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1. Inleiding

1.1 Algemeen

Tussen 27 augustus en 8 november 2017 is door Archeologie West-Friesland een opgraving 
uitgevoerd ter hoogte van plangebied Groeneplaats/het Raaksje in Den Burg, gemeente Texel. 
Dit gebied ligt aan weerszijden van het oude gesloopte gemeentehuis en wordt globaal aan 
de westzijde begrensd door de Groeneplaats, aan de zuidzijde door de Parkstraat, aan de 
oostzijde door de Wezentuin en de aan de noordzijde door de Binnenburg. Het plangebied 
is in het kader van de herontwikkeling van het centrum van Den Burg inmiddels grotendeels 
opnieuw bebouwd. Het onderzochte deel valt binnen een archeologisch rijksmonument waar 
een deel van de binnenstad van Den Burg toe behoort (afb. 1.1 en 1.2).1 

Het vaste veldteam van het onderzoek bestond uit senior archeologen drs. Sander Gerritsen en 
drs. Bart ter Steege, archeologen drs. Harmen de Weerd, drs. Marlijn Kossen, drs. Annabelle 
de Gast, drs. Jasper Leek en archeologisch medewerkers Aad Weel en Etienne van Paridon. 
Archeologen drs. Wytze Stellingwerf, drs. Fleur Schinning behoorden gedurende een deel van 
het project tot het veldteam. Grote dank gaat uit naar de tomeloze en vrijwillige inzet van 
Wouter Kuip, Annet van Boven, Annet van Doorn, Christine Koersen, Arie Weel, Owen Ooievaar, 
Jordy Jetses, Elisabeth Geerstema, Rowan en Paul Inpijn. Het grondwerk werd uitgevoerd door 
Stephano Siebeling van de firma Tatenhove bv uit Oudenschild.

1 Rijksmonumentnummer 46042.

Afb. 1.1. De onderzoekslocatie (rode stip) binnen Den Burg.
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De uitwerking van het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Sander Gerritsen. Belangrijke 
bijdragen werden geleverd door Wytze Stellingwerf, Christiaan Schrickx, Harmen de Weerd, 
Michiel Bartels, Jasper Leek (allen AWF), Henk van Haaster, Emmy Lammertsma (beide Biax 
Consult), Arno Verhoeven (UvA), Josje van Leeuwen (Buro de Brug), Michel Hulst, Wilma 
Eelman en Wouter Kuip, met medewerking van vrijwillig medewerkers van Archeologie West-
Friesland.

In dit standaardrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek weergegeven. 
De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de fysisch geografische 
achtergrond en de historische gegevens met betrekking tot het plangebied en de directe 
omgeving uiteengezet. In het tweede deel worden de aangetroffen sporen en het verzamelde 
vondstmateriaal geanalyseerd en wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen zoals in het 
Programma van Eisen geformuleerd.2 De rapportage volgt de eisen die gesteld zijn in het PvE, de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.0 en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn. 

1.2 Vooronderzoek

In de omgeving van het plangebied zijn in de afgelopen decennia vele onderzoeken en 
waarnemingen gedaan die samen hebben geleid tot een gespecificeerde verwachting.3 De oudste 
dateren uit 1942 en 1943. Tijdens deze periode in het midden van de Tweede Wereldoorlog 
werden in het centrum van Den Burg door het Rijksmuseum van Oudheden onder leiding van 

2 Bartels 2017.
3 Voor een uitgebreid overzicht van alle onderzoeken en interpretaties zie Woltering 2002. Voor een vertaling 

naar de gespecificeerde verwachting, zie Bartels 2017.

Afb. 1.2. Ligging van het plangebied (rode stippellijn) ten opzichte van het rijksmonument (oranje) en de 
grote verstoring ter hoogte van het gemeentehuis (zwarte stippellijn). In blauw het voorgestelde deel voor 
het onderzoek (Bartels 2017, afb. 4).
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het Duitse Leger, meerdere waarnemingen gedaan.4 Gedurende deze onderzoeken zijn voor het 
eerst de grachten gezien, die onderdeel uitmaakten van de vroegmiddeleeuwse ringwalburg. 

In 1952 heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) onder leiding 
van Dr. Herre Halbertsma twee sleuven gegraven aan de buitenzijde van het centrum. Een 
ter hoogte van Parkstraat 10-12 en een aan de Warmoesstraat 34. Hierin werd een brede 
laatmiddeleeuwse gracht aangesneden die huidige vorm van het centrum van Den Burg in 
grote lijnen heeft bepaald (afb. 1.3).5

In 1964 zijn vooruitlopend op de bouw van het gemeentehuis meerdere proefsleuven 
gegraven. Een van deze sleuven lag binnen het huidige plangebied (afb. 1.6).6 Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat ter plekke de bodemopbouw ernstig verstoord was.

Tijdens de bouw van het voormalige stadhuis in 1967 zijn archeologische waarnemingen 
gedaan (afb. 1.4 en 1.5). Hierbij zijn alle drie de grachten van de vroegmiddeleeuwse 
ringwalburg in zowel vlak als profiel gedocumenteerd. Naast de sporen uit de Vroege 
Middeleeuwen kwamen ook resten tevoorschijn uit de Late Middeleeuwen en de prehistorie 
(afb. 1.4). Deze waarnemingen kwamen niet voort uit een reguliere opgraving. De ontgraving 
van de bouwkuip was namelijk uitgevoerd zonder archeologisch toezicht, waardoor alleen de 
diepste sporen konden worden onderzocht; ondiepe sporen waren ongezien weggegraven. 

Dit incident vormde in 1968 voor het ministerie de aanleiding tot het aanwijzen een 
groot deel van het centrum van Den Burg als archeologisch rijksmonument.7

4 Zie tekstkader M.H. Bartels: ‘Texel: das urgermanische Kulturzentrum?’
5 Woltering 2002.
6 Woltering 2002, 1964-3, profiel O-P.
7 Rijksmonumentnummer 46042.

Afb. 1.3. Ligging van het onderzochte deel (zwarte stippellijn) ten opzichte van de geconstrueerde vroeg-
middeleeuwse gracht (lila), de laatmiddeleeuwse grachten (groen) en het rijksmonument (rode lijn).
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Afb. 1.4. Scan van de originele tekening met de 
waargenomen sporen uit 1967, op de bodem 
van de bouwput van het Gemeentehuis.
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Afb. 1.5. Overzicht van de onderzoeken in de directe omgeving van het plangebied (Woltering 2002, afb. 
3). Legenda: 1. opgravingsput- of sleuf met opgravingsjaar, putnummer en profielaanduiding; 2. de in 
1942, 1967 en 1974 waargenomen vroegmiddeleeuwse grachten; 3. reconstructie van het grachtverloop 
tussen de verschillende opgravingslocaties.

Afb. 1.6. Proefsleuf Q-R (Woltering 2002) binnen het opgravingsvlak (witte stippellijn).
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In 2008 verscheen het rapport: ‘Verkenning archeologische randvoorwaarden ontwikkeling 
‘Ruimte voor het Hart’.8 Dit rapport is opgesteld in het kader van een door de gemeente Texel 
opgestelde ontwikkelingsvisie ‘Ruimte voor het Hart’. Dit heeft geresulteerd in de uiteindelijke 
bouwplannen en het daarmee samenhangende archeologische onderzoek. 

In 2011 is een onderzoek uitgevoerd op de locatie Parkstraat 1 ter hoogte van de voormalige 
bodewoning van het gemeentehuis.9 Hieruit bleek dat de bodem was verstoord tot een 
diepte die varieerde tussen 1,5 m en 2,2 m. Geconcludeerd werd dat de top van het dekzand 
ter plekke nergens meer intact was.10

In 2011 werd het Gemeentehuis gesloopt. Op basis van de foto’s van deze werkzaamheden is 
door M.H. Bartels geconstateerd dat onder de kelder geen intacte resten meer aanwezig waren 
(afb. 1.7 en 1.8).11

8 Van Heeringen, Haaring & Kerkhoven 2008.
9 Boonstra & Flamman 2011; Van Benthem 2011.
10 Tijdens het onderzoek in 2017 bleek dat dit beeld enigszins genuanceerd moest worden. Zie paragraaf 4.1.3.
11 Met dank aan Theo Timmer, Den Burg.

Afb. 1.7. Foto genomen 
tijdens de sloop van het 
gemeentehuis in 2011. 
Onder de kelder waren 
geen intacte resten meer 
aanwezig.

Afb. 1.8. Toevallig 
genoeg zijn de hoogtes 
voor het Actueel Hoogte-
bestand Nederland 
(AHN) gemeten tijdens 
de sloop in 2011.



19

1.3 Archeologische verwachting

Op basis van deze waarnemingen en onderzoeken is een archeologisch verwachting opgesteld 
voor het plangebied dat is verwoord in het bureauonderzoek en het PvE.12

De oudste sporen die zouden kunnen worden aangetroffen, dateren uit het Laat-
Paleolithicum (35.000 – 10.000 BP). Tijdens het onderzoek Beatrixlaan – Den Burg kwam een 
Hamburg-vindplaats uit het Laat-Paleolithicum tevoorschijn.13 De mogelijkheid zou bestaat 
dat in het plangebied ook dit soort resten in het dekzand voorkomen. Hiernaast zouden ook 
resten uit het neolithicum aanwezig kunnen zijn. Te verwachten sporen uit deze periode waren: 
kuilen, mogelijk paalgaten behorende bij diverse structuren.

De aanwezigheid van resten vanaf de Midden-Bronstijd tot en met de Romeinse Tijd was 
vooraf waarschijnlijk. In het zuidelijk deel van het in 1967 onderzochte terrein zijn sporen uit 
de Late IJzertijd en/of Romeinse Tijd waargenomen.14 Het gaat om greppels en kringgreppels, 
kuilen en paalkuilen. Op sommige locaties was een akkerlaag aanwezig. De verwachting vooraf 
was dat vergelijkbare sporen aanwezig zouden kunnen zijn binnen het plangebied.

Vermoedelijk in de 7de eeuw op de plaats van het huidige Den Burg een ringwal met twee 
en mogelijk later drie concentrisch lopende grachten aangelegd.15 De ringwalburg had een 
rechthoekig uiterlijk met afgeronde hoeken en een afmeting van 110 x 135 m. Met de 
vrijkomende grond is aan de binnenzijde van de binnenste gracht een lage wal aangelegd. 

12 Bureauonderzoek: Van Heeringen & Schrijvers 2013; PvE Bartels 2017, delen van de tekst zijn hieruit 
overgenomen.

13 Stapert 1981.
14 Woltering 2002. Zie ook afb. 5.
15 De datering is op basis van enkele (laat) Merovingische scherven gedaan. Momenteel staat deze datering 

ter discussie. Zie ook de vraagstelling voor dit onderzoek en de synthese.

Afb. 1.9. Het documenteren van een beerput.
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In de periode tot de kerstening van dit gebied – in de tweede helft van de 8ste eeuw - werd de 
burg mogelijk bevolkt door de lokale Friese adel.16 De ringwal heeft mogelijk tot in de 9de -10de 
eeuw gefunctioneerd.17 De verwachting vooraf was dat in ieder geval twee van de drie grachten 
binnen het plangebied aanwezig zouden zijn. Het zou gaan om de brede gracht in het midden 
en de smallere aan de zuidzijde. Hiernaast zouden andere sporen aanwezig kunnen zijn, zoals 
resten van tuunwallen, hutkommen of andere nederzettingssporen.18 

In de 14de eeuw is een nieuwe veel ruimere gracht aangelegd. Mogelijk werd daarbij de 
vroegmiddeleeuwse gracht aan de noordzijde opgenomen in de nieuwe. Deze omgrachting 
werd ter hand genomen door Jean de Baeumont, de broer van de Hollandse graaf Willem III. 
Hiermee versterkte hij zijn greep op het vaak opstandige Texel.19 Door deze nieuwe gracht 
kwam de reeds bestaande uithof van het Friese klooster Ludingakerke binnen de omgrachting 
te liggen. Deze uithof ligt volgens de reconstructie van Henk Schoorl buiten het plangebied 
en het was voor het onderzoek onzeker wat voor sporen uit deze periode verwacht konden 
worden.20

Vooraf kon maar in beperkte mate iets over de verstoringsgraad worden gezegd. Men diende 
rekening te houden met diverse verstoringen:21

• De sloop van de panden aan ’t Raaksje in de periode 1960-1966 aan de westzijde van het 
plangebied;

• Een grote insteek aan weerszijden van de bouwput van het gemeentehuis. Uit de 
bouwtekeningen bleek dat deze tot 6 m buiten de gevels aanwezig was;

• De sloop van het gemeentehuis in 2011 heeft mogelijk ook binnen het plangebied schade 
aangericht aan het bodemarchief;

• Werkputten en proefsleuven van divers eerder uitgevoerd onderzoek bevatten geen 
archeologische resten meer;

• Ingravingen uit de Nieuwe Tijd en de Late Middeleeuwen zullen de resten uit voorgaande 
periodes hebben verstoord.

Kort samengevat was de verwachting dat twee van de drie vroegmiddeleeuwse grachten het 
plangebied doorkruisten, daarnaast konden diverse (bewonings)sporen uit zowel de prehistorie 
als de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aanwezig zijn. De mate van intactheid van het 
bodemarchief was onbekend.

16 Dijkstra & De Ridder 2009, 203-205.
17 Woltering 2002.
18 Een tuunwal is een met graszoden beklede (lage) wal, nog steeds veel zichtbaar in het huidige Texelse 

landschap.
19 Dros 2015, 52-54; Woltering 2002.
20 Schoorl 1999a.
21 Zie ook paragraaf 4.3.1.
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Afb. 1.10 t/m 1.14. 
Diverse foto’s van de werkzaam-
heden en bezoek tijdens de 
opgraving.
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Wat is archeobotanie?             H. van Haaster (Biax)

Aan de Ringwalburg is ook archeobotanisch onderzoek verricht, maar wat houdt dat 
precies in?

Bij archeobotanisch onderzoek worden plantenresten onderzocht die bij opgravingen 
worden gevonden. Dat kunnen resten zijn van zaden, vruchten, blaadjes, stukken hout 
en houtskool of kleinere resten zoals stuifmeel, sporen van schimmels, varens, mossen 
en algen. Vaak zijn deze resten half vergaan omdat ze honderden of zelfs duizenden 
jaren in oude bodemlagen hebben gezeten. Een archeobotanisch specialist slaagt er 
desondanks vaak in om de resten met behulp van microscopen op naam te brengen.

Plantenresten die tijdens opgravingen worden gevonden zijn vaak afkomstig van planten 
die een rol in de voeding hebben gespeeld van mensen in het verleden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om verkoolde graankorrels, pitten of doppen van fruit en noten of stuifmeel 
van voedselplanten. Een archeobotanicus kan door deze resten te onderzoeken 
achterhalen wat de voormalige bewoners van een nederzetten aten. Anderzijds zijn 
plantenresten die opgravingen worden gevonden vaak afkomstig van planten of bomen 
die op en rond een nederzettingsterrein stonden of in de wijdere omgeving groeiden. 
Dit zijn dan bijvoorbeeld resten van onkruiden die in tuinen, op akkers, in grasland, 
sloten en andere natuurlijke vegetaties groeiden. De aard van de resten is hierbij 
van belang. Zaden en pitten zijn relatief zwaar waardoor ze door de planten niet ver 
verspreid worden. Ze zijn dus meestal representatief voor de plantengroei in de zeer 
directe omgeving. Stuifmeel daarentegen is microscopisch klein en kan door de wind 
over grotere afstanden verplaatst worden. Door stuifmeelonderzoek kan daarom een 
beeld worden gekregen van de vegetatie (het landschap) in de wijdere omgeving van 
een nederzetting. 

Stuifmeelkorrels van ganzerik (1), hazelaar (3), els (4), struikhei (5) en een varenspore (2) (© BIAX).
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Archeobotanisch onderzoek kan ook gebruikt worden als hulpmiddel bij het dateren van 
grondsporen of lagen. Toen na afloop van de laatste ijstijd, zo’n 11.000 jaar geleden, de 
temperatuur weer langzaam begon te stijgen keerden de tijdens de ijstijd verdwenen 
planten en bomen weer langzaam in ons land terug. Dat gebeurde met verschillende 
snelheden. Zo weten we van de beuk dat deze rond het begin van de ijzertijd 
terugkeerde. De haagbeuk verscheen pas weer rond het begin van de jaartelling. Ook 
cultuurgewassen en daarmee geassocieerde akkeronkruiden verschenen niet allemaal 
tegelijk. Haver werd vanaf de ijzertijd in ons land verbouwd, rogge vanaf de Romeinse 
tijd en boekweit vanaf de late middeleeuwen. Zo is van de meeste cultuurgewassen het 
tijdstip van introductie in de landbouw bekend en kunnen vondsten daarvan gebruikt 
worden om een minimale datering aan een context te geven.

Al met al levert archeobotanisch onderzoek dus een belangrijke bijdrage aan 
het achterhalen van dateringen, voedingsgewoonten van mensen en vegetatie in de 
omgeving waarin ze leefden.

