meter heeft geplaatst. Deze houten schotten werden geplaatst om te voorkomen dat 
de grond waarmee het terrein werd opgehoogd zou wegspoelen. De oudste ophoging op het 
terrein bestond uit vele verschillende lagen organische grijze en bruine klei met daarin hout- 
en rietresten, veenbrokken en schelpen.
Op basis van de vele vondsten die uit de verschillende grondlagen tevoorschijn kwamen kan 
worden bepaald dat deze ophoging dateert tussen 1475 en 1525.

Bouwrijp maken van het terrein
Na de enorme ophogingen met verschillende grondlagen in de periode 1475-1525 lijkt het 
terrein in de periode 1525-1575 opnieuw opgehoogd te worden. Dit gebeurt met veel dunnere 
lagen grijze, bruine of zwarte klei en lijkt perceelsgewijs te gebeuren. Het is aannemelijk dat 
deze ophoging direct voorafgaat aan de bouw van enkele huizen binnen het plangebied.

Percelering
Op basis van de sporen van de opgraving, het proefsleuvenonderzoek en de kadasterkaart 
uit 1823 is een reconstructie gemaakt van de percelering binnen het plangebied. Binnen het 
plangebied komen verschillende perceelsbreedtes voor, zoals 4,5 m, 5 m en 6,9 m. Over de 
lengte van de percelen is op basis van deze opgraving niets bekend. Hulpkaarten van het 
kadaster tonen aan dat deze percelering in de 19de eeuw grotendeels veranderd is. Op een 
kaart uit 1873 blijkt dat aan de zuidzijde meerdere percelen werden samengevoegd en dat hier 
vijf rijtjeshuizen worden gebouwd van circa 4,5 m breed. Een kaart uit 1878 toont aan dat de 
percelen 1 en 2 zijn samengevoegd. 



120

Huizenbouw
16de – 17de eeuw
De oudste resten van bewoning in het plangebied dateren mogelijk uit de tweede helft van de 
16de eeuw. Dit is opvallend aangezien in de proefsleuf in 2011 resten van bebouwing uit de 
eerste helft van de 16de eeuw zijn aangetroffen. Dendrochronologie leverde van één van deze 
palen een datering op van rond 1526, maar waarschijnlijk betreft dit een secundair gebruikte 
paal. Andere dendrochronologische dateringen tonen in ieder geval aan dat in of net na 1600 
huizen in het plangebied stonden. In de loop van de 17de eeuw ontstond aan de oostzijde van 
de Nieuwe Rietdijk waarschijnlijk aaneengesloten bebouwing. Van enkele van deze huizen 
werden funderingsresten teruggevonden in de vorm van houten liggers of slieten met daarop 
een houten plank in de richting van de gevel. Op deze houten plank werden de bakstenen 
muren gebouwd. Van deze muren werden slechts zeer sporadische resten teruggevonden 
(maximaal 1 of 2 lagen baksteen). Slechts van één huis werd ook de schoorsteenfundering 
teruggevonden. Deze stond ter hoogte van de zuidelijke zijgevel van het huis.

18de – 19de eeuw
Ook van 18de en 19de-eeuwse huizen werden sporadische resten teruggevonden. Deze huizen 
leken voornamelijk gefundeerd op naaldhouten planken met daarop bakstenen muren. 

