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nieuwbouwwijk van Den Burg

Toeristen in De Tuunen
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In juni 2018 begon de gemeente Texel aan het bouwrijp maken voor nieuwbouwwijk De
Tuunen aan de oostkant van Den Burg. Voorafgaand vond een systematisch archeologisch
onderzoek plaats, wat amper iets opleverde. Kort na het begin van de werkzaamheden von-
den de bouwers een gedempte sloot met een grote hoeveelheid oud afval. Dit was de aan-
leiding voor een onderzoek door Archeologie West-Friesland samen met een groep Texelse
vrijwilligers. Hierbij verzamelden zij zoveel mogelijk vondsten. Het meest opvallend waren
diverse serviesstukken verbonden met Hotel Texel, de voorganger van het huidige Hotel 
de Lindeboom op de Groenplaats in Den Burg. In samenhang met de andere vondsten 
vertelden deze objecten ons veel over het leven op Texel en de opkomst van het toerisme
op het eiland meer dan een eeuw geleden. 

Cover: Duizenden scherven komen uit de gedempte sloot tevoorschijn. 
Daartussen het hotelporselein van Hotel Texel.

Fin de siècle op Texel 

Eeuwenlang was Texel een belangrijk knooppunt
voor het grootschalige handelsverkeer over zee uit
alle windstreken. In de 19de eeuw nam de rol van
Texel als spil in de internationale scheepsvaart sterk
af door de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal in
1824 en het Noordzeekanaal in 1876. Na de Napo-
leontische oorlogen werden visserij en veeteelt de
belangrijkste bron van inkomsten voor de Texelaars.
Eind 19de eeuw kwam een nieuwe bedrijfstak op
gang: de toeristensector. In navolging van de succes-
volle badplaatsen langs de Hollandse Noordzeekust
zoals Scheveningen, waar chique hotels verrezen, be-
gonnen ook de Waddeneilanden zich te profileren als
kuur- en ontspanningsoorden voor de welvarende
bovenklasse. 
Terschelling nam daarin het voortouw met de bouw
van een badhotel in 1880, Schiermonnikoog volgde
in 1887. In Den Burg was al in 1884 de stadsherberg 
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Texelse vrijwilligers graven de oude gedempte 
sloot uit. In het verlengde is de nog bestaande 
sloot te zien. 

de Keizerkroon gepromoveerd tot het nieuwe Hotel
de Lindeboom en twaalf jaar later werd aan de Groe-
neplaats ook het luxe Hotel Texel geopend. De snelle
ontwikkeling van de stoomvaart in de tweede helft
van de 19de eeuw faciliteerde de bereikbaarheid van
de eilanden. De oprichting van Texels Eigen Stoom-
boot Onderneming, de TESO, in 1908 verzekerde het
opkomend toerisme van een comfortabele overtocht
over het Marsdiep.

Een gedempte boerensloot

In een van de bouwputten voor de nieuwbouw van
de Tuunen bleek in een gedempte boerensloot een
aanzienlijke hoeveelheid huishoudelijk afval uit de
late 19de en de eerste decennia van de 20ste eeuw te
liggen. De ouderdom van de vondsten bleek uit het
serviesgoed met specifieke fabrieksmerken en cos-

Hotel Texel op een ansichtkaart uit 1906.



Gedekte tafel in de eetzaal van Hotel Texel, 
begin 20ste eeuw.

meticaverpakkingen met labels van firma’s. Boven-
dien is de heersende mode sterk bepalend geweest
voor de vormgeving van gebruiksvoorwerpen en ver-
pakkingsmateriaal. De jongste items tussen het afval
vertonen invloeden van de Art-Deco stijl, de trend-
setter in de jaren twintig en dertig van de 20ste  eeuw.
Uit de kadastrale gegevens blijkt dat het perceel 
waarin de sloot zich bevond een stuk weiland was
dat sinds 1836 in bezit was van een boerenfamilie
Kikkert uit Den Burg. In 1933 verkocht de veehouder
Jacob Nanningszn. Kikkert het weiland aan Sijbrand
Eelman en zijn zoon Cornelis, respectievelijk veehou-
der en koopman. Zij verruilden in hetzelfde jaar het
perceel wederom met de familie Kikkert. Wellicht is
in dit jaar ook de sloot gedempt. Degene die beslo-
ten heeft de sloot dicht te gooien heeft daarvoor een
grote partij stadsafval uit Den Burg gebruikt. Dat het
afval specifiek uit Den Burg afkomstig was, bleek
onder andere uit meerdere scherven van gebroken
serviesgoed van Hotel Texel.