Etensresten uit een middeleeuwse beerput. A: pitten van peer of kweepeer, B: druivenpitten, 
C: kersenpitten, D: hazelnootdoppen, E: walnootschalen, F: pruimenpitten, G: appelpitten, H: 
mispelpitten, I: schelpen van mossel, kokkel en alikruik, J: stekels van stekelrog, K: diverse botjes 
van vis, varken of schaap. (© BIAX Consult)
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2. Onderzoekslocatie

2.1 Geologie en landschap (H. de Weerd)

Texel is het grootste waddeneiland van Nederland en kenmerkt zich door een grote 
landschappelijke diversiteit met strandvlakten, jonge duinen, aandijkingen, inpolderingen 
en een reliëfrijk deel dat als ‘het oude land’ bekend staat. Het is ook een eiland met een 
sterke landschappelijke dynamiek. Zowel door natuurlijke als menselijke invloed is de huidige 
vorm tot stand gekomen en verandering is nog aan de orde van de dag. Kustafslag aan de 
noordzijde en -aangroei aan het zuidwestelijke deel zijn een doorgaand proces waardoor het 
eiland ‘wandelt’. De nieuwe strandwallen bij de Hors zullen uiteindelijk de Razende Bol (de 
zandplaat ten zuidwesten van Texel) bereiken.22 Inmiddels is het zuidwestelijke strand van 
Vlieland al binnen de gemeentegrens van Texel komen te liggen.

Het natuurlijke landschap
Op paleogeografische reconstructies is de veranderende vorm van het eiland goed te zien. Aan 
de basis van het huidige Texel liggen pleistocene stuwwallen en afzettingen die zijn gevormd in 
de voorlaatste ijstijd, het Saalien, tussen 370.000 en 130.000 jaar geleden. Een eerste ijsfront 
kwam tot stilstand bij het huidige Texel en Wieringen en heeft hier stuwwallen achtergelaten. 
Hierna zijn in een tweede ijsstroom, die grofweg de lijn Haarlem – Hilversum bereikte, de 
stuwwallen bedekt geraakt met grondmorene en keileem (formatie van Drenthe).23 In het 
Texelse landschap zijn tegenwoordig nog keileemopduikingen van Den Hoorn en de Hoge Berg, 
tevens het hoogste punt van Texel op 14 m + NAP, goed herkenbaar.

In de volgende en laatste ijstijd, het Weichselien is tussen 115.000 en 10.000 jaar geleden 
een pakket dekzand (formatie van Boxtel) afgezet. Dit ligt op het oude land van Texel nog dicht 
aan de oppervlakte als een dunne laag op de kleileembulten en een dikker pakket in de dalen. 
Het oorspronkelijke reliëf is hierdoor aanzienlijk genivelleerd.24 Destijds was Texel nog geen 
eiland maar een verhoging in het droogliggende Noordzeebekken. Menselijke bewoning op 
het grondgebied van Texel was al mogelijk in deze periode, maar de oudste vondsten dateren 
vooralsnog uit het late paleolithicum.25 Vanaf dan kan een redelijk continue bewoning worden 
verondersteld, maar de meeste bekende prehistorische nederzettingen dateren in de (midden 
tot late) Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd.26 Het is opmerkelijk dat er op Texel geen bekende 
nederzettingen zijn uit het Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Wel zijn artefacten uit deze 
perioden bekend. Waarschijnlijk lagen de nederzettingen op de lager gelegen delen en waren 
door erosie of afzetting van marien sediment niet meer herkenbaar bij de veldkarteringen van 
Woltering in de jaren 1975 - 1977.27

Gedurende het Holoceen warmde het klimaat op en steeg de zeespiegel snel, waardoor het 
gebied van Texel deel werd van een marien landschap.28 Een herhalend proces van vorming van 
strandwallen (formatie van Naaldwijk) en afzettingen van zeeklei (formatie van Wormer) volgde 
waarbij de kustlijn steeds meer opschoof naar het oosten. Veen begon vervolgens te groeien 

22 Roos 2013, 134-135.
23 De Jong 2015.
24 De Jong 2015.
25 Hessing et al. 2013, 22. Er is enige discussie over de datering van de paleolithische vondsten op Texel.
26 Zie Woltering 2000, deel III. Bij de opgraving aan de Beatrixlaan zijn ook sporen uit het mesolithicum 

aangetroffen.
27 Hessing et al. 2013,  23.
28 Vos 2015.
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op de mariene afzettingen. Feitelijk was Texel nog niet gescheiden van het vasteland maar 
het bruikbare grondgebied werd vanaf de Bronstijd wel steeds kleiner, waarbij men woonde 
op dekzandruggen in een veenmoeras. In de Romeinse tijd werden alleen de hoogst liggende 
dekzandruggen en het keileemplateau bewoond (afb. 2.1.1).29 Het totale te benutten oppervlak 
bedroeg in de Bronstijd ongeveer 54 km2. In de Vroege Middeleeuwen slonk dit naar 18 km2.30

Na de Romeinse tijd raakte het veen deels bedekt onder zeeklei of erodeerde onder mariene 
invloed.31 Ook delen van het pleistocene dekzandgebied vielen ten prooi aan de zee. Het 
grootste deel van het veenmoeras ten zuiden van Texel raakte bedekt met zeeklei of verspoelde. 
Een verbinding met het vaste land van Friesland bestond mogelijk nog wel via het uitgestrekte 
veengebied de ‘Moerwaard’.32 Door stormvloeden in de late 14de eeuw ontstond het zeegat 
Marsdiep. De eerste vermelding dateert al in 817, waarschijnlijk als aanduiding van een 
afwaterende veenstroom of getijdengeul. Betere ontwatering van het veen zorgde ervoor dat 
het Marsdiep tussen 800 en 1200 verder kon uitbreiden naar het zuiden en oosten waarbij de 
huidige klif bij Den Hoorn werd gevormd.33 Stormvloeden in de 13de en 14de eeuw veroorzaakten 
uiteindelijk een permanente open verbinding met het Almere en de Vlie, waarmee Texel een 
eiland is geworden.34 In de loop van de Vroege Middeleeuwen of mogelijk zelfs pas rond 1300 
stabiliseerde de krimp van de beschikbare woongronden.35 Het middeleeuwse Texel was een 

29 Hessing et al. 2013,  15-17.
30 Woltering 2016, 278-79.
31 De Jong 2015. Woltering dateert de mariene kleiafzetting overigens al in de IJzertijd.
32 Berendsen 2005, 217.
33 Schoorl 1999a, 25; Woltering 1996-97, 302; Bartels 2019. 
34 Schoorl 1999a, 25-26; De Jong 2015.
35 Verschillende bronnen zijn hier tegenstrijdig, Hessing 2013 meent dat in de Vroege Middeleeuwen de 

erosie afneemt. Kloosterhuis 1986 en Schoorl 1999 menen dat dit pas gebeurt met de eerste bedijkingen 
in de Late Middeleeuwen. De landschappelijke reconstructie van Woltering 2000, deel 3 laat de krimp van 
het beschikbare areaal ook samenvallen met de aanleg van de eerste dijken.

Afb. 2.1.1. Uitsnede van de paleogeografische kaart met de situatie rond 100 na Chr. Het plangebied is 
aangeduid met de rode stip (Vos e.a. 2018). 
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eiland geworden met een grillige kustlijn, waar alleen de hoogste delen nog boven water 
stonden bij springvloed (afb. 2.1.2).36 Kreek de Lange Waal of Laagwaal, gelegen tussen 
Den Burg en De Waal, scheidde het oostelijke deel van het eiland van het westen. Hiernaast 
bestonden meer getijdegeulen die diep landinwaarts liepen en zich hadden ingesleten in het 
lager liggende dekzandgebied.37

Dijken en polders
In de Late Middeleeuwen werd geprobeerd om het bewoonbare land te consolideren, werden 
dijken opgeworpen en ‘cooghen’ (stukken buitendijks land of kwelders) ingedijkt. De oudste 
dijken dateren waarschijnlijk al vóór 1300 en vanaf 1350 werden systematisch de kwelders 
ten noorden van het oude land ingepolderd.38 Een geduchte poging werd gedaan om vanaf de 
tweede helft van de 15de eeuw de Waalenburgerpolder te bedijken en zo de ‘trechter’ te sluiten 
tussen De Koog en De Waal. Deze dijk brak door in 1553, waarna pas in het begin van de 17de 
eeuw de dijk definitief werd gesloten.39 Texel heeft dan nog niet de huidige vorm en eindigde 
net ten noorden van De Koog (afb. 2.1.3). Rond 1630 werd het duin -en kweldereiland Eierland 
met een zanddijk verbonden met Texel waarna, zij het ongeveer 200 jaar later, de Eierlandse 
polder werd ingedijkt. Verdere bedijkingen en inpolderingen volgden tot laat in de 19de eeuw, 
waarmee de noordzijde van Texel de huidige vorm heeft gekregen.40

36 Kloosterhuis 1986, 30-31.
37 Kloosterhuis 1986, 30-31.
38 Schoorl 1999a, 70-77.
39 De Jong 2015, Kloosterhuis 1986, 33-34.
40 Schoorl 1999b, 323-355; Roos 2013.

Afb. 2.1.2. Uitsnede van de paleogeografische kaart met de situatie rond 800 na Chr. Het plangebied is 
aangeduid met de rode stip (Vos e.a. 2018).
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De omgeving van Den Burg
De geomorfologische kaart (afb. 2.1.4) toont een dekzandrug (gele gestippelde vlak, code 
B53), al dan niet met oud bouwlanddek. De pleistocene dekzandruggen op Texel vormen 
goede locaties voor prehistorische bewoning, zeker ten tijde zeespiegelstijging en vernatting 
van het landschap. De meeste bekende nederzettingen uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse 
tijd liggen op een dekzandrug. Het bouwlanddek, in de eeuwen opgebrachte plaggen, vormt 
een goede bescherming van de eventueel aanwezige prehistorische archeologische resten. 

De kern van Den Burg is niet gekarteerd op de bodemkaart, maar de bodems in de 
directe omgeving bestaan uit laarpodzolgronden of eerdgronden. Een laarpodzol kenmerkt 
zich door een dikke, meestal door plaggenbemesting opgebrachte bovengrond van 30-50 
cm. Bovendien is de bodem met water verzadigd (geweest); een laarpodzol ontstaat bij 
ondiepe grondwaterstanden. De bodem onderschrijft de hoge archeologische verwachting. Het 
antropogene opgebrachte vruchtbare akkerdek is meestal gedurende lange tijd opgeworpen 
en is een indicatie voor menselijke activiteit. In de omgeving van Den Burg zijn deze ‘bemest’ 
met kleiig of lemig materiaal of soms met kleiplaggen. De grondwatertrap is sterk variabel, V 
en VI.41

Den Burg ligt niet op het hoogste gestuwde deel van Texel, maar wel binnen het hoger 
liggende dekzandgebied. Tegenwoordig is het landschap rond Den Burg vrij open en bestaat 
uit grasland. Recent palynologisch onderzoek wijst op een soortgelijke open en boomarme 
omgeving ten tijde van het functioneren van de ringwalburg.42 Het maaiveld van het plangebied 
ligt ongeveer 2,8 m + NAP. De dekzandrug is echter grillig van vorm en het natuurlijk reliëf in 

41 Kloosterhuis 1986, 66-70.
42 BIAX rapport, bijlage 2, zie ook synthese.

Afb. 2.1.3. Uitsnede van de paleogeografische kaart met de situatie rond 1500 na Chr. Het plangebied is 
aangeduid met de rode stip (Vos e.a. 2018).
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de omgeving varieert ook sterk. Ten zuidwesten van de kern van Den Burg loopt het maaiveld 
sterk af en gaat over in het zandgebied dat onder mariene invloed heeft gestaan. Op de 
paleogeografische reconstructie (Vos 2018) van 800 na Chr. is een kwelder zichtbaar met een 
actieve getijdenzone die tot dicht bij Den Burg reikte (afb. 2.1.2).

De vraag is dan ook hoe groot de invloed van de zee was ter hoogte van het huidige centrum van 
Den Burg door de tijd heen. Bij het nabijgelegen onderzoek aan de nederzetting uit de Bronstijd 
tot de Late Middeleeuwen aan de Beatrixlaan zijn geen mariene afzettingen aangetroffen. Wel 
is de nederzetting in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen opgehoogd door middel van 
woonterpen. Het opgeworpen pakket meet ongeveer 1,5 m en bestaat uit gestoken zoden van 
klei. Hieruit blijkt dat de kweldergebieden rond de hogere zandgronden geëxploiteerd zijn.43 Ook 
zijn de perceelsloten meermaals uitgegraven.44 Het grondwater stond klaarblijkelijk zo hoog 
dat ‘watermanagement’ noodzakelijk was. In een reconstructie, gebaseerd op een grootschalig 
uitgevoerde survey met aanvullende boringen, vermoedt Woltering mariene invloeden tot een 
hoogte van -0,5 m t.o.v. NAP vóór de Romeinse tijd (gemiddeld hoogwater tot + 0,2 m. t.o.v. 
NAP).45 In de Vroege Middeleeuwen reikte het gemiddeld hoogwater tot + 0.4 m en in de Late 
Middeleeuwen tot + 1,0 m NAP.46 Vos gaat uit van een extreem hoogwaterstand van + 2,0 
m NAP.47 Dat betekent dat met extreem hoogwater (enkele dagen per jaar) beide grachten 
volstroomde met zeewater. Hier wordt in de synthese op ingegaan.

43 Woltering 2000, deel III, 336.
44 Woltering 2000, deel III, 269; Woltering 2000, deel I, 30.
45 Woltering 2000, deel III, 320-324
46 Woltering 2000, deel III, 335-343.
47 Mondelinge mededeling Peter Vos (TNO) 2020.

Afb. 2.1.4. Uitsnede van de geomorfologische kaart 1:50.000. Het plangebied is aangeduid met de rode 
stip (Alterra 2019 / Nationaal Georegister).
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2.2 Het Agnietenklooster (C.P. Schrickx)

Het monastieke landschap
Midden in Den Burg stond in de late Middeleeuwen een vrouwenklooster, dat een belangrijke 
rol in het religieuze leven van dit dorp en het eiland speelde. Dochters uit vrome gezinnen 
traden tot dit klooster toe, de zusters baden voor het zielenheil van de weldoeners van deze 
kloostergemeenschap en dagelijks werd de mis in de kloosterkapel gevierd. Het luiden van 
de klok moet een vertrouwd geluid voor de inwoners van Den Burg zijn geweest. Op het 
moment van stichting van dit vrouwenklooster ergens begin 15de eeuw waren er op Texel 
geen andere kloosters, maar het kloosterleven was voor de eilandbewoners geen onbekend 
fenomeen. Dat op Texel geen klooster bestond, was zeker niet vreemd. Binnen de huidige 
landsgrenzen waren in die tijd over het algemeen nog maar weinig kloosters. De oude ordes 
zoals de benedictijnen, cisterciënzers en premonstratenzers kenden een aantal vestigingen. 
In Holland kwamen relatief laat kloosters tot stand. Een van de oudste was de benedictijner 
abdij van Egmond, gesticht in de 10de eeuw door graaf Dirk II ter ere van Sint Adalbert. 
Aan de andere kant van de Zuiderzee, in Friesland, kwam in het begin van de 12de eeuw 
het eerste klooster tot stand: de Sint-Odulfusabdij in Staveren. Er volgden in Friesland meer 
kloosterstichtingen, die dankzij schenkingen en aankopen veel grond en goederen verwierven. 
Een deel van het grondbezit beheerden de kloosterlingen zelf. We spreken in dat geval van 
een uithof: een goederencomplex uitgebaar vanuit één centrale kloosterboerderij. In Den Burg 
heeft lang een uithof van een Fries klooster gelegen, namelijk van de reguliere monniken 
(Augustijnen) van Ludingakerke bij Harlingen. Deze monniken bezaten op Texel twee uithoven, 
in Den Burg en De Waal, die beide vanuit Den Burg werden beheerd.48 Hier moet dus een 
grote kloosterboerderij hebben gestaan, waar monniken en lekebroeders aanwezig waren. 
De landerijen op Texel had dit klooster van de graaf van Holland ergens na 1200 verkregen. 
Dit uithof in Den Burg zal ongetwijfeld van oorsprong de grafelijke curtis zijn geweest, wat 
ook de naam Gravendale voor dit bezit verklaart.49 Deze achtergrond speelde zeker een rol in 
1345, toen de graaf van Holland de Friese kloosterbezittingen in beslag nam als pressiemiddel 
in zijn conflict met Westergo en Oostergo. De Friezen gingen echter niet akkoord met zijn 
eisen op het gebied van de rechtspraak, waarna het alsnog tot een gewapend treffen kwam. 
Graaf Willem IV kwam in de slag bij Staveren om het leven en zijn leger leed een smadelijke 
nederlaag. De in pand genomen kloostergoederen in West-Friesland en Waterland werden 
vervolgens definitief geconfisqueerd. Het bezit op Texel werd echter ongemoeid gelaten.50 In 
1360 kwam hier een einde aan toen Jan van Blois, stadhouder van Holland en Zeeland, alle 
bezittingen en rechten van het klooster in Lundingakerke kocht.51 Op monastiek vlak werd 
Texel een leeg gebied, zoals dat ook voor West-Friesland sinds 1345 gold. Vanaf het einde van 
de 14de eeuw veranderde deze situatie drastisch.