Sociale status en overzeese handel
Het vondstmateriaal van de Vijzelstraat bestaat hoofdzakelijk uit algemeen gebruiksgoed 
van lokaal roodbakkend aardewerk en geïmporteerd steengoed. Interessant daarbij is dat 
enkele voorwerpen vrijwel intact in de bodem zijn beland. Daarnaast zijn enkele bijzondere 
importstukken van Spaans en Italiaans aardewerk op te merken die blijk geven van de connectie 
die Enkhuizen al vroeg in de 16de eeuw had met de zeevaart in het Middellandse Zeegebied. 
Deze komen uit ophogingslagen met stadsaval, wat inhoudt dat de voorwerpen van bewoners 
elders in den stad kunnen komen. Opvallend is ook het grote aantal afgedankte schoenen die in 
de lagen werden aangetroffen. Ook uit het 17de-eeuwse vondstmateriaal komt de connectie van 
Enkhuizen in de Mediterrane zeevaart weer sterk naar voren. Getuige hiervan zijn de vondsten 
van het wat jongere Spaanse goudlustermajolica en Ligurische faience. Bovendien wordt de 
invloed van de VOC duidelijk uit onder andere diverse vondsten van Chinees kraakporselein. 
Echt opvallende of dure stukken ontbreken echter geheel, zoals aan deze straat buiten de 
hoofdstraten van de stad verwacht mag worden.
Opvallend is het grote aantal gekramde items uit de 18de en 19de eeuw. Duidelijk is dat de 
vroegere bewoners van deze percelen diverse van hun gebroken serviesstukken hebben laten 
repareren. Dit repareren van serviesstukken, hoofdzakelijk goedkope, wijst er op dat de 
eigenaren zich bewogen in lagere sociale milieus.
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7. Beantwoording onderzoeksvragen

1. Zijn ontginningssloten uit de 12de eeuw aanwezig in het plangebied? Zo ja, wanneer zijn 
de sloten gegraven en gedempt? Wat is de oriëntatie van deze sloten en hoe ver liggen ze uit 
elkaar. Passen de sloten in het ontginningsbeeld van oostelijk West-Friesland. 

In het plangebied zijn geen ontginningssloten aangetroffen. 

2. Zijn in het plangebied archeologische vondsten, sporen of structuren aanwezig uit de periode 
vóór het einde van de 16de eeuw die duiden op agrarische activiteiten? 

De nieuwe Rietdijk is waarschijnlijk na 1450 en voor 1489 opgeworpen (zie inleiding). Het 
is aannemelijk dat het terrein tussen de Oude en Nieuwe Rietdijk niet direct in cultuur werd 
gebracht, aangezien een moeras of misschien zelfs een binnenmeertje met riet heeft gelegen. 
Bij het proefsleuvenonderzoek uit 2011 bleek al dat het gebied uiteindelijk in cultuur is 
gebracht door een dik pakket organische grond op te werpen, met veel riet en huishoudelijk 
afval in de vorm van keramiek, dierlijk bot, leer (waaronder veel schoenen) en metaal. Dit 
komt sterk overeen met de resultaten van de opgraving. De hoeveelheid stadsafval uit de 
ophoging is bijzonder, omdat in ophogingslagen doorgaans 16de - en 17de-eeuws materiaal wordt 
aangetroffen. De vondsten geven een beeld van de materiële cultuur van de bewoners van 
Enkhuizen in die tijd. Bijzonder zijn enkele importstukken van Spaans en Italiaans aardewerk 
die blijk geven van de connectie die Enkhuizen al vroeg in de 16de eeuw had met de zeevaart 
in het Middellandse Zeegebied. Deze komen uit ophogingslagen met stadsaval, wat inhoudt 
dat de voorwerpen van bewoners elders in den stad kunnen komen. Opvallend is ook het grote 
aantal afgedankte schoenen die in de lagen werden aangetroffen.  
De vondsten van het proefsleuvenonderzoek wijzen op een datering rond 1500 en iets later 
richting de Vijzelstraat (1525). Bij de opgraving is een datering rond 1525 aangetoond aan de 
Vijzelstraat.
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden meerdere houten schotten aangetroffen op een 
onderling afstand van circa 8 meter. Deze schotten werden geplaatst om opgeworpen grond 
op de plek te houden. Ook bij de opgraving werd een houten schot aangetroffen. Deze lag 
weer circa 8 m van de meest westelijke houten schot van het proefsleuvenonderzoek af. De 
veronderstelde systematiek van het proefsleuvenonderzoek lijkt derhalve naar het westen toe 
door te lopen.
    