Vondsten: voedsel- en 
drankconsumptie

Veruit de grootste vondstgroep bestaat uit voorwer-
pen die werden gebruikt voor de conservering en
consumptie van voedsel en drank. Het gaat hier
onder andere om conservenpotten van glas, blikken,
Keulse potten en weckpotten van steengoed. Eind
19de eeuw waren allerlei nieuwe soorten verpakkings-
materiaal in opkomst om vlees-, fruit- en groente-
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Wijn- en bierflessen.

Conservenpotten van glas en steengoed.

Bronwaterflessen van Duits steengoed.

producten voor lange tijd te kunnen bewaren. Meest
van belang was de uitvinding van de schroefdop
voorzien van een rubberen ring. Veelvuldig aanwezig
zijn wijn- en bierflessen met kurk- of beugelsluiting.
Ook bevonden zich tientallen steengoed bronwater-
flessen afkomstig uit het Duitse Rijnland en een En-
gels waterfilter tussen het afval. Hoewel steeds meer 

Een waterf ilter van
Engels steengoed.  



4

Het meest luxe tafelservies was van Duits porselein,
dikwijls gemerkt met Bavaria. Goedkoper was het in-
dustrieel vervaardigde aardewerk van de Maastricht-
se keramiekfabriek De Sphinx van Petrus Regout en
zijn Belgische concurrent Villeroy & Boch, meestal
voorzien van drukdecors of versierd met sjablonen.
Eind 19de eeuw richtte een zoon van Regout een por-
seleinfabriek in Maastricht op, bekend als MOSA.
Hoewel het meeste tafelservies van aardewerk is, valt
op dat juist veel thee- en koffieserviesgoed uit het
duurdere porselein bestaat. Zo zijn bijvoorbeeld aan-

plekken in Nederland begin 20ste eeuw werden voor-
zien van een centrale waterleiding, was men in Den
Burg nog afhankelijk van geïmporteerd bronwater of
gefilterd regen- en/of grondwater. Naast bronwater-
flessen zijn diverse flessen uit Duitsland speciaal ge-
maakt om gevuld te worden met Hollandse likeuren.
Grote hoeveelheden fragmenten van wijn- en likeur-
glaasjes sluiten aan bij de gevonden flessen. Delen
van bierpullen zijn echter nauwelijks aangetroffen.
Naast drankgerei zijn ook tabakspijpen, asbakken en
luciferhouders aangetroffen, passend bij het alge-
meen rookgebruik van toen.

Voor het opdienen van de maaltijd werden allerlei
soorten serviesgoed gebruikt. Zeker in een chique
hotel met een beperkte marktfunctie is te verwacht-
ten dat men zich aan een bepaalde etiquette hield,
waarbij gasten van alle gemakken werden voorzien.
De tafel werd onder andere gedekt met borden, scha-
len, soepterrines, sauskommen, olie- en azijn- en
peper- en zoutstellen. Van  smaakversterkers als mos-
terd, Maggi en Japanse sojasaus, werden eveneens
tientallen potjes en flesjes gevonden. 

Fles van Duits steengoed voorzien van het merk
van Van Banning Likeuren, ‘s-Hertogenbosch.

Tafelserviesgoed van industrieel 
vervaardigd aardewerk, porselein
en glas.

Flessen en potjes voor mosterd, zout, peper, maggi,
sojasaus, olie en azijn, voor bij de maaltijd.

Thee- en koff ieserviesgoed 
van industrieel vervaardigd 
aardewerk en porselein.



aanmerkelijk veel fragmenten van thee- en koffie-
potten, melkkannetjes en koppen en schotels van
MOSA-porselein gevonden. Uiterst populair rond
1900 was het Zwiebelmüster- en het op Chinees por-
selein geïnspireerde Lange Lijzen decor. Daarnaast is
zeer modebewust vaatwerk versierd met motieven in
de karakteristieken van Jugendstil en Art-Deco in
veelvoud aangetroffen.