Moderne devotie
De oude kloosters werden bevolkt door personen uit de adel of het patriciaat aangezien kennis 
van de Latijnse taal en medegaven in de vorm van geld bij intrede in het klooster noodzakelijk 
waren. In deze kloosters werden in de 14de eeuw de oorspronkelijke kloosteridealen, vooral 

48 Schoorl 1996; Schoorl 1999. Naast de uithoven beschikten de monniken van Ludingakerke over de 
patronaatsrechten op vier kerken op Texel, wat inhoudt dat zij de pastoors benoemden en inkomsten uit 
de parochies hadden.

49 Mol 2001.
50 Mol 1997, 101.
51 Schoorl 1996.
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op het vlak van de armoede, in veel gevallen verzaakt. Dit leidde tot een breed gevoeld 
hervormingsbesef in Europa. Eind 14de eeuw kwam in Nederland een religieuze beweging van 
de grond die de Moderne Devotie wordt genoemd en die zeer succesvol zou zijn. De grondlegger 
was Geert Grote (1340-1384), die in zijn ouderlijk huis in Deventer een zusterhuis oprichtte. 
Samen met Florens Radewijns, een van de vroege moderne-devoten, stichtte hij bovendien een 
broederhuis. Centraal in het gedachtegoed van Geert Grote stonden nederigheid en soberheid. 
Hij maakte mystieke geschriften toegankelijk voor een breed publiek en zorgde voor een 
vertaling van het Latijnse getijdengebed in de volkstaal. Hierdoor stelde hij personen van lage 
komaf in staat een religieus leven te leiden. 

Geïnspireerd door Geert Grote kwamen in diverse steden broeder- en zusterhuizen tot 
stand. Kenmerkend voor deze huizen was dat de ingezetenen een gemeenschappelijk religieus 
leven leidden en afstand van hun privébezit deden ten gunste van de gemeenschap. De 
broeders en zusters van het gemene leven, zoals de leden van deze gemeenschappen werden 
genoemd, legden niet de kloostergeloftes af en volgden geen kerkelijk erkende kloosterregel. 
In 1385 kwam in Hoorn zowel een broeder- als een zusterhuis tot stand, waarmee Hoorn 
een van de eerste steden was van de nieuwe religieuze beweging.52 De stichting van het 
broederhuis is uit de historische bronnen goed bekend. Twee leken schonken een huis aan vijf 
personen, onder wie Paulus Albertsz uit Medemblik, die het bestuurscollege van de nieuwe 
stichting vormden. De stichting van het zusterhuis is minder goed bekend uit de bronnen. In 
een kroniek is eenvoudig sprake van de oprichting van een ‘nieuwe vergadering’ in 1385 in een 
huis achter de parochiekerk. Het gaat om het latere Agnesconvent. Uit een akte uit 1399 blijkt 
dat het broeder- en het zusterhuis dezelfde bestuurders hadden. Op basis hiervan kunnen 
we veronderstellen dat beide gemeenschappen door dezelfde personen zijn gesticht. Enkele 
jaren later kwam nog een tweede zusterhuis tot stand, namelijk het latere Ceciliaconvent. De 
oudste vermelding dateert uit 1396 en het kan eigenlijk geen toeval zijn dat de zusters een 
huis betrokken naast het broederhuis.

In Enkhuizen kwam mogelijk in hetzelfde jaar 1385 een zusterhuis tot stand. Zeker is dit 
niet want de enige vermelding komt uit de kroniek van Brandt uit 1666 waarin bij het jaar 1420 
staat vermeld dat het Ursulaconvent werd gesticht, maar ‘men meent dat het al in de jaere 
1385 was begonnen’.53 Dat eind 14de eeuw een religieuze vrouwengemeenschap in Enkhuizen 
bestond, blijkt uit nog een tweede vermelding in de kroniek van Brandt, namelijk dat in 1398 
de stad een ‘seker begijnhof met d’ingesetenen vandien in hunne bescherminge naemen’. Ook 
in Medemblik kwam eind 14de eeuw een zusterhuis tot stand. De oudste vermelding dateert 
uit 1395 en heeft vermoedelijk betrekking op het latere Mariaconvent. Albrecht van Beieren 
nam in dat jaar, net zoals hij dat in Hoorn in 1396 en in Enkhuizen in 1398 deed, een huis met 
‘joufrouwen, maechden en weduwen’ die woonden aan de zuidzijde van de kerk onder zijn 
bescherming.54 Waarschijnlijk heeft Paulus Albertsz van Medemblik, die we ook al in Hoorn 
tegenkwamen, een belangrijke rol gespeeld bij de stichting van dit huis, want in 1400 wordt 
hij de minister van de zusters in Medemblik genoemd.

De Moderne Devotie kreeg dus in West-Friesland al vroeg voet aan de grond. Eind 14de 
eeuw heerste binnen de Kerk een repressieve sfeer ten aanzien van ideeën die niet strookten 
met de officiële kerkelijk leer. Vanwege deze dreiging kwam in 1399 een aantal moderne-
devoten, onder wie de hiervoor genoemde Paulus Albertsz, in Amersfoort bijeen. Zij besloten 
dat de gemeenschappen waarbij ze betrokken waren, de derde regel van Franciscus zouden 

52  Zie voor een uitgebreide beschrijving van het monastieke landschap in West-Friesland: Schrickx 2015.
53  Brandt 1666, 16.
54  Van Mieris 1753-1756, 626.
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aannemen en gezamenlijk een kapittel zouden vormen, namelijk het Kapittel van Utrecht. De 
derde regel was in 1289 per pauselijke bul erkend als regel voor personen die een individueel 
religieus leven wilden leiden. De aanname van deze regel gaf de gemeenschappen een plaats 
binnen de Kerk. In 1401 werd pauselijke toestemming verkregen tot het houden van een 
jaarlijks generaal kapittel (vergadering) met wetgevende bevoegdheden. De oprichting van 
het nieuwe kapittel was daarmee een feit.

Het Agnesconvent in Hoorn en het Mariaconvent in Medemblik namen waarschijnlijk 
direct in 1399 de derde regel van Franciscus aan. In 1400 wordt Paulus Albertsz namelijk 
minister (bestuurder) van de zusters in Hoorn en Medemblik genoemd. In de jaren daarna 
gingen meer gemeenschappen in Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar en Medemblik over naar de derde 
regel, en al deze gemeenschappen sloten zich aan bij het overkoepelende orgaan het Kapittel 
van Utrecht. Er volgde eind 14de en begin 15de eeuw een serie nieuwe stichtingen in deze 
steden en ook in Grootebroek en Schagen, die vanaf het begin de derde regel volgden. Helaas 
is lang niet in alle gevallen het jaar van stichting van een gemeenschap bekend.

De tertiarissen, zoals de zusters van de derde regel worden genoemd, namen een geheel 
eigen positie binnen het monastieke landschap in. De derde regel was geen kerkelijk erkende 
kloosterregel. Aanvankelijk legden de zusters ook niet de drie monastieke geloften (kuisheid, 
armoede en gehoorzaamheid) af en vormden zij geen besloten gemeenschappen. Om die reden 
waren hun religieuze huizen kerkrechtelijk geen kloosters. We spreken van conventen, zoals 
ook gebruikelijk was in die tijd. De derde regel was niet bestemd voor een gemeenschappelijk 
leven. Het Kapittel van Utrecht stelde daarom statuten op en vaardigde kapittelbesluiten uit om 
het religieuze leven van de aangesloten conventen op uniforme wijze te regelen. In kloosters 
werd het volledige Latijnse koorgebed gebeden en dat nam een groot deel van de dag in 
beslag. In de conventen hielden de zusters zich aan de verkorte Nederlandstalige getijden, 
waardoor ze tijd over hadden voor werkzaamheden waarmee ze geld konden verdienen. De 
meeste conventen participeerden in de textielnijverheid, waarbij we vooral aan spinnen en 
weven moeten denken. Sommige conventen groeiden uit tot grote gebouwencomplexen en 
verwierven dankzij schenkingen veel land in de omliggende dorpen. 

In de loop van de 15de eeuw gingen de conventen steeds meer op echte kloosters lijken. 
De derde regel bood aanvankelijk geen mogelijkheid tot het oprichten van eigen kapellen 
met begraafplaatsen. Dit veranderde in 1430 toen hier toestemming voor werd verleend. 
Aanvankelijk legden de tertiarissen slechts de gelofte van kuisheid af en niet de drie monastieke 
geloften. In de praktijk deden ze echter wel afstand van hun privébezit en was gehoorzaamheid 
aan de biechtvader en het kapittel een vanzelfsprekendheid. In 1464 verbood het kapittel 
privébezit en in 1487 werden de drie monastieke geloften alsnog ingevoerd. Vrouwenkloosters 
kenden een kloosterslot (clausuur), wat inhield dat de zusters niet zonder toestemming het 
klooster mochten verlaten en bezoekers het klooster niet in mochten. Deze strenge levenswijze 
was bij de tertiarissen niet verplicht. Toch werden sommige conventen in de 15de eeuw vrijwillig 
besloten. 

Bovenstaande maakt duidelijk dat het onderscheid tussen een echt klooster en een 
convent minder strikt is dan de definities doen veronderstellen. In de literatuur worden de 
tertiarissen vaak als semi-religieuzen aangeduid. Op basis van recent onderzoek naar de derde 
orde wordt deze aanduiding tegenwoordig afgewezen en worden de tertiarissen als volwaardige 
religieuzen beschouwd. Als we de kerkrechtelijke definitie van een klooster loslaten, en 
een klooster zien als een plaats waar mannen of vrouwen, die zich uit de wereld hebben 
teruggetrokken, samenwonen om volgens een ascetische regel onder leiding van een overste 
een leven in dienst van God te leiden, kunnen we wel degelijk gewoon van kloosters spreken.
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Niet onvermeld mag blijven dat als onderdeel van de religieuze beweging die we de Moderne 
Devotie noemen niet alleen gemeenschappen van broeders of zusters van de derde orde van St- 
Franciscus tot stand kwamen, maar ook kloosters van reguliere kanunniken of kanunnikessen, 
die de regel van Augustinus volgden. Een voorbeeld van een dergelijk klooster is Nieuwlicht 
in Westerblokker buiten Hoorn. Verder waren er vrouwengemeenschappen die de regel van 
Augustinus volgden (een kerkelijk erkende regel in plaats van de derde regel van Franciscus) 
maar deze wel combineerden met een lekenachtige leefwijze. We spreken in dit geval van 
conversinnen, als onderscheid van de gebruikelijke koorzusters. Tot slot kwamen ook vanuit 
de oude kloosterordes nieuwe kloosters tot stand, door volledige nieuwe stichtingen of door 
omvorming van conventen van de derde orde. Nieuwe stichtingen waren bijvoorbeeld het 
minderbroedersklooster (1448), het karmelietenklooster (1467) en het clarissenklooster (1509) 
in Alkmaar. In Hoorn werd een tertianengemeenschap omgevormd tot kruisbroedersklooster 
(1457) en in Enkhuizen kwam een Augustijnenklooster tot stand (1498). Duidelijk mag zijn dat 
de kloosterbeweging een heel spectrum aan soorten kloosters omvat. Voor Texel is dit verder 
niet van belang want hier bleef het bij het ene tertiarissenklooster.

Het Agnietenklooster
Tot de stichtingsgolf van conventen behoort het Agnietenklooster (of Agnesklooster, gewijd 
aan St Agnes) in Den Burg. Het klooster was aangesloten bij het Kapittel van Utrecht, zoals 
dat voor verreweg de meeste tertiarissengemeenschappen gold.55 De oudste vermelding is uit 
1438, toen de zusters van ‘Diewair uter Wijc’ een stuk land bij hun klooster kochten, grenzend 
met de erven van de grafelijkheid van Holland een de noord- en westzijde, de burgwal aan de 
zuidzijde en de ‘papelike provende’ aan de oostzijde (afb. 2.2.1).56 De erven van de grafelijkheid 

55 Zie voor een studie naar de geschiedenis van het Kapittel van Utrecht: Van Engen 2006.
56 NHA, 403, inv.nr. 534.

Afb. 2.2.1. De oudste vermelding van het klooster is uit 1438, toen de zusters van ‘Diewair uter Wijc’ een 
stuk land bij hun klooster kochten (NHA, 403, inv.nr. 534).
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zijn van het oude uithof afkomstig. Het kloosterareaal breidde verder uit met de koop van een 
boomgaard van circa 240 roeden uit het grafelijkheidsbezit in 1504. De aankoopakte en een 
bewijs van betaling uit 1505 zijn bewaard gebleven.57 

Het stichtingsjaar van het Agnietenklooster is dus onbekend. Uit de vermelde 
geschiedenis van de kloosters in de kop van Noord-Holland blijkt dat deze stichting zeker na 
1385 moet hebben plaatsgevonden. Uit het ontbreken van stukken uit het einde van de 14de 
eeuw, bijvoorbeeld een grafelijke bescherming, zouden we kunnen afleiden dat de stichting na 
1400 heeft plaatsgevonden. Het is mogelijk dat het nieuwe klooster de beschikking kreeg over 
een of meer gebouwen van de oude uithof. De gebouwen stonden onder grafelijk beheer, zoals 
blijkt uit rekeningen van verbouwingen en reparaties uit de jaren 1377-1381.58

Tijdens de eerste decennia van het bestaan van het klooster had deze vermoedelijk 
nog geen eigen kapel. Dat was een gebruikelijke situatie. Het kan zijn dat werd volstaan met 
een draagbaar altaar (een zogenoemd altare portatile) dat in een van de conventruimtes 
was geplaatst. Het is ook mogelijk dat de zusters gebruik maakten van de parochiekerk die 
naast hun klooster stond. Vóór het jaar 1430 waren er zelfs bij de tertiarissen helemaal geen 
kloosterkapellen. Pas in 1430 verleende de paus aan het Kapittel van Utrecht een bul, getiteld 
Promptum et benivolum, waarin hij toestemming gaf eigen kapellen met kerkhoven op te 
richten en in die kapellen de sacramenten te bewaren.59 Het zou kunnen dat het klooster een 
tijd lang een eenvoudige houten kapel heeft gehad, maar daar is in de bronnen niets over 
te achterhalen. Zeker is dat in de jaren vijftig en zestig van de 15de eeuw geld bijeen werd 
gebracht voor de bouw van een kapel. In 1456 schonk priester Heinric Nanno(zoon) al zijn 
goederen aan het klooster voor de bouw van hun kerk ‘op dat hem naden ewangelium christi 
weder bueren van gode hondertvoudich loen ende ewich salich leven’.60 Zijn beloning zou hij 
na zijn dood krijgen, was zijn vaste overtuiging. In 1459 schonk Alijt heer (priester) Aernts 
dochter al het geld dat zij uit de erfenis van haar vader en moeder had ontvangen of nog op 
wat voor manier dan ook zou ontvangen aan het klooster voor de bouw van de kerk, zonder 
dat zij of haar erfgenamen hier ooit aanspraak op zouden maken.61 

57 NHA, 176, inv.nr. 1348 en 1349.
58 Schoorl 1996, 102-103.
59 Van Engen 2006, 138.
60 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 10.
61 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 12.

Afb. 2.2.2. Uit 1462 stamt de vermelding van een schenking. Priester Gherijt Haiko(zoon) schenk geld uit 
de erfenis van zijn moeder aan het klooster voor de bouw van de kerk. (NHA, 403, inv.nr. 538). 
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In 1462 schonk priester Gherijt Haiko(zoon) geld uit de erfenis van zijn moeder aan het klooster 
voor de bouw van de kerk.62 Tevens schonk hij aan de zusters al zijn roerende goederen en 
kostbaarheden die hij op het moment van opstellen van de akte bezat of nog zou verwerven, 
zonder dat zijn broers of zussen hier aanspraak op konden maken (afb. 2.2.2). Opvallend is 
dat de schenkingen werden gedaan door twee priesters en de dochter van een priester, waarbij 
overigens opgemerkt moet worden dat het in die tijd vaker voorkwam dat priesters kinderen 
hadden. Zij bestemden hun geld dus heel bewust voor de bouw van het godshuis. We kunnen 
de kapel zien op de tekening van Jan van Scorel uit 1552 (afb. 2.2.3). Opvallend is dat deze 
wordt weergegeven als een kerk met dwarsschip.

Mogelijk hangt de verlening van een privilege met aflaatbrief in 1480 met de voltooiing van de 
eigen kloosterkapel samen. Hierin verleent Lucas de bisschop van Sibenicum, pauselijk legaat, 
het voorrecht een eigen biechtvader te kiezen.63 De biechtvader droeg zorg voor de geestelijke 
leiding van de gemeenschap, zoals het lezen van de dagelijkse missen, het afnemen van 
de biecht, het verrichten van de verschillende sacramenten en het voorgaan bij inkledingen, 
professies en begrafenissen. Het klooster werd middels het privilege buiten de parochie van 
Den Burg geplaatst. Of de zusters daadwerkelijk stem hadden in de keuze van de biechtvader 
is maar de vraag. Het Kapittel van Utrecht en de visitatoren zullen hier een belangrijke rol 
hebben gespeeld. 