3. Wat kan worden gezegd over de aanleg van de Nieuwe Rietdijk? Wanneer vond dit plaats 
en wat voor materiaal is hiervoor gebruikt? Hoe breed en hoog was de dijk? Is sprake van een 
sloot direct langs de dijk? 

Restanten van de Nieuwe Rietdijk, evenals resten van een dijksloot, zijn niet aangetroffen. 
Evenals tijdens het proefsleuvenonderzoek is het onduidelijk waarom deze resten niet werden 
aangetroffen. Er werden namelijk geen dijksloten aangetroffen en de bewoning bevindt zich 
ook niet op de dijk, terwijl dit in de meeste gevallen wel het geval is. 

Het is aannemelijk dat de dijk zich onder de huidige Vijzelstraat bevindt. Een aanwijzing voor 
de aanwezigheid van de dijk zouden de houten schotten kunnen zijn. In werkput 1 werd in het 
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westprofiel een dergelijk houten schot aangetroffen. Mogelijk begint hier de dijk, of de dijksloot. 
Ook bij het proefsleuvenonderzoek werden geen resten van een dijklichaam aangetroffen.   
 
4. Wanneer is het plangebied opgehoogd? Wat voor materiaal is hiervoor gebruikt? Is gebruik 
gemaakt van schotten en/of vlechtwerkwanden om de grond te zetten? Hoe dik is het 
ophogingspakket en is sprake van een verloop in dikte? Is binnen het ophogingspakket een 
gelaagdheid te ontdekken en wat zegt dit over de fasering van de ophoging en de wijze van 
aanbrengen? 

Tijdens het veldwerk zijn twee fasen van ophoging onderscheiden. De eerste fase dateert 
tussen 1475 en 1525 en bestond uit verschillende lagen grond. Een gemene deler was dat 
de grond zeer organisch was en veel hout- en rietresten bevatte. Dit komt sterk overeen met 
de resultaten van het proefsleuvenonderzoek uit 2011. De datering is gebaseerd op de grote 
hoeveelheden vondstmateriaal dat uit deze ophogingslagen is verzameld. Het ophogingspakket 
was maximaal 1,2 m dik. Dat het hier een nat en drassig gebied betrof, blijkt uit de diepte van 
de natuurlijke bodem. Aan de zuidzijde werd deze aangetroffen op -3 NAP. Aan de noordzijde 
lag de natuurlijke zeeklei op maar liefst -3,8 NAP.

De tweede fase dateert tussen 1525 en 1575. Deze ophoging is vermoedelijk per perceel 
uitgevoerd en bestond dan ook uit dunnere lagen grijze, bruine of zwarte klei. Het is aannemelijk 
dat in ieder geval op enkele percelen hierna vrij snel ook huizen zijn gebouwd. Resten hiervan 
werden teruggevonden op de percelen 2 tot en met 4.  

5. Wanneer zijn de eerste woonhuizen gebouwd aan de oostzijde van de Vijzelstraat? Wat is 
de aard van deze bebouwing? Zijn in latere tijd nieuwe huizen gebouwd op de percelen? Welke 
informatie geven de resten over de constructie en indeling van de huizen? Wanneer zijn de 
huizen gesloopt? Hoe lang en breed waren de percelen? 

Op basis van dendrochronologie, historisch kaartmateriaal en vondsten uit ophogingslagen kan 
worden geconcludeerd dat aan de oostzijde van de Nieuwe Rietdijk reeds in de 16de eeuw huizen 
stonden. Hiervan zijn aan de zuidzijde mogelijk enkele resten teruggevonden in de vorm van 
houten palen die als fundering hebben gediend. Een van deze palen is dendrochronologisch 
gedateerd rond 1526. Aangezien de paal een spijker bevatte, is het zeer goed mogelijk dat het 
hout secundair gebruikt is en pas later als funderingshout is toegepast. Dit betekent dat het 
huis jonger is dan de datering van het hout.
Van de bakstenen muren werden slechts enkele resten teruggevonden. 