Bijzonder binnen deze vondstgroep zijn fragmenten
van koppen, een melkkan, een bord en een soepkom
voorzien van het logo van Hotel Texel. De vondst van
dit serviesgoed maakte aannemelijk dat de afvalstort
afkomstig was van het hotel. Diverse koppen en
schotels van dikwandig porselein, bedoeld voor in-
tensief gebruik, en vele opdienschalen bevestigen dit
beeld. Er is echter onder het thee- en tafelservies
een opmerkelijk grote variatie in decors gevonden,
wat het idee van enkel het afval van één hotel juist
tegenspreekt. Terwijl een hotel juist gebruik zal heb-
ben gemaakt van specifiek serviesgoed met een aan
dat hotel te verbinden decor, bestaat dit afval uit en-
kele honderden verschillende vormen en soorten de-
cors. Waarschijnlijk is de sloot dan ook gedempt met
algemeen stadsafval uit Den Burg, waartussen zich
toevallig ook gebroken goed van het Hotel Texel be-
vond. 

Toiletgerei

De sanitaire voorzieningen waren aan het begin van
de 20ste eeuw nog dermate anders dan vandaag de
dag. Hoewel moderne waterclosetten in deze periode
hun opmars begonnen te maken, werden de zoge-
noemde ‘kamerpotten’ zeker nog veelvuldig gebruikt.
Dit is terug te zien in het vondstcomplex van de Tuu-
nen, waartussen een groot aantal exemplaren van
nachtspiegels zijn aangetroffen. Tot de algemene in-
troductie van bad en douche waste men het lichaam
op andere manieren. De meeste huishoudens had-
den een lampetstel in de slaapkamer staan, dat be-
stond uit een grote waskom en een lampetkan voor
water. Tot het standaard toiletgerei behoorden ver-
der een zeepbakje en een kammenbakje.

Cosmetica en farmaceutica

Een andere grote vondstgroep bestaat uit flesjes en
potjes gevuld met cosmetica en medicinale midde-
len. Tussen de cosmeticaproducten en sierlijke par-

fumflesjes zijn merken te vinden die nog steeds be-
staan. Een eeuw geleden deden deze merken al aan
marketing met opvallende reclameposters. Voorbeel-
den hiervan zijn de karakteristieke flesjes van het
mondwatermerk Odol. Ook is een rechthoekige fles
gevonden van het parfummerk Coty. Na onderzoek
is gebleken dat dit flesje hoogstwaarschijnlijk het
parfum “La Rose Jacqueminot” bevatte, het aller-
eerste parfum van Coty. Dit merk begon in 1904 met
deze geur en is een eeuw later uitgegroeid tot
het moederbedrijf van verschillende grote merken
als Adidas, Burberry en Gucci. Een andere bekende
is een parfumfles van 4711 Eau de Cologne. Dit merk
werd halverwege de 19de eeuw geïntroduceerd in
Keulen en heeft haar naam te danken aan het huis-
nummer van het pand waar het bedrijf zich had ge-
vestigd. Dit parfum wordt nog steeds verkocht en
staat bekend als het grootste eau de cologne merk

Porseleinen serviesgoed bedrukt met het logo
van Hotel Texel.

Toiletgerei van industrieel vervaardigd 
aardewerk: lampetstellen, kamerpotten, 
kammen- en zeepbakjes.

5

Glazen flesjes voor parfums en andere
cosmetica.
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van Keulen. Het werd al in de 19de eeuw in Nederland
geïmporteerd. De opkomst van de internationale
handel in cosmetica is ook goed terug te zien als ge-
keken wordt naar een shampoofles van het Oosten-
rijkse merk Pixavon en een flesje van Austen’s Forest
Flower cologne afkomstig uit New York. De papieren
labels zijn in de bodem vergaan, maar een tekst in
reliëf is nog wel op de flesjes aanwezig.

Naast de diverse parfumflesjes zijn er tevens tiental-
len medicijnflessen en zalfpotjes gevonden. Voor-
beelden hiervan zijn de flesjes met zogenoemde
‘pain-expeller’ van het merk Anker met daarop ver-
meld een herkomst als Londen of New York. De En-
gelse notering voor pijnbestrijding geeft ook de
indruk dat deze flesjes uit het buitenland afkomstig
zijn. Daarentegen zijn tussen de vondsten ook vele
medicinale flesjes met een binnenlandse oorsprong
aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn de lange, smalle
buisjes met Haarlemmerolie van Claes Tilly, de fles-
sen abdijsiroop en zalfpotjes van de firma Akker uit
Rotterdam en de flesjes eikelcacao van Kraepelien &
Holm uit Zeist. In het begin van de 20ste eeuw was er
een grote diversiteit aan dit soort zogenoemde ‘won-
dermiddelen’ die elk ongemak zouden laten ver-
dwijnen. Volgens een advertentie diende de abdij-
siroop van Akker zelfs als ‘voorbehoedsmiddel’ tegen
de toenmalige Spaanse griep van 1919, een virus wat
in effect bijna vergelijkbaar is met de huidige corona. 