Een wijdingsakte van de kapel is niet overgeleverd. Deze zal zich ongetwijfeld in het 
kloosterarchief hebben bevonden, maar dit archief is vrijwel geheel verloren gegaan. Een deel 
van het archief zal in 1569 door de laatste zusters zijn meegenomen naar Leiden. Een ander 
deel van het archief is terechtgekomen in het weeshuis. Na opheffing van het Agnietenklooster 

62 NHA, 403, inv.nr. 538.
63 NHA, 403, inv.nr. 533.

Afb. 2.2.3. De kapel zichtbaar op een detail uit de kaart van Jan van Scorel uit 1552.
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tijdens de Opstand werden de gebouwen en goederen van het klooster namelijk toegewezen 
aan het weeshuis. Van Cuyck schrijft hierover in zijn “brieven over Texel en de naby-gelegen 
eilanden’ uit 1789: “Ik vroeg den vader van dit weeshuis, of er noch oude papieren waren, 
neen, was het antwoord, maar op den zolder hebben groote koffers gestaan, waar in geschriften 
waren, die niemand leezen kon, en daarom, eenige jaaren geleden, door weesmeesteren 
verbrand zyn”.64 Van Cuyck verzucht erbij “wat is er niet menig fraai stuk der oudheid door 
onkunde en domheid vernietigt!”. 

Ondanks deze weggooiwoede van de weesmeesters worden in het Regionaal Archief 
Alkmaar diverse stukken bewaard die betrekking hebben op het klooster.65 Een op het eerste 
gezicht interessant boek moeten we helaas afschrijven als bron voor het klooster. Het staat in 
de index omschreven als ‘kasboek van inkomsten en uitgaven ten behoeve van het klooster, 
1568-1572’.66 Als dit boek van het klooster zou zijn, zou dat opvallend zijn aangezien de zusters 
in 1569 het klooster verlieten. In 2013 hebben Van der Kooi en Van Empel een transcriptie 
van de tekst, wat door het moeilijke handschrift een aanzienlijke klus moet zijn geweest, in 
eigen beheer uitgegeven. Tevens heeft Van der Kooi een artikel over dit archiefstuk in het 
verenigingsblad van de Historische Vereniging Texel geschreven.67 Van der Kooi stelt dat het 
de boekhouding van een lakenkoopman betreft, met spaarzame latere aantekeningen.68 Deze 
latere aantekeningen, die op het weeshuis lijken te slaan, zijn vermoedelijk de aanleiding 
geweest om dit werk bij het weeshuisarchief onder te brengen. In de huidige index staat 
het vanwege de datering ondergebracht bij het Agnietenklooster. Dit kasboek is dus voor 
de geschiedenis van het klooster niet van belang. Gelukkig bevinden zich in het archief 
meerdere stukken die wel op het klooster betrekking hebben en die waarschijnlijk via het 
oud gemeentearchief zijn overgeleverd. Daarnaast zijn in het Noord-Hollands Archief enkele 
belangrijke archiefstukken aanwezig.69

Een van de bewaard gebleven stukken is een grafelijke oorkonde die in 1478 is 
uitgevaardigd.70 De inhoud is niet specifiek voor het Agnietenklooster opgesteld, maar 
betreft een aantal bepalingen die voor alle tertiarissen zijn vastgelegd. De achtergrond is een 
toenemend verzet vanuit de samenleving tegen de ongebreidelde groei van bezit in ‘de dode 
hand’ en tegen de concurrentie van de zusters op ambachtelijk vlak, waarbij we vooral aan 
de lakennijverheid moeten denken. Dit leidde tot een serie landsheerlijke maatregelen, die in 
de praktijk weinig effect sorteerden. Uiteindelijk besloot hertog Karel de Stoute in 1474 over 
te gaan tot een belastingheffing op goederen en renten in religieuze handen.71 Dit leidde tot 
fel verzet, maar in opdracht van de hertog werd in 1476 gewoon tot inning, desnoods onder 
dwang, overgegaan. In het stuk uit 1478 worden onder andere een maximumomvang voor het 
klooster (50 zusters) en de maximale inkomsten uit bezit vastgelegd en wordt lakennijverheid 
voor de markt verboden.

Kwijtscheldingsakten
Hoewel er dus weinig van het klooster is overgeleverd – zowel de liturgische als wereldlijke 
boekhouding is verloren gegaan- is er toch een bijzondere collectie aan stukken die op 
dit klooster betrekking heeft, namelijk een stapel akten van kwijtschelding, schenking of 

64 Van Cuyck 1789, 49.
65 RAA, 1132, rubriek IIa: Archief van het Agnietenklooster.
66 RAA, 1132, inv.nr. 1203.
67 Van der Kooi 2013.
68 Van der Kooi 2013b.
69 NHA, 403, rubriek 2: Het klooster S. Agnes; en 176: losse aanwinsten.
70 RAA, 1132, inv.nr. 1199. Een scan van het privilege is raadpleegbaar via de website.
71 Jonkees 1942, 214-240; Van Luijk 2004, 421.
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aankoop. In totaal gaat het om ongeveer veertig akten, hoofdzakelijk door de schepenen 
van Texel opgesteld.72 Bij de tertiarissen waren de drie kloostergeloften niet verplicht en ze 
mochten dus privébezit hebben. In de praktijk legden ze vaak wel de geloften van kuisheid en 
gehoorzaamheid af en deden ze afstand van hun privébezit ten gunste van de gemeenschap.73 
Dit laatste werd in 1464 door het Kapittel van Utrecht voor de aangesloten leden verboden (en 
in 1487 bekrachtigd door het verplicht stellen van de drie monastieke geloften van armoede, 
kuisheid en gehoorzaamheid). Toch blijkt uit de bronnen dat zusters ook daarna nog over 
inkomsten uit bijvoorbeeld lijfrentes beschikten. 

De zusters van het Agnietenklooster konden dus geld of goederen erven en dit maakte 
het voor familieleden noodzakelijk officieel te regelen wat er met dit bezit zou gebeuren bij 
overlijden van de zuster. Veel van de akten zijn opgesteld op moment van aanname van een 
vrouw in het klooster. Daarna volgde een proeftijd totdat ze haar professie als kloosterzuster 
deed. In een aantal gevallen is hier expliciet sprake van, waardoor de regeling van de erfenis 
als medegave kan worden beschouwd. Medegaven waren niet verplicht, maar uit de akte komt 
wel het beeld naar voren dat het zeer gebruikelijk was een medegave te doen. Andere akten 
zijn opgesteld op een moment dat een vrouw al in het klooster zat, waarschijnlijk na overlijden 
van haar vader of moeder. De collectie akten geeft een interessante inkijk in het materieel 
welslagen van de gemeenschap en de familieachtergronden van de zusters.

De oudste akte, geschreven en bezegeld door de schepenen van Texel, dateert uit 1440 (afb. 
2.2.4).74 In de akte doen de broers van kloosterzuster Wibrich aan het klooster kwijtschelding 
van alle goederen en erfenis die hun zus zou erven van hun vader en moeder en beloven hier 
nooit aanspraak op te maken. Dit is de meest eenvoudige vorm van een regeling waarbij de 
erfenis kloosterbezit werd. In meer akten is sprake van een dergelijke eenvoudige formulering. 
De erfenis bestond in de meeste gevallen uit geld en in een enkel geval uit land. In een andere 
akte uit 1440 is bijvoorbeeld sprake van een stuk land in Wittinggeest.75 Eenmaal is sprake van 
twee lijfrentebrieven, namelijk in een akte uit 1507.76

In sommige akten werden nadere voorwaarden vastgelegd. In 1496 lieten bijvoorbeeld 
de broers en zussen van zuster Naen Henrijcx vastleggen dat haar erfdeel van hun vader en 
moeder in het klooster zou blijven, maar dat zij verder niets meer van hun als broers en zussen 

72 RAA, 1132, inv.nr. 1198.
73 Opgemerkt dient wel te worden dat dit geen eeuwige definitieve geloften waren. Uittrede uit een 

gemeenschap was mogelijk. Hiermee onderscheidden de conventen zich van kloosters waarbij de drie 
monastieke geloften bindend waren.

74 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 1.
75 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 2. Hij schonk tevens een bed met zijn toebehoren.
76 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 30

Afb. 2.2.4. Akte uit 1440 waarin broers van kloosterzuster Wibrich aan het klooster kwijtschelding doen 
van alle goederen en erfenis die hun zus zou erven (RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 1.).
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zou erven.77 Soms werd als voorwaarde vastgelegd dat de kwijtschelding van de erfenis aan 
het klooster alleen zou gelden als de zuster professie had gedaan. Dat staat bijvoorbeeld in 
een akte uit 1506 waarin de broers en zussen van Kathrijn bepaalden dat een bedrag van 40 
nobel aan het klooster zou toekomen, maar dat dit bedrag weer uitgekeerd zou worden indien 
Kathrijn stierf of uit het klooster ging voordat zij haar professie had gedaan.78 De broers en 
zussen zouden in dat geval wel kostgeld van 12 gulden per jaar aan het klooster betalen. Verder 
bepaalden ze dat Kathrijn van hen als broers en zussen geen erfenis meer zou ontvangen. 
Een opvallende voorwaarde liet de broer van Bave Dirck Minnen in 1485 vastleggen.79 Als 
tegenprestatie zou hij van het klooster een goede tabbert (soort mantel) van zwart laken 
krijgen en zou het klooster voor hem laken maken zo lang als hij en zijn vrouw leefden. 

In een aantal gevallen blijkt expliciet dat de akte is opgesteld bij aanname van een vrouw 
in het klooster. Hierboven hebben we al de akte uit 1506 genoemd. In 1490 bekende de broer 
van Reynu Jans dochter dat hij het klooster 24 gulden schuldig was voor kleding en ‘ander 
noetdrufticht van goeden die sy behoefde totten inganc van desen voirs(eide) convente’.80 In 
een akte uit 1502 is sprake van ‘cledinghe, bedde ende bedscledinge, hoycken, deekenen, 
boecken ende anders dat een zuster tot een inganc van een convente behoeft’.81 In 1508 
bepaalde de vader van Maritgen Albert Sijmonz dat haar erfdeel van 34 gulden uit de erfenis 
van haar moeder na zijn overlijden aan het klooster zou toekomen, waarvoor het klooster als 
tegenprestatie zou zorgen voor ‘cost ende clederen, boecken, bed ende cussens ende al ander 
dat een guede maghet totten convente behoven sal’.82

Verreweg de meeste akten dateren uit de 15de eeuw en de jongste akte is uit 1512. Het is 
de vraag wat dit zegt: zijn na dat jaar geen akten meer opgesteld of zijn die niet overgeleverd? 
Feit is dat tertiarissen al lange tijd geen privébezit meer mochten hebben en dus op papier 
ook geen goederen konden erven of legateren. Mogelijk is een einde aan dit gebruik gekomen 
onder druk van het wereldlijk gezag, maar in dat geval zouden wel schenkingsakten ten gunste 
van de kloostergemeenschap worden verwacht. 

Bezittingen en inkomsten
Een volledige reconstructie van het grondbezit van het klooster is niet te maken. We beschikken 
slechts over fragmentarische gegevens, die duidelijk maken dat het klooster verspreid over 
het eiland stukken land bezat, die zij door schenkingen, medegaven of aankopen hebben 
verkregen. Eerder hebben we bijvoorbeeld al land genoemd in Wittinggeest. In 1471 schonk 
Lijsbet Ockers weduwe drie stukken grond waaronder een hofstede met land in Tienhoven.83 
Een deel van het land gebruikte de zusters zelf en het overige land verhuurden ze, wat uiteraard 
weer inkomsten opleverde.

In 1512 kocht het klooster een stuk land met de naam de Spijck, dat in de akte wordt 
omschreven als gelegen ten oosten en ten noorden van ‘mijns heren wech, den dijck twisken 
streckende’ en met de zusters zelf aan de oostzijde.84 Met ‘mijns heren wech’ werd naar een 
doorgaande straat verwezen. In de Informacie van 1514, waarin het Agnietenklooster wordt 
genoemd, is onder de rubriek van nieuw bedijkte landen sprake van de ‘baghijnen Spijck’ 
met een oppervlakte van 8 morgen. Een spijk is een aanduiding voor een landtong. Mogelijk 

77 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 22
78 RAA, 1132, inv.nr. 1198,akte 29.
79 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 18.
80 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 25
81 RAA, 1132, inv.nr. 1200.
82 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 31
83 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 14.
84 NHA, 403, inv.nr. 535.
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gaat het hier om het land dat later de Wezenspijk werd genoemd en eigendom was van het 
weeshuis.85 De aankoop maakt duidelijk dat het klooster in het begin van de 16de eeuw nog 
voldoende financiële basis had voor uitbreiding.

Het biechtvaderschap
Ieder vrouwenklooster stond onder geestelijke leiding van een pater of biechtvader. De voorkeur 
ging bij het Kapittel van Utrecht uit naar een biechtvader uit eigen gelederen, maar vanwege 
het kleine aantal mannengemeenschappen en de terughoudendheid van veel priesters om 
leiding te geven aan een vrouwengemeenschap was dat niet altijd mogelijk. Daarom werden 
ook biechtvaders van buiten het kapittel aangetrokken, waarbij wel werd gepoogd hen aan 
het gezag van het kapittel te onderwerpen. Bij het Agnietenklooster is ergens in de jaren 
voor 1520 een broeder van het gemene leven uit het Hiëronymusdal in Delft als biechtvader 
aangesteld. Dat weten we dankzij een lijfrentebrief die priester en broeder Jan Claesz van 
Harderwijck in 1520 van het broederhuis kreeg (afb. 2.2.5).86 Het broederhuis betaalde hem 
een jaarlijks bedrag vanwege een geldbedrag dat hij in dit broederhuis had ingebracht. In 1530 
legden de schepenen van Texel een overeenkomst tussen het Agnietenklooster en biechtvader 
Jan van Harderwijck vast.87 Namens het Agnietenklooster trad mater Kathrijn Pieters op.88 Het 
gaat hier om een tweede lijfrentebrief, die zij van hun biechtvader ontvingen en waarvoor ze 
hem jaarlijks een bedrag moesten betalen. In beide gevallen staat overigens de hoofdsom niet 
genoemd.

De roerige 16de eeuw
In de 16de eeuw veranderde de houding van de burgers ten opzichte van de kloosters, wat zich 
onder meer uitte in een afname van de begunstigingen. De kloosters teerden daardoor steeds 
meer op verworven bezit. Van Luijk wijst in haar publicatie over de religieuze vrouwenbeweging 
in Zwolle en Leiden op bronnen waaruit blijkt dat al vanaf de begintijd van de Moderne Devotie 
kritiek op de leefwijze van de broeders en zusters werd geuit. Vernielingen aan kloosters 
deden zich in Leiden al in de jaren vijftig en zestig van de 15de eeuw voor.89 Vanaf de jaren 

85 In het huidige Texel bestaat nog steeds een gehucht met de naam Spijkdorp.
86 NHA, 403, inv.nr. 536.
87 RAA, 1132, inv.nr. 1198, akte 33.
88 Zij is waarschijnlijk in 1505 in het klooster aangenomen en bracht toen 37 nobel aan geld in: RAA, 1132, 

inv.nr. 1198, akte 28.
89 Van Luijk 2004, 212.

Afb. 2.2.5. Lijfrentebrief uit 1520 waarin een broeder van het gemene leven uit het Hiëronymusdal in Delft 
als biechtvader wordt aangesteld. 
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twintig van de 16de eeuw vernemen we in de bronnen duidelijk meer gewelddadigheden tegen 
kloosterlingen. Het waren de voorboden voor de Beeldenstorm. In het noordelijk deel van 
Holland kwam het kloosterleven in 1572 ten einde, toen dit gebied aan de kant van Willem van 
Oranje kwam te staan.

Ook op Texel kregen de nieuwe protestantse ideeën voet aan de grond. Van der Kooi 
beschrijft de godsdienstige veranderingen en de opkomst van de Texelse wederdopers op 
Texel tussen 1514 en 1572 uitvoerig in een studie uit 2005.90 Hij gaat hierin uitgebreid in 
op een opmerkelijke misdaad die zich in 1544 heeft voltrokken, namelijk de moord op de 
pater van het Agnietenklooster.91 De toedracht heeft Van der Kooi gevonden in het register 
van interinementen van het Hof van Holland. Een groepje mannen, bestaande uit de broers 
Cornelis Jansz en Jan Jansz en Cornelis Aelbrechtsz, werd in een herberg in Den Burg door de 
herbergier opgestookt om appelen te gaan halen uit de boomgaard van het klooster, die de 
zusters hadden verpacht aan enkele van hun knechten. Ze klommen over de muur en kwamen 
daar een van die knechten tegen, die een bekende van hen was en die ze duidelijk maakten dat 
ze niets kwaads in de zin hadden maar alleen wat appelen wilden haalden. Kennelijk waren ze 
rumoerig want Jan Symonsz, de pater van het klooster, stormde naar buiten met een wapen in 
de hand. Volgens het verslag was hij, net zoals het groepje mannen, in beschonken toestand. 
Jan Jansz voelde zich bedreigd, waarop Cornelis Aelbrechtsz te hulp schoot en de pater aan 
beide armen verwondde met een degen. Daarop zou de pater Jan Jansz met een vuisthamer 
op zijn hoofd hebben geslagen, die de pater vervolgens met een hooivork in de borst stak. De 
pater overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. De pater had de daders voorafgaand 
aan zijn overlijden zwart op wit vergiffenis geschonken. Daarmee waren de daders zeker 
niet gevrijwaard van vervolging. Cornelis Jansz vluchtte, vroeg in 1549 vergiffenis en werd 
in 1550 veroordeeld tot een boete van 21 gulden. Zijn broer Jan Jansz, die smid in Den Burg 
was, vluchtte ook en verkreeg in 1553 gratie tegen betaling van een boete van 25 gulden. 
We lijken hier met een ongelukkig incident te maken te hebben, dat niets van doen heeft met 
anticlericale sentimenten, zoals Van der Kooi concludeert. 