Van de houten funderingswijze eronder waren meer resten overgebleven. De constructiewijze 
was niet overal gelijk. Zo werden houten liggers aangetroffen met daarop in de lengterichting 
van de gevel een houten plank waarop de bakstenen muren werden gebouwd. Een andere 
constructiewijze bestond uit naaldhouten slieten met daarop een plank in de lengterichting. 
Er zijn aanwijzingen aangetroffen dat op enkele percelen in de loop van de 18de eeuw nieuwe 
huizen zijn gebouwd. Deze huizen zijn vermoedelijk in het derde kwart van de 19de eeuw 
gesloopt voorafgaand aan nieuwbouw. Het is goed mogelijk dat de huizen reeds eerder in de 
18de eeuw al waren gesloopt, volgend op de economische neergang van de stad Enkhuizen. 
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Eind 19de eeuw werden op het terrein weer nieuwe huizen gebouwd. Hiervan zijn in het veld 
amper resten teruggevonden. Aan de noordzijde (perceel 2) werd een klein deel van een 
zijgevel aangetroffen, bestaande uit een liggende houten plank met daarop bakstenen.
Duidelijke sporen die wijzen op een indeling in de huizen zijn niet aangetroffen. Wel werden 
enkele resten teruggevonden die zouden kunnen wijzen op een binnenindeling, zoals een 
puinspoor op perceel 3.

De perceelsbreedte van de erven verschilt per perceel. Maten van 4,5, 5 en 6,9 m komen voor. 
Over de lengte van de percelen aan de Vijzelstraat kan op basis van de aangetroffen restanten 
niets gezegd worden.  
 
6. Zijn op de achtererven waterputten, waterkelders en/of afvalkuilen aanwezig? Wanneer zijn 
zij gemaakt en buiten gebruik gesteld? Kunnen de putten worden gekoppeld aan percelen? Wat 
kan op basis van vondstmateriaal uit de putten worden gezegd over het consumptiepatroon 
en de welstand van de bewoners van het plangebied door de tijd heen? Geven de vondsten 
informatie omtrent beroepen die door de bewoners van het plangebied werden uitgeoefend? 

Binnen het plangebied zijn meerdere waterputten, waterkelders en/of afvalkuilen 
aangetroffen. De structuren zijn dendrochronologisch onderzocht, maar dit leverde slechts 
gedeeltelijk resultaat op. Op perceel 1 was een tonput aanwezig die vermoedelijk in gebruik 
was als afvalton. Dendrochronologisch onderzoek toont aan dat de tonput van na 1737-1743 
dateert. Op basis van de vondsten kan worden verondersteld dat de put tussen 1800 en 
1830 buiten gebruik is gesteld. De tonput uit de vroege 19de eeuw bevatte veel geïmporteerd 
serviesgoed van Engels industrieel aardewerk. Bijzonder is ook de aanwezigheid van zeer 
luxe Chinees porselein, waaronder scherven van een Chine de Commande bord beschilderd 
met een familie- of stadswapen. Daarentegen werden ook zeer goedkope gekramde items 
in de put aangetroffen, waaronder een grof beschilderd Delfts bord. Op hetzelfde erf werden 
nog meer gerepareerde voorwerpen gevonden. Het gaat in alle gevallen om onversierd of 
simpel beschilderd materiaal van Engels en Delfts aardewerk. Deze combinatie van goedkope 
gekramde en tegelijkertijd zeer luxe gebroken voorwerpen maakt duidelijk dat van oorsprong 
dure items na verloop van tijd terechtkwamen in lagere sociale milieus. Tijdens de opgraving 
van een erf achter de Breedstraat op het perceel Hoogstraat 7 in Enkhuizen in 2015 werden 
eveneens vele gekramde items, hoofdzakelijk van goedkope aard, in combinatie met scherven 
van luxe porselein gevonden. In die context was historisch bekend dat er in de 19de eeuw een 
handelaar in boedels woonde, waarbij het idee werd geopperd dat afgekeurde items voor de 
handel wellicht werden weggegooid op het eigen erf.261

In een latere fase worden de percelen 1 en 2 samengevoegd en een nieuw huis gebouwd. Ook 
worden dan een waterkelder en tonput geplaatst. De tonput dient als afvalton en wordt  in het 
begin van de 20ste eeuw weer volgestort.