Cosmetica met bijbehorende reclameposters:
ODOL Mondspoelwater; Coty Parfum; Pixavon
Shampoo; Austen’s Forest Flower Cologne.

Akker abdijsiroop met
advertentie uit 1919.

Inktpotjes

Begin 20ste eeuw werd er voornamelijk met kroon-
tjespen en Oost-Indische inkt geschreven. De vulpen
en balpen waren nog in ontwikkeling en de net uit-
gevonden schrijfmachine werd vooral op professio-
neel gebied gebruikt. Dat pen en inkt toen nog erg
populair waren, is ook terug te zien in de grote hoe-
veelheid gevonden inktflesjes. Deze flesjes zijn in
veel verschillende vormen en maten geproduceerd.
Er zijn diverse ansichtkaarten van Hotel Texel be-
waard gebleven. Het is goed mogelijk dat toeristen
tijdens hun verblijf in het hotel met pen en inkt schre-
ven over hun vakantie op Texel en daarvoor inktpot-
jes gebruikten die later tussen het afval in de sloot
zijn terechtgekomen.

Speelgoed en beeldjes

Onder de vondsten zijn een aantal voorwerpen die
speciaal voor kinderen bedoeld waren, zoals: meer-
dere onderdelen van porseleinen poppenhoofden en
verschillende items van kinderserviesjes. Ook noe-
menswaardig zijn de tientallen kitscherige beeldjes.
In veel huishoudens werden omstreeks 1900 de kas-
ten opgesierd met mensfiguren en dierenbeeldjes
van keramiek. Een beeld van een bebaarde man met
mantel roept associaties op met Jozef uit de kerst-
stal. 
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Opmerkelijke vondsten

Opmerkelijke vondsten bewaren we voor het laatst.
Diverse spullen geven geen typisch stadse indruk en
passen al helemaal niet in de sfeer van een hotel.
Een voorbeeld hiervan zijn twee glazen bollen. Het
blijkt te gaan om netdrijvers, gebruikt bij de visserij.
Daarnaast zijn diverse hoefijzers aangetroffen,
hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een boerderij
of een hoefsmid. Verder is een flesje gemerkt met
“CAPI” gevonden waar ontwikkelingsvloeistof voor
fotografie in heeft gezeten. Dit soort vondsten ver-
sterkt het idee dat de sloot niet enkel met afval van
het hotel werd gedempt, maar met meer algemene
stort uit Den Burg en omgeving. 

Tot slot zijn een aantal voorwerpen gevonden die in
de vroege 20ste eeuw al als antiek werden beschouwd, 
zoals een Delftse vaas uit de tweede helft van de
18de eeuw en verschillende stukken blauw beschil-
derd Chinees porselein van rond 1700. 

Texel en het toerisme

De vondsten van deze opgraving geven ons een goed
beeld van Den Burg aan het begin van vorige eeuw.
Texel deed mee in de vaart der volkeren; goederen
en producten van over de hele wereld vonden hun
weg naar het eiland. Ook de opkomst van het toe-
risme komt hieruit naar voren. In de vroege 20ste

eeuw ging het hoofdzakelijk om mensen van stand
die tijdens hun verblijf in de hotels van alle gemak-
ken werden voorzien. Het afval uit de gedempte
sloot toont ook de nalatenschap van de eigen bevol-
king van Texel, waarbij beroepstakken als de veeteelt
en visserij een belangrijk middel van bestaan waren. 

Een selectie van het bijzondere vondstmateriaal
wordt momenteel tentoongesteld in hotel de Linde-
boom aan de Groenplaats in Den Burg. 

Verzameling inktpotjes en 
porseleinen zandstrooier.

Poppenservies en fragmenten van 
porseleinen poppen.

Beeldjes van aardewerk 
en porselein.
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Glazen netdrijvers voor visnetten.

Fles voor CAPI 
foto ontwikkelingsvloeistof.

Antieke Delftse vaas uit de 18de eeuw en
een melkbeker van MOSA porselein in
Chinese stijl van rond 1900. 

Jong en oud hielp op de opgraving. 