Toch werd dit waarschijnlijk door de zusters anders gevoeld. Van groot belang is een 
opmerkelijk archiefstuk, dat reeds in 1854 door Scheltema in een artikel kort wordt beschreven; 
het bevond zich toen in het archief van het weeshuis.92 Het is een door de Raad van Holland 
en Zeeland uitgevaardigde brief van sauvegarde (protectie) (afb. 2.2.6). De zusters hadden 
hierom verzocht omdat ze dagelijks worden ‘getravailleert, gemolesteert ende overvallen soe 
vanden inwoenders van Texel als andere uuytheemsche schippers ende boetsgesellen’. Volgens 
de zusters bleef het niet bij dreigementen, maar hadden ze ook daadwerkelijk met geweld te 
maken. Ze waren onlangs ’s nachts overvallen en hun pater was ‘deerlicken geslagen ende 
wel mordadelicken ter doot gebracht’. Ook daarna werden ze dagelijks bedreigd, waardoor 
zij zich genoodzaakt voelen het convent te verlaten. De brief van sauvegarde werd door de 
deurwaarder van het Hof van Holland van op 7 oktober 1544 in Den Burg in het bijzijn van 
de schout en het gerecht openbaar afgekondigd, zoals blijkt uit de bijlage die hieraan was 
gehecht.93 Niemand mocht de zusters of hun familie in woord of in daad iets aandoen. Er was 

90 Van der Kooi 2005. Volgens Van der Kooi is dit stuk tegenwoordig (in 2001) niet meer te traceren. Het is 
nu (in 2020) echter raadpleegbaar onder: NHA, 176, inv.nr. 1350.

91 Van der Kooi 2005, 204-207.
92 Scheltema 1854. Hij schrijft: “Het meest opmerkelijke stuk daarbij kwam mij voor te zijn eene sauvegarde 

[protectiebrief], verleend door den raad van Holland, Zeeland en Utrecht aan de religieuse conventualen 
van het klooster op den Burg van Teel, behoorende tot de orde van Sint Franciscus, tegen allen moedwil 
en geweld, welke protectie door deze verzocht was, vermits voor eenigen tijd het convent door eene bende 
moedwilligen was overvallen en de pater vermoord.”

93 NHA, 176, inv.nr. 1350b.
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meer aan de hand dan de moord op de biechtvader als we de zusters mogen geloven. De 
toedracht van de dood van de biechtvader kennen we van slechts één kant. We kunnen twijfelen 
aan de vrijwilligheid van de vergiffenis die de biechtvader voor zijn dood aan de daders zou 
hebben gegeven. Een zekere dwang hiertoe van de kant van de daders valt niet uit te sluiten. 
Anticlericale sentimenten of op zijn minst een afnemend respect voor het kloosterleven kunnen 
zeker een rol hebben gespeeld. Het onbevoegd betreden van een kloosterterrein en het lastig 
vallen of intimideren van de zusters of pater kwam bij meer kloosters in deze tijd voor.

De situatie werd er niet beter op. In 1569 blijken de zusters geen biechtvader te hebben. 
Kennelijk was er niemand te vinden die deze functie wilde vervullen. In de geschriften die 
handelen over de verhuizing van de zusters naar Leiden, die hieronder worden besproken, is 
sprake van gevaren en beledigingen waaraan de zusters bloot staan. 

De opheffing van het klooster
Niet alleen de instrumentele devotie in de vorm van begunstigingen nam in de 16de eeuw af, 
ook de participatieve devotie. In 1569 zouden zich in het klooster nog maar negen zusters 
hebben bevonden en in de 14 of 15 jaar daarvoor (dus vanaf circa 1555) zou zich geen enkele 
postulante hebben aangediend. Het klooster zou in deze tijd zelfs geen pater hebben gehad, 
waardoor het beoogde religieuze leven in feite onmogelijk was. Twee van deze zusters, Anna 
Philipsdr en Maria Hendriksdr, hadden de verkeerde roeping naar het lijkt. Zij zouden veel 

Afb. 2.2.6. In deze uitgevaardigde brief van sauvegarde (protectie) uit 1544 krijgen de zusters bescherming 
omdat ze dagelijks worden ‘getravailleert, gemolesteert ende overvallen’.
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aanstoot hebben gegeven vanwege hun onbetamelijke gedrag.94 Ze zouden verschillende malen 
zijn weggelopen. Volgens de pater van het Barbaraconvent (zie onder) zouden zij zelfs tijdens 
hun religieuze leven kinderen hebben gebaard, wat nauwelijks voorstelbaar is aangezien dit 
inging tegen een van de meest belangrijke onderdelen van de kloosterroeping namelijk het 
kuisheidsideaal. Waarheid of roddel, we zullen het nooit weten.

We kennen meer kloosters waar de situatie niet rooskleurig was in deze tijd, maar bij het 
Agnietenklooster was de situatie wel heel slecht. De zusters verlieten hun klooster en trokken 
met al hun bezittingen en goederen in bij de zusters van het Barbaraconvent in Leiden. Van 
Heel heeft hierover in 1940 een artikel geschreven.95 Hij gebruikt hierin voor het eerst het 
handschrift van de pater van het Barbaraconvent uit 1575, evenals enkele akten die hierop 
betrekking hebben en door professor Acquoy waren getranscribeerd. Ook Van Luijk schrijft 
over de kwestie in haar studie naar de religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle.96 In 
juli 1569 bezocht een van de Texelse zusters, Jannetgen Heynricxdr, het Barbaraconvent. Zij 
vertelde daar de hier boven geschetste deplorabele situatie van het klooster. De Leidse zusters 
adviseerden het convent op te heffen en bij hen in te trekken. Vergelijkbare samenvoegingen 
waren al eerder gebeurd. De pater van het Leidse convent reisde daarop naar Texel af en de 
zusters besloten gezamenlijk om inderdaad naar Leiden te verhuizen. Twee Texelse zusters 
(Anna Jansdr en Anna Pietersdr) trokken vervolgens naar Brussel om het plan te bespreken 
met Lucas ab Acerato, een minderbroeder die tot visitator van de tertiarissengemeenschappen 
was aangesteld en tevens biechtvader van Alva was.  Hij verwees hen naar de commissaris 
generaal van de orde, Angelus van Aversa, en van hem verkregen ze in augustus met een 
officiele brief toestemming. Dit schrijven luidde (in vertaling en ingekort): 

“Daar wij vernomen hebben, dat de zusters op het woeste eiland aan vele gevaren 
en beleedigingen zijn blootgesteld en daar, door verschillende oorzaken, niet volgens hare 
eenmaal afgelegde professie kunnen leven, omdat zij geen biechtvader hebben, die haar de H. 
Sacramenten toedient en dagelijks de H. Mis opdraagt en ook om zekere gevaren geen priester 
kunnen krijgen, die dit alles doet, geven wij, krachtens de volmachten ons verleend, verlof 
en toestemming om te gaan naar een ander klooster der orde te leiden en daarheen al hare 
roerende en onroerende goederen over te brengen.” 

In september volgde toestemming van de generaal minister van het Kapittel van Utrecht 
en nog diezelfde maand verhuisden alle zusters naar Leiden. Ze namen al hun roerende goederen 
mee, ‘mitsgaders die brieven ende registeren van heur-luyden onroerende goeden, renten ende 
anders’. De voogd van het convent, ene Cornelis Willemsz, en de inwoners van Texel waren het 
hier niet mee eens omdat de bezittingen en goederen in Leidse handen kwamen. Eind 1569 
was de procuratrix (Anna Pietersdr) van het voormalige Agnietenklooster weer op Texel om 
pachten en huren te innen. De pater van het Barbaraconvent ging enkele dagen later ook naar 
Texel om twee ongehoorzame zusters, dien we al eerder hebben genoemd, terug te halen. 
Zij waren onder het mom van ziekenbezoek naar Texel gegaan en hadden daar de inwoners 
opgestookt. Dit liep niet zoals gewenst, want hij moest onder bedreiging de pachtgelden en de 
eigendomspapieren afstaan. Dit conflict liep uit op een proces voor het Hof van Holland, waarbij 
de pater werd beschuldigd de Texelse zusters ‘door schoone woorden en sinistre persuasien’ 
gedwongen te hebben het eiland te verlaten. Het Hof van Holland vroeg daarop advies bij de 
Bisschop van Haarlem, die bij het plan tot verhuizing niet was geraadpleegd en die vervolgens 

94 Van Luijk 2004, 283.
95 Van Heel 1940. Zie ook: 1927, 181.
96 Van Luijk 2004, 263.
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bepaalde dat de zusters naar Texel moesten terugkeren.97 De zusters gaven hieraan geen 
gehoor omdat volgens hen de bisschop hierover niets te zeggen had en zij onder de rechtsmacht 
van de pronvinciaal der minderbroeders stonden. Dit is een interessante vermelding omdat de 
rol van de minderbroeders bij de tertriarissengemeenschappen niet vanzelfsprekend was. De 
minderbroeders poogden lange tijd hun invloed te vergroten ten koste van het Kapittel van 
Utrecht. In 1568 onderwierp de paus de derde orde van Sint-Franciscus aan de observante 
minderbroeders, waartegen het Kapittel van Utrecht zich fel verzette. 

De diverse brieven behorend bij het proces voor het Hof van Holland zijn bewaard 
gebleven.98 Hieruit kunnen we opmaken dat dit de namen zijn van de negen laatste zusters:
• Barbara Pieters, eertijds mater, 72 jaar oud (geb ca 1498)
• Anna Dircx, 56 jaar oud (geb ca 1514)
• Anna Jans, 53 jaar oud (geb ca 1517)
• Jannetgen Heynricx, 36 jaar oud (geb ca 1534)
• Anna Dircx, 40 jaar oud (geb ca 1530)
• Maritgen Pieters, 37 jaar oud (geb ca 1533)
• Anna Pieters, procuratrix
• Anna Philips
• Maria Henricx

Weeshuis
De zusters hadden op tijd een veilig heenkomen gezocht, want in 1571 landden de 
watergeuzen onder leiding van Lancelot van Brederode op het eiland en trokken plunderend 
en brandstichtend rond. Vooral de geestelijken moesten het ontgelden en alle kerken werden 
geplunderd en vernield. Ook de kapel van het klooster ontkwam hier niet aan.99 In 1572 kam 
het grootste deel van Holland aan de Opstand te staan. Alle kloosters werden opgeheven en 
de steden namen het beheer over de goederen over. Voor de kloosterlingen braken onzekere 
jaren aan. De meeste vluchtten weg of doken onder. Aan deze situatie kwam een einde met 
de Pacificatie van Gent op 8 november 1576. Dit werd bekrachtigd door de Staten-Generaal 
op 7 januari 1577. Hierop werd op 23 mei 1577 besloten dat alle kloosters, inclusief grond 
en andere eigendommen, in bezit zouden komen van de steden waarin de kloosters waren 
gelegen.100 De bezittingen van de abdij van Egmond, Nieuwlicht en Pietersdal werden in 1584 
verloot tussen de zeven steden van het Noorderkwartier, te weten Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, 
Edam, Monnickendam, Medemblik en Purmerend.

Vanaf 1569 stonden de gebouwen van het Agnietenklooster leeg, hoewel ze nog wel 
eigendom van de zusters waren die in Leiden woonden. Aannemelijk is dat ze de gebouwen 
verhuurden. In 1571 woonde schout Francois van Boschuysen in een deel van het klooster.101 
Zijn eigen huis was in 1571 door de geuzen verbrand, wat ongetwijfeld samenhangt met 
het feit dat hij naast schout ook admiraal op de Spaanse vloot was. Of hij daadwerkelijk 
zelf in het voormalige kloosterpand heeft gewoond is de vraag; mogelijk verbleef daar zijn 
plaatsvervanger.

In 1573 werden in diverse steden de gebouwen en bezittingen van een klooster bestemd 
voor een weeshuis. De toedracht is uiteengezet door Scheltema in 1854. Hij beschrijft de 
inhoud van een uit 1585 daterend verslag van een nogal avontuurlijke en gevaarlijke reis 

97 Trancriptie gepubliceerd in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem 21, 157-159.
98 Trancripties gepubliceerd in: Van Heel 1940.
99 Driessen 1908, 84.
100 WFA, OAH, inv.nr. 158, bergnr. 151, fol. 17r.
101 Van der Kooi 2014, 193.
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die de twee burgemeesters in 1573 ondernamen om Willem van Oranje om toestemming te 
vragen. Een klooster was uitermate geschikt om her te bestemmen als weeshuis want er waren 
al een eetzaal, slaapzaal, werkruimtes, grote keuken en andere bruikbare vertrekken, en er 
was een goede financiële basis door het grond- en huizenbezit. 

Omstreeks 1780 was weinig meer van het klooster te zien, aldus Van Cuyck die hierover 
schrijft. Hij vermeldt: “Door eene groote deur, welke de ingang van het klooster schynt geweest 
te zyn, komen wy op eene open plaats; en door een gaanderytje aan de linkerhand in een 
huis, hetwelke voorheen een gedeelte van het klooster heeft uitgemaakt, maar, zoo als aan 
de wyze van bouwen gezien kan worden, verbetert is in de zeventiende eeuw; daar binnen is 
echter noch de oude reefter of eetzaal, met oude verglaasde roode en geele tegeltjes bevloert 
(…); over dit gebouw gaan groote zolders, en naby hetzelve staat een oud stuk muurs, welke 
een overblyfsel is van het oude kapelletje; achter aan het gebouw is noch een groote schuur, 
en onder dezelve eene ruime wel gemetselde kelder.”102 Hij vervolgt: “Dit weeshuis heeft eene 
groote tuin, die met een muur omringt is, en (…) tegen de groene plaats stuit; in deeze tuin 
zyn de Romeinsche penningen gevonden, waar van ik u te vooren gesproken heb; aan den 
oostkant zyn ook eenige oude kamertjes; in één woord, het moet een armelyk kloostertje 
geweest zyn”.

Tot slot rest de vraag hoe het de laatste zusters die naar Leiden waren vertrokken 
is vergaan. In het archief van het weeshuis bevindt zich een register van ontvangsten en 
uitgaven, dat in de index wordt geplaatst tussen 1585 en 1606 (inv.nr. 1251). Dit register is 
volledig getranscribeerd en van een index op namen voorzien door Van der Kooi. We krijgen 
hieruit een beeld van het dagelijkse leven in het weeshuis. Enkele aantekeningen zijn van 
belang voor het Agnietenklooster. In de boekhouding staat bijvoorbeeld een aantekening uit 
1585 ‘die susteren van huer weeckgelden ghegeven’ (114 gulden en 8 stuvers).103 In 1603 
wordt ‘Jannijtgen Moij die bagin’ genoemd.104 In 1605 staat ‘begijn Martgen Pietersdr vermeld, 
die 28 gulden en 12 stuivers aan jaargeld kreeg.105 In 1606 staat ze nogmaals genoemd met de 
betaling van 3 gulden en 10 stuivers als ‘armetaeijsi’ (alimentatie).106 Uit deze aantekeningen 
blijkt dat een aantal van de zusters uit Leiden is teruggekeerd en hier uit de inkomsten van het 
weeshuis alimentatie voor een dagelijks levensonderhoud ontving. Het gaat in ieder geval om 
twee vrouwen, Jannitgen Moij (mogelijk zelfde als Jannetgen Heynricx) en Martgen Pietersdr. 
Uit de hoogte van het bedrag in 1585 mogen we afleiden dat het toen om meer dan twee 
vrouwen ging, mogelijk kunnen we het aantal op vijf vrouwen stellen. Dat houdt in dat de 
meeste of misschien zelfs wel alle zusters zijn teruggekeerd. Het betalen van alimentatie was 
zeer gebruikelijk en werd tot aan de dood van de laatste zuster voortgezet.

102 Van Cuyck 1789, 48-49. Pieter van Cuyck was kunstschilder en geschiedschrijver (1720-1787); zijn 
aantekeningen over Texel zijn na zijn dood uitgegeven.