Op perceel 3 was een waterput aanwezig, gemaakt van houten tonnen. Deze waterput stond 
tegen de achtergevel van het huis op perceel 3. De waterput was gedempt met huisraad rond 
1700. Naast keukengerei van metaal en goedkoop roodbakkend en witbakkend aardewerk plus 
tabakspijpen van grove kwaliteit werden tafelservies van Delfts aardewerk en enkele stukken 
theegoed van Chinees porselein aangetroffen. Ook bevatte de put diverse opvallende benen 

261 Schrickx & Duijn 2016b.
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voorwerpen en stukken bijzonder glaswerk. Behalve roemers werden een apothekerspot en een 
antieke beker uit de vroege 17de eeuw aangetroffen. De apothekerspot zou kunnen relateren 
aan het beroep van de eigenaar. 
Een Mariabeeldje van terracotta getuigt van de vermoedelijk katholieke achtergrond van de 
bewoners in een op dat moment overwegend protestantse stad. Opmerkelijk is tot slot de 
vondst van een kaurischelp. De combinatie van deze tropische schelp met het Chinees porselein 
getuigt van de status van Enkhuizen als VOC-stad in de 17de en 18de eeuw. Deze importen 
konden gemakkelijk vanuit de haven onder de bewoners van Enkhuizen verspreid raken.

Opvallend is dat verdeeld over het plangebied drie vierkante waterkelders zijn aangetroffen 
(perceel 1/2, perceel 3 en perceel 6). Normaal gesproken zijn waterkelders rechthoekig van 
vorm. Mogelijk hangt dit verschil samen met het feit dat binnen het plangebied voornamelijk 
kleinere huizen stonden en dat de Vijzelstraat een relatief arme straat is.

Opvallend is het grote aantal gekramde items uit de 18de en 19de eeuw. Duidelijk is dat de 
vroegere bewoners van deze percelen diverse van hun gebroken serviesstukken hebben laten 
repareren. Dit repareren van serviesstukken, hoofdzakelijk goedkope, wijst er op dat de 
eigenaren zich bewogen in lagere sociale milieus. 

7. Zijn sporen, structuren en/of vondsten aanwezig die samenhangen met nijverheid of 
ambachtelijke activiteiten? Zo ja, kan worden gezegd om welke activiteiten het gaat? In welke 
periode vonden zij plaats? 

Weinig sporen en vondsten geven een goede indicatie van bepaalde ambachtelijke activiteiten. 
De aanwezigheid van een apothekerspot uit een tonput die rond 1700 is dichtgestort zou 
kunnen relateren aan een apotheker, hoewel een dergelijke voorraadpot ook goed past in een 
huishoudelijke context. De apothekerspot werd aangetroffen in een  waterput op perceel 3. 
Een andere vondst die wijst op ambachtelijke activiteiten, eveneens aangetroffen op perceel 
3, is een houten duimstok. Deze heeft vermoedelijk toebehoord aan een timmerman. Bekend 
is dat in 1832 een timmerman op locatie woont.  
Opvallend is het grote aantal gekramde items uit de 18de en 19de eeuw. Duidelijk is dat de 
vroegere bewoners van deze percelen diverse van hun gebroken serviesstukken hebben laten 
repareren. Dit repareren van serviesstukken, hoofdzakelijk goedkope, wijst er op dat de 
eigenaren zich bewogen in lagere sociale milieus. 
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