103 Van der Kooi 2014, 9 (fol 3v).
104 Ibidem 126 (fol. 121v).
105 Ibidem 143 (fol. 141r).
106 Ibidem 148 (fol. 146r).
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Texel: das urgermanische Kulturzentrum? Inselkommandant Prof. 
Dr. Karl Hermann Jacob-Friesen als Duitse (nazi-)archeoloog op 
Texel (1941-1943)            M.H. Bartels

Inleiding
De bezetting van Nederland op 10 
mei 1940 door het Duitse leger en de 
daaropvolgende bezetting van Texel 
betekende voor het land en het eiland 
een rigoureuze koerswijziging. De 
bezetter nam in marstempo al het gezag 
in Nederland over, ook het dagelijks 
leven van de Texelaars zou veranderen. 
Binnen het Duitse leger waren tal van 
dienstplichtigen in alle rangen aanwezig, 
ook archeologen. De archeoloog en 
hoogleraar Karl Herman Jacob-Friesen 
werd als Inselkommandant gestationeerd 
op Texel en verrichtte in Den Burg uit eigen 
interesse een onderzoek naar de Fries-
Saksische en dus Germaanse herkomst 
van de vermeende ringwalburg. In zijn 
eigen werkgebied Nedersaksen was de 
oorsprong van de ringwalburgen al langer onderdeel van het archeologisch onderzoek en 
debat. Nu, 75 jaar na de onvoorwaardelijke overgave van het Duitse leger in Nederland, 
is het tijd om ook op dit aspect van de geschiedenis terug te kijken.

Jacob (-Friesen) ontwikkelt zich als archeoloog
Karl Hermann Jacob was afkomstig uit een voornaam Duits patriciërsgeslacht.107 Jacob 
stond aanvankelijk als jonge, veelbelovende archeoloog gereserveerd ten opzichte van de 
racistische en de nationalistische denkbeelden die gedurende het interbellum in Duitsland 
opgang deden. De beroemde of eerder beruchte professor prehistorie Gustav Kossina was 
als hoogleraar destijds de leidende academicus. Vanuit zijn instituut in Berlijn predikte 
hij het onderzoek naar ras, volk en cultuur, de basis voor de nationaalsocialistische 
rassenleer naar de superioriteit van de Germanen en daarmee het Duitse Volk.108 
In plaats van na zijn studie archeologie aan de Universiteit van Leipzig in Berlijn bij 
Professor Kossina te gaan promoveren, deed Jacob dat niet. Met een aanbevelingsbrief 
van de eerste vrouwelijke hoogleraar archeologie Johanna Mestorf uit Kiel in de hand 
poogde hij zich in het gevolg van de baanbrekende archeoloog Oscar Montelius in 
Zweden te scharen. Montelius was de grondlegger van de typologie en chronologie in de 
Noordwest-Europese prehistorie. Onderweg op zijn reis naar Stockholm bezocht hij Dr. 
Sophus Müller in Kopenhagen, de meest vooraanstaande prehistoricus van Denemarken.

107 Op 6-1-1886 geboren te Leipzig-Reudnitz, overleden op 6-11-1960 in Göttingen.
108 Hoffmann, 2005, 226.

Foto van Inselkommandant Jacob-Friesen, 1942-
1943 (Gerrit Gerrits, Texel).
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Deze gaf de jonge archeoloog onverbloemd zijn mening over de Duitsers: ‘Sie werden 
schon wohl gehört haben, das ich ein großer Deutschenfeind bin. Aber sie wollen gewiss 
keine Politik treiben, sondern Wissenschaft, seien Sie herzlich willkommen!’.109 Het zat 
de Deen, geboren in 1846, vermoedelijk nog steeds dwars dat het Duitse (Pruisische) 
Rijk het zuidelijk deel van Denemarken veroverde, in 1864 annexeerde en inlijfde in de 
Duitse Bond als de huidige deelstaat Sleeswijk-Holstein. Jacob wist op dat moment in elk 
geval hoe er in de buurlanden over de Duitse agressiepolitiek werd gedacht. Zijn studie in 
Stockholm liep voorspoedig en zijn talent was overduidelijk. Hij promoveerde in december 
1909 aan de Universiteit van Stockholm op de Prehistorie van noordwest Saksen. 

Daarna keerde hij terug naar Duitsland. In Leipzig ontwikkelde hij zich als 
beroepsarcheoloog en bleek het maken van tentoonstellingen voor het Volkenkundig 
Museum goed in de vingers te hebben. In het traditionele Duitsland van die tijd vielen 
zijn publieksgerichte exposities over de prehistorie op. De oude museumdirecteur in 
Hannover zocht een opvolger voor een vrijgekomen positie bij het Provinciaal Museum 
van Nedersaksen. In 1913 begon Jacob-Friesen als directie-assistent van het museum, 
in 1917 werd hij afdelingsleider voor de prehistorie en in 1924 algemeen directeur. 
Professor Kossina bleek vanwege zijn afwijkende mening over de rassenleer ontevreden 
met zijn aanstelling, de kiem voor een jarenlange twist werd gelegd.110 

Jacob (-Friesen) als officier bij de Kriegsmarine
Voorafgaand aan de Grote Oorlog (1914-1918), na de volgende Duitse oorlog bekend als 
de Eerste Wereldoorlog, diende Jacob-Friesen als dienstplichtig officier in 1910-1911 bij 
de Kriegsmarine. Zijn onderdeel was de 1ter Matrosen Artillerieabteilung in Friedrichsort 
bij Kiel. Later werd hij gedurende de operaties ingezet bij de Duitse inval in Rusland. 
Zijn onderdeel viel in 1915 Noord-Koerland het huidige westen van Letland binnen, het 
grensgebied ten noorden van het toenmalige Oost Pruisen. Ook vocht zijn eenheid op het 
toen Russische eiland Ösel, tegenwoordig het Estische eiland Saaremaa.111 Jacob was als 
militair zodoende al bekend hoe een eiland van de vijand moest worden ingenomen en 
overheerst.

Jacob-Friesen ontwikkelt zich tot (nazi-)archeoloog
In de Duitse naoorlogse vakliteratuur met betrekking tot het naziverleden van 
de erfgoedsector heeft de discussie zich vooral toegespitst op hoe de nazificatie 
van het vakgebied plaatsvond en op welke wijze de interne discussie over bekende 
nationaalsocialistische thema’s als Reichsfeind, Lebensraum, Freiheitsdrang, 
Überfremdung en Kampf ums Dasein vorm werd gegeven.112 Voorafgaand aan de 
stembusoverwinning van de NSDAP deden zich echter ook al zaken voor die een opmaat 
leken van wat komen ging. 

In 1921 veranderde Karl Hermann Jacob zijn naam in Karl Hermann Jacob-Friesen. 
Alleen Jacob als achternaam, een veelvoorkomende Joodse familienaam, was kennelijk 
niet Arisch genoeg.113 In het academisch studententijdschrift uit Leipzig van het dispuut 

109 Zylman 1956, 4.
110 Werner, 2002, 398-399.
111 Zylmann 1956, 6.
112 Hoffmann,  2005, Werner 2004, Döpke 2014. 
113 Wegner, 2002, 398. Hoffmann, 2005, 228, noot 159.
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‘Saxo-Thuringia’ Der Wehrschafter, pleitte hij in zijn artikel uit 1921 ‘Rassenbewusstsein 
und Familienforschung’ voor raszuivere leden bij het dispuut. Semitischen Bluteinschlag, 
dat wil zeggen Joden of halfjoden, vond hij niet gewenst.114 Zeven jaar later echter 
maakte daarentegen Jacob-Friesen in zijn artikel in een feestbundel korte metten met de 
rassenleer van Kossina. Hij stelde dat de rassenfanatici geen enkele onderbouwing leverden 
voor hun racistische beweringen. Dit op basis van het afwezig zijn van een goede definitie 
van het begrip ‘ras’, omdat gemeenschappelijke Indo-Germaanse taal niet archeologisch 
kon worden onderbouwd en omdat de rasgebonden nederzettingsarcheologie, waarin 
een verband tussen bijvoorbeeld de opgegraven huisplattegronden, keramiekvormen 
en ras werd gelegd, een constructie was en geen onweerlegbare methodiek.115 Op 
wetenschappelijke gronden wees hij de rassenleer van Kossina zodoende af.

Onder zijn leiding werd de reguliere archeologie in Nedersaksen fors uitgebouwd. 
De periodiek Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte werd in 1928 door Jacob-
Friesen geïnitieerd en loopt nog steeds als hoogwaardige academische serie. 

Zijn verbinding met de Nederlandse archeologie 
stamde al uit de jaren 1920. Samen met zijn 
studiegenoot en collega Albert Egges van 
Giffen, de grondlegger van de hedendaagse 
Nederlandse archeologie, verrichte hij in 
1922 een onderzoek naar het hunebed in Rijs 
(Friesland 1) in Gaasterland, Friesland. Onder 
een grote witte tent groeven de heren samen 
naar de resten uit het gezamenlijk verleden van 
de Trechterbekercultuur.116 Vanaf 17 juli groeven 
de heren gezamenlijk de steenkist op. Van Giffen 
schreef in 1923 hier over Dr. C. Jacob-Friesen de 
‘directeur van de praehistorsche afdeeling van 
het Provinzial Museum te Hannover’: ‘het zij mij 
vergund de aangename samenwerking met dezen 
buitenlandschen collega hier met de grootste 
ingenomenheid te gedenken’.117 

In 1927 groeven Jacob-Friesen en Van Giffen 
samen diverse vindplaatsen van paleolithicum 
tot middeleeuwen op in de Steinkirche bij 
Quedlinburg, Duitsland.118 De carrière van Jacob-
Friesen bracht hem in 1931 tot voorzitter van 
de Vereniging van Duitse Prehistorici. In 1932 
werd hij benoemd tot hoogleraar in de Pre- en 
Protohistorische archeologie aan de Universiteit 
van Göttingen. 

114 Hoffmann, 2005, 228, noot 159. Opmerkelijk is dat in de feestbundel uit 1956 Zylmann bij de opsomming 
van de vakliteratuur dit artikel laat ontbreken. 

115 Jacob-Friesen, 1928. Hoffmann 2005, 226. 
116 Van Vilsteren & Van der Sanden, 2016, 92-93. 
117 Van Giffen, 1924, 312.
118 Carmiggelt, 2019, 130. 

De jonge archeoloog Van Giffen op de 
terp van Ezinge (Universiteit Groningen, 
collectie BAI).
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Op 5 maart 1933 wonnen de nationaalsocialisten (NSDAP) de democratische verkiezingen 
voor de inmiddels afgebrande Rijksdag in Duitsland. In april 1933 werd in Nederland 
een congres van Duitse archeologen gehouden waarbij ook Nederlandse vakgenoten 
aanwezig zijn. Bij deze Gemeinsame Tagung für Altertumsforschung in Groningen was 
Jacob-Friesen ook present. Op 8 april 1933 vertrok het gezelschap Duitse archeologen 
met de trein naar Assen om te worden verwelkomd door de Commissaris van de Koningin 
en de voorzitter van de Drentsche Praehistorische Verenging. De kersverse Prof. Dr. 
Jacob-Friesen was daar ook en vertelde hoe men tot zo ver had genoten van de excursie 
en hoezeer zij de onvergelijkbare energie waardeerden waarmee Van Giffen door 
wetenschappelijk archeologisch onderzoek een hoofdstuk aan de prehistorie toevoegde. 
Het werd een mooie dag waarbij na het veldbezoek in Ballo om de grafheuvels en 
de celtic fields te hebben bekeken, meisjes in Drents kostuum in Hotel Piest in Rolde 
de lunch serveerden. Het hoofd van de Duitse delegatie dankte iedereen en nodigde 
de Nederlandse collega’s uit naar Duitsland op excursie te gaan; ‘Auf Wiedersehen in 
Deutschland’.119

In mei 1933 werd Jacob-Friesen lid van de NSDAP. Op 2 augustus 1933 trad hij toe 
tot de Kampfbundes für deutsche Kultur.120 Omdat hij redelijkheid voorop stelde en wars 
bleef van de Kossina-aanhangers, werd hij langzaam diverse organisaties uitgewerkt. 
Door zijn goede relaties met enkele hooggeplaatsten, kon hij echter zijn werk als 
directeur voor het Landesmuseum in Hannover voortzetten. 

119 NN 1933.
120 Over zijn NS-zuiverheid wordt door andere leden gediscussieerd en schilderen hem af als S.P.D.-er 

(sociaaldemocraat) of Edelkommunist. Wegner, 2002, 400. 

De opgraving van de steenkist van Rijs in juli 1922, met links in gilet Van Giffen en rechts daarvan 
met colbert Jacob-Friesen (Universiteit Groningen, collectie BAI).
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In het buitenland kon de nazi-archeologie op weinig sympathie rekenen. Scandinavische 
archeologen merkten voorafgaand aan een groot congres in 1934 op dat men zich 
als wetenschapper in Nazi-Duitsland niet vrij kon uiten en de wetenschap in gedrang 
was. Jacob-Friesen verweerde zich door te melden dat dit tendentieus was en in de 
nationaalsocialistische staat volledige academische vrijheid heerste.121 In 1936 richtte hij 
in Wilhelmshaven het Würtenforschungsstelle op, het huidige nog steeds gerespecteerde 
Niedersächsische Institut für Historische Küstenforschung (NIHK). 

Hij ontkwam er niet aan het Arierprinzip uit de statuten van de Vereniging van 
Duitse Prehistorici  te ondertekenen en is duidelijk over de rol van de Führer ‘Als 
Nationalsozialist erkenne ich selbstverständlich ohne irgendwelche Einschränkung das 
Führerprinzip an’.122 Wel kreeg hij het aan de stok met enkele meer zuiver in de leer 
werkende nazi-archeologen. In zijn lidmaatschap van de Ahnenerbe, de organisatie die 
zich met ‘de oorsprong van het eigene’ bezig hield, bleek hij niet dogmatisch genoeg. 
Van SS-Reichsführer Heinrich Himmler ontving hij in 1939 een brief waarin hem werd 
verboden zich met de politieke scholing en levensbeschouwelijke zaken bezig te houden. 
Zolang hij gewoon bleef wetenschappen, werd de status quo tussen de Nazi-SS ideologie 
en zijn museum gehandhaafd.123

Over de nationaalsocialistische aard van de Ahnenerbe bestaat geen twijfel:
Ein Volk lebt so lange glücklich im Gegenwart und Zukunft, als er sich seiner Vergangenheit 
und der Große seinen Ahnen bewußt ist. Citaat: SS-Reichsführer Heinrich Himmler.124

Ondanks de dreigende situatie wist Jacob-Friesen zelfs in april 1939 nog budget 
voor opgravingen los te krijgen.125 Jacob-Friesen werd in november 1940 door de 
Reichsadminister fur Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung benoemd tot lid van het 
Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen vanwege zijn verworven grote verdienste 
voor het onderzoek van de prehistorie met name in Nedersaksen.126

De rol van Jacob-Friesen als archeoloog op Texel
Op 1 september 1939 viel het Duitse leger Polen binnen, de Tweede Wereldoorlog was 
onafwendbaar. In juli 1940 werd Jacob-Friesen als reserveofficier van de Kriegsmarine, 
de Duitse Zeemacht, opgeroepen voor zijn dienstplicht.127 Hij bezat in 1941 in elk geval 
de rang van Kapitän-Leutnant, een van de middelhoge officiersrangen, vergelijkbaar 
met majoor.128 

Het Duitse leger liep op 10 mei Nederland onder de voet. Nederland moest capituleren 
op 14 mei 1940, waarna op 19 mei 1940 ook Texel werd bezet.129 Het doel was door 
te stoten naar Groot Brittannië. Hiervoor moet de Noordzeekust worden bewaakt 
en verder versterkt. Op Texel nam het Duitse leger de Nederlandse barakken 

121 Hoffmann 2005,228-229.
122 Hoffmann, 2005, 403, 408. 
123 Hoffmann, 2005, 227-228. Zylmann 1956, 16.
124 Jankuhn, 1943.
125 Hoffmann 2005, 227.
126 NN, 10-11-1940.
127 Waar de Duitse auteurs (Döpcke, Hoffmann, Wegner, Zylmann)  zich uitputten in de beschrijving van he 

Nazi-archeologie, zo afwezig of cryptisch zijn zij over de levensloop van Jacob-Friesen tussen 1940 en 
1945. 

128 Het Duitse marine-uniform toont dan op mouw 2 brede en midden op 1 smalle balk en 1 ster.
129 Dijkstra, 2006, 18.
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en kazematten over en bouwde deze uit. Kleine bunkers werden in 1940-1942 gebouwd. 
De Atlantikwall werd ontworpen vanaf augustus 1942 en kwam tot uitvoering in 1943.130

Jacob-Friesen vertrok van Hannover 
naar het bezette Nederland. De 
al wat oudere reserve officieren 
gingen niet naar het actieve 
front maar werden voor de meer 
militair-administratieve zaken 
naar rustige gebieden gezonden. 
Zijn eerste positie was die van 
Adjudant van de Seekommandant 
von Nordholland,  een van de 
drie territoriale onderdelen van 
de Marinebefehlshaber in den 
Niederlanden in Den Haag.131 Eind 
1941 werd hij als Inselkommandant 
van 55 jaar oud gestationeerd op 
Texel.132 Dit was waarschijnlijk 
volkomen toeval.133 De precieze 
ingangsdatum is niet bekend.134 Hij 
steeg een plaats in rang en werd 
benoemd tot Korvettenkapitän 
(kapitein-luitenant ter zee).135 

130 Kuip, 2016, 36.
131 Zylmann, 1956, 6. 
132 Dit was voor 15-12-1941 zoals valt op te maken uit de persoonlijke brief aan de familie Goethert in 

Hannover (particuliere collectie Texel).
133 Mondelinge mededeling Gerrit Gerrits, Den Burg.
134 Mondelinge mededeling Gerrit Gerrits, Den Burg. 
135 Het Duitse marine-uniform toont dan op mouw drie brede balken 1 ster.

Links: een restant van een bunker 
van de Süd Batterie op Texel in 1971 
(Gerrit Gerrits, Texel).

Rechts: detail van een inscriptie op de 
wand van de bunker ‘EGB 25 7 42’, 
waarmee de bouw valt te dateren in juli 
1942 (Gerrit Gerrits, Texel).

Vondsten gedaan in de Kop van Zuid De Koog, februari 
2020. Met de klok mee: munitiekist, scheppen, tankje/
verwarmingselement, Russische hulzen anti-tank 
granaten (Beutewaffen), hulzen FLAK-geschut, grendel 
infanteriekarabijn type Kar89k, gasmaskers M38 maat 
3, twee Stahlhelmen type M42 (Collectie Bunker Texla).

https://de.wikipedia.org/wiki/Korvettenkapit%C3%A4n
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Hij was de opvolger van de Inselkommandant Hans Ernst. Eind december 1941 werd 
tevens vanuit het Oberkommando der Wehrmacht het bevel gegeven voor de aanleg van 
een nieuwe kustverdedigingslinie, de Neue Westwall.  

De Duitse militairen in Nederland liepen voorop met deze plannen. Texel moest 
naast de al geplaatste versperringen en veldverdediging ook van bomvrije bunkers 
worden voorzien.136 De Inselkommandant werd aangesteld vanuit de Kriegsmarine voor 
de militaire verdedigingstaken op het eiland. Jacob-Friesen kreeg het commando over de 
6de Marine Artillerie Abteilung, de geschutsbatterijen en het Flak, (= Flugabwehrkanone, 
808 Marineflakabteilung) het luchtdoelgeschut op het eiland, met name de Zuidbatterij.

De soldaten bestonden veelal 
uit jonge rekruten uit Ostfriesland en 
herstellende soldaten van het oostfront. 
Op Texel vonden zij rust.137 Onder zijn 
bevel stonden tussen de 600 en 1000 
militairen van de Kriegsmarine.138 

Op Texel viel voor de Kriegsmarine 
niet veel te doen. De grootschalige 
bunkerbouw in 1942 werd overgelaten 
aan Reichsarbeitsdienst en plaatselijke 
aannemers. De soldaten van de 
Kriegsmarine waren vooral jonge 
Duitsers. De hulptroepen uit het 
oosten werden niet in de kustbatterijen 
gestationeerd. Het leger hield zich bezig 
met wachtlopen, militaire oefeningen 
uitvoeren, wat zwemmen en strandjutten. 
De soldaten kwamen zo nu en dan in de 
dorpen om zich te ontspannen. Er was 
veel tijd over. Vanwege de verveling 
brak soms ook Dünenkolder uit, een 
combinatie van heimwee, verveling en 
eentonigheid. Jacob-Friesen hield in 
elk geval de correspondentie met zijn 
echtgenote en vrienden in Hannover 
gaande. Op 15-12-1941 condoleerde 
hij de Duitse familie Goethert met het 
verlies van hun zoon die, vermoedelijk 
aan het front, den Heldentot gefunden 
hat.139

136 Dijkstra, 2006, 31. 
137 Gerrits, 2017, 34-35.
138 Kuip (2016) merkt op dat op 20 aug 1943 maar liefst 2.265 Duitse soldaten op Texel zijn: 1600 Heer 

(Landmacht), 570 Kriegsmarine en 30 Luftwaffe personeel voor het vliegveld en 65 diversen, maar tekent 
daarbij aan dat dit onzeker is. Gerrit Gerrits schat het aantal manschappen van de Kriegsmarine in 1942 
tussen de 600 en 100 man. 

139 Particuliere collectie, handgeschreven brief verzonden op 17-12-1941 van Veldpost nummer 60232, de 
Süd Batterie op Texel.

Verroeste Duitse Stahlhelm type M-42 opgegraven 
in december 2019 op de Kop van Zuid in De Koog. 
Het lederen binnenwerk is nog aanwezig.

Brief van Jacob Friesen aan de familie Goethert in 
Hannover (particuliere collectie Texel).
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Het Texelse hoofdkwartier van de Kriegsmarine zat in Den Burg. De tegenhanger van 
de Inselkommandant was de Ortskommandant, aangesteld vanuit het Heer, de Duitse 
landmacht. Deze hield zich bezig met de meer burgerlijke taken.

In december 1940 schreef Jacob-Friesen per ansichtkaart zijn oude vriend en collega 
Albert Egges van Giffen in Groningen. Hij meldde dat hij er naar uitzag hem weer te 
ontmoeten en dat hij was gemobiliseerd en benoemd als Inselkommandant op Texel. 
Niet veel later stond de Nazi-officier onaangekondigd -in uniform- bij het Biologisch 
Archeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen op de stoep en werd zeer 
terughoudend ontvangen door Van Giffen. Er verschenen wel vaker nazi-archeologen in 
uniform op het Groninger instituut.140 Eickhoff beschrijft de relatie tussen Van Giffen en 
Jacob-Friesen als vriendschappelijk maar koel gedurende de oorlogsjaren. 

Waarschijnlijk werd om de eentonigheid en verveling tegen te gaan het plan opgevat om 
in de Wezentuin een opgraving te gaan doen. Wanneer duidelijk wordt dat in Den Burg 
door de Wezentuin militaire telefoonkabels moeten worden gelegd, is dat de aanleiding 
voor Jacob Friesen om zijn echte beroep weer op te pakken.141 Zijn drijfveer was afgezien 
van de persoonlijke interesse, de zoektocht naar de ringwalburchten in Nedersaksen en 
op de Waddeneilanden.

140 Eickhoff, 2003, 275.
141 Gerrits, 2017, 34. 

Op de in 1942 opgegraven locatie in Het Park/De Wezentuin groeien in februari 2020 hoge bomen.
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Op 9-4-1942 nodigde Jacob-Friesen vriend en collega Van Giffen per brief uit voor het 
bijwonen van zijn aanstaande opgravingen in Den Burg op Texel. Van Giffen reageerde 
op 14-6-1942 formeel dat hij al enkele jaren eerder met de burgemeester van Texel had 
afgesproken om aldaar -in de vermeende ringwalburg- een archeologische opgraving te 
gaan uitvoeren en niet geïnteresseerd is in samenwerking of bezoek, maar tevens dat 
hij hun oude vriendschap niet wil schaden.142

Vanwege de aanleg van telefoonkabels 
liet Jacob-Friesen tussen 22 juni en 18 
juli een vijftal werkputten graven. Het 
Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te 
Leiden verleende hiervoor schriftelijk 
toestemming.143 Omdat de bomen 
gespaard dienden te worden, werd om 
de bomen heen gegraven.144 Dit leidde 
tot een aantal kronkelige en ook enkele 
rechte werkputten. Wie precies de putten 
groeven, blijkt nergens. Mogelijk zijn 
dit de manschappen van Jacob-Friesen 
geweest, de medewerkers van de Reichs 
Arbeits Dienst of anderen. Uit het eerste 
verslag van De Boone, de archeologisch 
veldtechnicus van het RMO, bleek dat in de sleuven veel 8-10de-eeuws aardewerk werd 
gevonden en ook de vermoedelijke gracht om de burg.145 De archeologische resten lagen 
op 1 m diep en tekenden zich als zwarte sporen duidelijk af in het heldere zand. Hier 
werden wanden van vlechtwerk huizen aangetroffen.146 De gracht kende een breedte 
van 9 m, een diepte van 1,5 m en kon over 60 m worden gevolgd.147 

Op basis van het verslag en de opgerolde kleine veldtekeningen kwam archeoloog 
P.J. Woltering in 2002 tot de conclusie dat het niet moest gaan om twee evenwijdige 
vondstloze greppels van een middeleeuwse Rechteckbau (rechthoekig huis of schuur) 
met opstaande vlechtwanden maar om resten uit de Late IJzertijd of Romeinse tijd. 
De getekende profielen van de gracht leverden volgden Woltering nauwelijks meer 
informatie dan de scheiding tussen de donkere vulling van de gracht en de natuurlijke 
bodem. Voorts werd een kringgreppel uit de IJzertijd aangetroffen. De middeleeuwse 
waren zijn lastig te dateren omdat op een kogelpotscherf na, de vondsten niet aan 
vlakken of profielen werden gekoppeld. Het grondwater stond in 1942 op 2,4 m – Mv.148 
Onder de middeleeuwse lagen werd eveneens op een diepte van 2 m – Mv inheems 

142 Eickhoff 2003, 373 noot 207. Verder merkt Eickhoff op dat de echtgenote van Van Giffen, mw. Van Giffen-
Duyvis, het beslist niet op heeft met de nazi’s en overtuigt haar echtgenoot afstand te houden. 

143 De vergunning is net zoals veel van de dossiers uit 1942 niet meer aanwezig op het RMO, Leiden. Eigen 
waarneming auteur.

144 De Boone, 1942B. De bomen ten oosten van de huidige muziektent staan er nu nog.
145 Kogelpot en schijfgedraaide importkeramiek.
146 De Boone, 1942a. De Boone benadruk dat de opgraving onder leiding stond van Dr. F. C. Bursch. Het RMO 

was destijds gelijkgeschakeld en sympathiseerde met de bezetter. 
147 Woltering, 2002, 27. De Boone, 1942B.
148 Woltering, 2002, 28-31. Woltering concludeert de facto dat de het in opgravingen aan nauwkeurigheid 

ontbrak om archeologisch, met uitzondering van de vondst van de gracht, echt uitspraken te kunnen doen. 
Het huidige maaiveld van de Wezentuin is 2,9 m + NAP, het grondwater stond zodoende op 0,5 m + NAP.

Tekening van een middeleeuwse kogelpot door 
Jacob-Friesen, mogelijk gevonden in de opgraving 
(Deutsche Zeitung in den Niederlanden).
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Romeins materiaal (1ste-2de eeuw) aangetroffen, een bekende periode in de archeologie 
van Texel. De veronderstelling van Jacob-Friesen klopte, Den Burg kent haar oorsprong 
in een enigszins ronde bewoonde burg uit de pre-Karolingische tijd. 

Op 28 en 29 juni 1943 verrichtte de uit Oost-Pruisen afkomstige Duitse 35-jarige nazi-
archeologe mw. Dr. Clara Redlich nog een kort onderzoek met onduidelijke uitkomst.149 
De verhouding tussen de Rijksarcheologen uit Leiden en de Duitse bezetter was 
uitstekend.150

In de door de Duitsers 
uitgegeven krant Deutsche Zeitung 
in den Niederlanden schreef Jacob-
Friesen op 13-1-1943 een opzet over 
de late prehistorie van Noord-Holland. 
Hij constateerde dat de hoeveelheid 
archeologische vondsten relatief schaars 
bleek in tegenstelling tot de drie 
noordelijke provincies. Bij de analyse van 
de eerste ‘opgraving’ op Texel in 1777 
door een boerenknecht, later beschreven 
door de Haagse kunstenaar Van Cuyck, 
toonde Jacob-Friesen zijn kunde op 
het gebied van de Romeinse vondsten 
in Germania Libera zoals die ook in 
Nedersaksen worden aangetroffen.

Daarnaast behandelt hij de dijkbouw, de grafheuvels, terpen en de Hoge Berg. 
De aldaar gevonden meer dan vijfduizend jaar oude stenen strijdbijl (Streitaxt) uit de 
Late Steentijd heeft zijn interesse waarmee hij zich van zijn meest Germaanse kant 
laat zien. Hij concludeerde dat: Die Streitaxleute sind einem Zweige der nördlichen 
Rasse…die sich vermischten und seit dem 2 Jahrtausend vor dem Zeitrechnung die 
Urgermanen entwickelten. Daaruit volgde dat het eiland kon worden beschouwd: Texel, 
das urgermanische Kulturzentrum.151

Een week later in de Deutsche Zeitung van 17-1-1943 schreef hij over de ‘Sachsenburg auf 
Texel’, niet als Inselkommandant maar als academicus. Allereerst blijkt hieruit de innige 
band tussen de Duitse en Nederlandse nazi-archeologen: ‘mit meinem Niederländischen 
Fachgenossen Hand in Hand zu arbeiten, setzte ich mit Dr. F. C. Bursch, dem Direktor 
des Reichsbüros für altertumskundliche Bodenforschung (RMO) in Leiden, in Verbindung 
und vereinbarte mit ihm eine Ausgrabung (in Den Burg op Texel), alles koek en ei 
zodoende. Op gestructureerde wijze legde hij uit wat er in zijn opgraving allemaal is 
gevonden, hetgeen niet veel afweek van de bevindingen van De Boone in de Texelse 
Courant een jaar eerder. Dat de 8ste-eeuwse ringwalburg van Den Burg bij de oud Fries-

149 Woltering, 2002, 31-32. Zij werkte voor de Wehrmacht vanuit het Archeologisch Museum in Keulen 
onder leiding van de beruchte nazi-archeoloog Dr. Walter von Stockar die onder de verantwoordelijkheid 
van Reischskommisar Arthur Seyss-Inquart in Den Haag het Germanisches Forschungsinstitut in den 
Niederlanden leidde en veel contacten had aan de Leidse universiteit en bij de SS. 

150 Duparc, 1975, 392, noot 17. 
151 Jacob-Friesen, 1943a.

Kaart door Jacob-Friesen van de Romeinse 
tijd in Nederland (Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden).



55

Saksische burgen in het Friese gebied hoorde, wordt onderstreept ‘…wir dürfen mit 
Recht annehmen das die Kernbefestigung von Den Burg auf Texel auch auf eine solche 
altsächsische Burg …zurück zu führen ist. 152

 
De Texelse secretarieambtenaar Beemsterboer noteerde dat hij samen met de collega’s 
gedurende de opgraving vanuit het naastgelegen gemeentehuis aan de Groeneplaats 
tijdens de middagpauze ging kijken wat de Duitsers in de Wezentuin aan het graven 
waren. Beemsterboer zag in een van de sleuven een lange uitgeholde lemen bak van 
65-70 cm lang, met aan een zijde een rond einde. Ze noemden het de ‘badkuip van Ada 
van Holland’. Hij interpreteert het als een mogelijk doopvont. Wellicht was het, gezien 
het materiaal, het formaat en de uitholling in werkelijkheid een lemen haardplaats van 
een van de huizen binnen de ringwalburg. Jacob-Friesen heeft volgens Beemsterboer de 
bak in situ behouden en niet verder opgegraven.153 Bij de bouw van het nieuwe stadhuis 
in 1967 is deze haardplaats niet meer teruggevonden. De latere gemeentesecretaris 
Beemsterboer en zijn collega’s trachtten Texel door de storm van de Duitse bezetting 
heen te loodsen en bleven aan de ‘goede’ kant. 

Een van de ondergeschikten van Jacob-
Friesen was de 39-jarige matroos-
soldaat (Gefreiter) Dr. Werner Doede. 
Deze matroos-soldaat was net als Jacob-
Friesen van huis uit wetenschapper. 
Essentieel verschil was dat deze 
Düsseldorfse kunsthistoricus geen lid 
van de NSDAP was geworden.154 Ook hij 
diende in de Tweede Wereldoorlog, maar 
werd snel na het verlies van het Duitse 
leger al in augustus 1945 uit Britse 
internering vrijgelaten en kon beginnen 
met de denazificatie en wederopbouw van 
de kunstmusea in Düsseldorf.155 Ook hij 
moet zich op het eiland verloren hebben 
gevoeld en besteedde zijn tijd aan het 
fotograferen van het natuurschoon en 
de oude stolpboerderijen, doorspekt 
met etnografica als koekplanken. In 
zijn boekje ‘Auf Texel’ bedankt een 
andere Duitse militair, de Leutnant  M. 
A. und Battriechef, waarschijnlijk als Batteriekommandant van De Mok en mogelijke 
opdrachtgever van Doede, de Inselkommandant. ‘Allen, die zu dem Gelingen 
dieses Buchleins beigetragen haben, besonderes der fördernden Unterstützung des 

152 Jacob-Friesen, 1943b.
153 Beemsterboer, 1999, 43.
154 Horn, 1981, 88-89.
155 Horn, 1981, 89.  

Omslag van het boekje ‘Auf Texel’ (Historische 
Vereniging Texel).
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Inselkommandanten Korvettenkapitän Prof. Jacob-Friesen, gilt unser Dank.156 

Uit de inleiding blijkt tevens ondubbelzinnig de houding van de Duitse bezetter op Texel: 
‘Deutsche Soldaten bringen offene Augen und aufgeschlossene Herzen mit. So nimmt es 
nicht Wunder, dass sie die Schönheit und der eigene Reiz der Insel uns bald ihren Bann 
schlugen, so dass sie wurde, was sie ist, unsere Insel! …het begin van de aanwezigheid 
voor het Duizendjarig rijk op Texel.

De inleiding vervolgt met het militaire doel van de bezettingsmacht: ‘Bedeutsam 
zugleich wurde für uns die Erkenntnis, das die Ereignisse die aus den Jahrhunderten der 
Geschichte der Insel herausragen, mit Namen verknüpft sind von Männern, denen vom 
Schicksal die gleiche Aufgabe gestellt wurde, die unserem Hiersein Inhalt und Ziel gibt, 
der Kampf gegen England’. De luitenant -of zijn ghostwriter- insinueert dat het Duitse 
leger op Texel hetzelfde doel had als de bewoners van Texel gedurende de Gouden 
Eeuw, namelijk de strijd tegen Engeland, en dat zij daarmee door het lot verbonden 
zijn. De Engelse oorlogen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden om 
de economische- en visserijbelangen veilig te stellen uit de 17de eeuw blijkt in een 
suggestieve zin op één hoop geveegd met de militaire en politiek-ideologische doelen 
van Nazi-Duitsland. Daarmee werd de bezetting en agressie goedgepraat alsof het een 
vanzelfsprekend vervolg was van een historische lijn. 

156 Het boekje vormde samen met ‘Eine Batterie’, de beschrijving van de stelling aan de Mokbaai, een cultuur- 
en natuurhistorische introductie om de hier gelegerde militairen van achtergrondinformatie over het eiland 
te geven.  

Inleiding op het boekje ‘Auf Texel’ met een dankwoord gericht aan Inselkommandant Jacob-Friesen 
(Historische Vereniging Texel).
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De heren wetenschappers bewezen elkaar desalniettemin ten gunste van het landschap 
en het erfgoed in de lange saaie dagen op Texel een goede dienst. 

In 1943 krijgt Jacob-Friesen last van serieuze darmklachten en wordt daaraan in 
1944 in Göttingen geopereerd. Daarna verbleef hij een half jaar in de ziekenboeg. In 
1944 nam hij zijn oude beroep als museumdirecteur in Hannover weer op zich.157

Zijn biograaf en oud collega Zylmann meent echter dat hij na Texel promoveerde 
naar het Oberkommando der Kriegsmarine in Berlijn onder leiding van admiraal Karl 
Dönitz.158

Jacob-Friesen terug in Duitsland
Na de Tweede Wereldoorlog pakken 
de wetenschappers de draad weer op. 
Jacob-Friesen wordt, na een proces van 
denazificatie in 1945, weer aangesteld 
bij zijn oude museum en schreef 
in 1948 aan Van Giffen. Ingezien 
wordt dat, ondanks het oorlogsleed, 
de Duits-Nederlandse academische 
samenwerking nodig zal blijven voor 
een goede wetenschappelijke basis van 
de gezamenlijke archeologie. Van Giffen 
schreef terug dat de oude, vooroorlogse 
relaties en dialoog weer opgepakt zullen 
worden.159 Bij zijn pensionering ontvangt 
Jacob-Friesen van de president van de 
Bondsrepubliek Duitsland het Grootkruis 
van Verdienste.160 Bij zijn medewerkers 
kon hij, gezien het fraaie Festschrift, op 
veel sympathie rekenen. 

Geconcludeerd kan worden dat Jacob-Friesen geen glanzende militaire carrière doorliep, 
wat vermoedelijk ook niet zijn streven was. Voor zover na valt te gaan heeft de 
archeoloog zich ver van actieve oorlogshandelingen of represailles tegen de bevolking 
op Texel gehouden. 

Net zoals alle andere Duitse militairen in de Tweede Wereldoorlog had ook Jacob-
Friesen in Nederland niets te zoeken. Dat hij deel uitmaakte van de bezettingsmacht 
en daar leiding aan gaf, moet gezien worden in het licht van het toenmalige politieke 
vaarwater, zijn opleiding en capaciteiten. Hij huilde mee met de wolven in het bos, alleen 
hij huilde niet het hardst.

Het enige positieve wat kan worden opgemaakt dat van de nood van verveling 
een meer algemene deugd werd gemaakt. De zinloze inzet van manschappen en de 
vernietiging van het Texels landschap en erfgoed door het Duitse leger en hun helpers, 

157 Eickhoff, 2003, 378, noot 264.
158 Zylmann, 1956, 6.
159 Eickhoff, 2003, 378, noot 264.
160 Zylmann, 1956, 17.

Jacob-Friesen als 70-jarige wetenschapper, 15 
jaar na zijn rol op Texel (Zylmann 1956).



58

bracht uiteindelijk nog enig inhoudelijk archeologisch onderzoek wat de wetenschap 
verder bracht. 

De Deense archeoloog Sophus Müller had gelijk toen hij voor 1909 tegen Jacob-
Friesen zei: Aber sie wollen gewiss keine Politik treiben, sondern Wissenschaft, seien 
Sie herzlich willkommen! De Nederlandse wetenschap is vooral gestoeld op inhoudelijke 
zaken en zelden op politieke dogma’s, de reden dat de academische gemeenschap 
en dus ook de archeologen nu gelukkig al weer tijden prettig samenwerken met alle 
buurlanden en omgekeerd. 

Dankwoord
Graag wil ik Wouter Kuip MA (De Koog, TX) bedanken voor het kritisch doornemen van de 
tekst, Gerrit Gerrits als oud-correspondent van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek en honorair medewerker Erfgoed van Museum Kaap Skil danken voor 
de aanvullende literatuur en discussies en Dr. Michael Geschwinde voor het bijeenzoeken 
van de Duitse vakliteratuur. 

Dit schilderij door Block van de Velde (1943) 
van een stolpboerderij op Texel was ooit 
eigendom van Jacob Friesen (particuliere 
collectie, Den Burg).
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‘Het Raaksje bijna geraakt’             W.    Kuip
Een beschouwende blik op de vondst van een Duitse geschutgranaat uit WOII tijdens de 
archeologische opgraving op de Groeneplaats/het Raaksje, Den Burg-Texel.

De Opstand van de Georgiërs is in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis een voetnoot, 
maar wordt op Texel met hoofdletters geschreven.161

Inleiding
Op 5 oktober 2017 werd tijdens de 
archeologische werkzaamheden op de 
Groeneplaats een metalen voorwerp 
aangetroffen, wat vervolgens al gauw werd 
geïdentificeerd als Duits oorlogsexplosief. 
Nadat de politie was gewaarschuwd 
en zij vervolgens op hun beurt enkele 
mariniers van de Joost Dourleinkazerne 
op Texel hadden ingeschakeld, werd de 
Duitse geschutgranaat uit de Tweede 
Wereldoorlog snel en vakkundig 
meegenomen door laatstgenoemden; de 
opgraving kon weer worden vervolgd. De 
vondst van oude munitie staat niet op 
zichzelf. De Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EOD) identificeert en ruimt 
gemiddeld 2500 explosieven uit WOII 
per jaar in Nederland.162 Toch is het 
interessant om in te gaan op het feit waarom deze granaat zich vlak onder de voormalige 
bestrating van de Groeneplaats bevond en hoe zich dit houdt in het grotere plaatje van 
de Tweede Wereldoorlog op het eiland met haar onlosmakelijke Georgische Opstand.

Met het dagen van 5 mei 2020, Bevrijdingsdag in Nederland, was het exact 75 jaar 
geleden dat WOII tot een einde kwam. Dit gold op die datum echter nog niet voor Texel, 
waar Georgische soldaten in Duitse dienst in de nacht van 5 op 6 april 1945 in opstand 
waren gekomen tegen hun Duitse wapenbroeders. Dit conflict, dat lokaal bekend staat 
als de ‘Russenoorlog’,163 leidde tot een waar bloedbad met als gevolg dat meer dan 1000 
mensen het leven lieten: dit waren voornamelijk soldaten aan beide zijden van het 
conflict, maar ook bijna 90 civiele slachtoffers.164 De opstand kwam formeel ten einde 
op 20 mei 1945, toen de eerste Canadese bevrijders voet aan wal zetten op het door 
oorlogsgeweld geteisterde eiland. 

161 Horlings 2016.
162 Defensie 2020 (https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/eenheden/oocl/eod, 15-05-2020).
163 Bartels 1986, 5; Barnard & Rommets 1995, 1. 
164 Bartels & Kalkman 1980, 309-309. Het totaal aantal slachtoffers is voer voor debat, met name het aantal 

gesneuvelde Duitsers wordt categorisch te hoog ingeschat. Veel zwaargewonde Duitsers werden per boot 
afgevoerd naar Duitse lazaretten op het vasteland, waardoor het totaal aantal sterfgevallen aan Duitse 
zijde zeer onduidelijk is. Schattingen lopen uiteen van 420 tot het pertinent onjuiste aantal van maar 
liefst 2400 slachtoffers. Dit is niet de plaats om daar uitgebreid op in te gaan, maar er mag voor nu even 
aangenomen worden dat het eerder om meerdere honderden Duitse gestorvenen moet zijn gegaan dan 
duizenden. 

Een eerste vlugge blik op de aangetroffen 
granaat, welke is geaccentueerd met een rood 
vierkant. Foto: Wouter Kuip (05-10-2017).
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Werden aangetroffen of opgegraven 
archeologische sporen uit WOII voor 1995 
in Nederland nog vaak gezien als recente 
verstoring of bijvangst, de laatste 25 jaar 
laten een geleidelijke kentering zien in het 
beleid van archeologen, archeologische 
instellingen en overheden die deze 
materie beter weten te waarderen.165 
Met dit in het achterhoofd zou het een 
gemiste kans zijn om bij deze opgraving 
− en haar archeologische sporen uit 
een grote verscheidenheid aan periodes 
− WOII links te laten liggen. In dit 
hoofdstuk wordt er eerst een impressie 
gegeven van de Groeneplaats en naaste 
omgeving tijdens de aanloop naar 
oorlogstijd. Daarna zal de bijbehorende 
Duitse aanwezigheid in dit gedeelte van 
Den Burg via een vogelvlucht bekeken 
worden en de gebeurtenissen tot en met de eerste dag van de opstand waarop deze 
granaat is afgevuurd. 

165 Kok et al. 2013, 11; Bosman et al. 2014, 10.

Het weeshuis in ongeschonden staat op 1 mei 
1938. De foto is genomen in oost-noordoostelijke 
richting. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (documentnummer: 18.378).

De omgeving van de Groeneplaats onder gelukkigere omstandigheden: trouwerij van Jan 
Dernison en Ans Out bij het voormalige raadhuis aan de Vismarkt in 1940. De foto is zuidwestelijk 
georiënteerd en het terrein ligt noordelijk tegen het opgravingsterrein aan. Tijdens de Georgische 
Opstand diende het raadhuis voornamelijk als het hoofdkwartier van het Texelse verzet. Collectie 
George Visser.
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Alle van belang zijnde locaties zijn aangegeven op een overzichtsplattegrond (pagina 75). 
Na deze vrij uitgebreide inkadering zal er tot slot worden ingezoomd op het aangetroffen 
explosief. Dit tezamen geeft een verhelderende, enigszins chronologische blik op de 
Groeneplaats in oorlogstijd en plaatst de vondst van de Duitse geschutgranaat in een 
breder perspectief.

Mobilisatie
Op 24 augustus 1939 kondigde de Nederlandse regering de zogenaamde voormobilisatie 
af voor de militaire kaders (officieren, onderofficieren, administratief personeel, 
kwartiermakers en dergelijke) − in totaal ongeveer 50.000 man − die in de daaropvolgende 
dagen de weg moesten plaveien voor hun specifieke onderdeel als voorbereiding voor 
de algehele mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht – ongeveer 280.000 man – op 
29 augustus 1939.166 De eerste militaire bezetting van het eiland tijdens het begin van 
WOII heeft dus een Nederlands karakter en de Groeneplaats speelt daarin een centrale 
rol. Vanaf het moment na de algemene mobilisatie maken meer dan 1600 Nederlandse 
soldaten de oversteek naar het eiland.167 Ze worden vervolgens ondergebracht in onder 
andere Den Hoorn, De Koog, Den Burg, Zuid-Eierland, Oudeschild en op De Mok. Uit 
de Texelse Courant blijkt dat deze soldaten – onder andere behorend bij een bataljon 
infanterie van de landmacht, een sectie zoeklichten, een peloton luchtdoelmitrailleurs, 
een sectie bewakingstroepen en militairen voor het bemannen van twee kustbatterijen 
– eerst worden geacht om zich te melden op de Groeneplaats.168

Daarnaast blijkt uit het dagboek van 
Texelaar Piet Bremer, die vrij nauwkeurig 
alle oorlogsverhandelingen in de aanloop 
naar en tijdens de oorlog bijhield, dat het 
in die dagen een vrij levendig gebeuren 
op en rondom deze centrale plaats 
moet zijn geweest. Zo meldt hij dat op 
1 september soldaten en paarden op 
Texel zijn aangekomen en vervolgens dat 
Hotel De Oranjeboom en de bijbehorende 
Pen’s Schouwburgzaal (tegenwoordig het 
Chinese restaurant, Groeneplaats 12) 
evenals danszaal Casino (tegenwoordig 
Zwaanstraat 9) zijn omgevormd tot 
slaapgelegenheid voor deze soldaten. 

Daarnaast maakt hij op 3 
september melding van de plaatsing 
van keukens op de Groeneplaats, wat 

166 Van der Wal 2007, 143.
167 Blom & De Winter 2016, 13.
168 Texelse Courant, 27-04-1965, 2. Uit de gang van zaken blijkt dat de dienstplichtigen overal door het land 

werden gestationeerd; dit gold uiteraard ook voor de Texelaars. Opvallend, uit het recente boek van Gerrits 
blijkt dat de bemanning voor de Nederlandse kustbatterij ‘1e Batterij 12L40’, toentertijd gesitueerd op de 
buitenste duinenrand ter hoogte van Paal 9 op Texel, grotendeels uit Texelse kanonniers bestond (Gerrits 
2019, 18, 90-92).

Een blik op het slaaponderkomen van 
ingekwartierde Nederlandse soldaten tijdens 
het begin van 1940 in de voormalige katholieke 
danszaal van Casino. Rechts staan gevulde 
wapenkasten, links houten britsen en achterin 
zitten mogelijk ingekwartierde soldaten om 
tafel. De momentopname is afkomstig van een 
compilatievideo en daardoor niet optimaal van 
kwaliteit. De originele foto was niet beschikbaar. 
Uit de privécollectie van Ed Stiekema.
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onlosmakelijk verbonden is 
met de voedselbevoorrading 
en -distributie voor de lokale 
Nederlandse manschappen. Een 
interessant gegeven voor de 
archeologische opgraving is dat 
Piet op 10 september schrijft dat 
hij met een vriend de Nederlandse 
loopgraven in het park gaat 
bekijken – daarbij onmiskenbaar 
doelend op de Wezentuin.169 
Mogelijke verstoringen of 
niet-identificeerbare sporen 
aan de oostzijde van het 
opgravingsterrein zouden 
dus mogelijk kunnen worden 
toegeschreven aan (de 
werkzaamheden voor) deze 
loopgraven van Nederlandse 
origine, of tot op heden 
onjuist geïnterpreteerd zijn 
als nalatenschap van Duitse 
activiteit.170 Tot slot maakt de 
Texelse Courant gewag van de 
bevordering van de niet-Texelse vaandrigs L.J.H. Jonkhart, J.D. Groeneveld en A. Bol in 
de rang van reserve tweede luitenant, welke ook zodanig werden beëdigd tijdens een 
bijzondere militaire plechtigheid op 2 december 1939 op de Groeneplaats.171 Alles wijst er 
dus op dat dit gedeelte van het centrum van Den Burg meer dan een half jaar intensief 
voor verschillende activiteiten is gebruikt tijdens de mobilisatie tot aan het begin van de 
schermutselingen met de Duitse invallers. 
 
Duitse bezetting
Al binnen enkele dagen na de Nederlandse capitulatie van 15 mei 1940 arriveren de 
eerste Duitsers op het eiland, getuige de overname van de Nederlandse kustbatterij ‘1e 
Batterij 12L40’ op 18 mei door de 6e Ersatz Marine Artillerie Abteilung172 en de komst van 
andere eenheden in de loop van de middag op 19 mei.173 Volgens Paul Dijkstra bestond 
de eerste initiële bezetting voornamelijk uit marine-eenheden en (bewapende) douane, 
en aan het einde van zomer 1940 zijn er al verschillende secties van Heer (leger), 
Luftwaffe (luchtmacht) en Kriegsmarine (marine) die werden ingezet voor het bezetten, 

169 Uit het dagboek van Texelaar Piet Bremer, die deze activiteiten persoonlijk aanschouwde tussen 1 en 10 
september 1939 (Bremer 1939-1945). 

170 De Duitse Inselkommandant Prof. Dr. Karl Hermann Jacob-Friesen was archeoloog en heeft  tijdens zijn 
tijd op Texel enkele opgravingen ondernomen in Den Burg. Het is denkbaar dat een spoor van Nederlandse 
loopgraven onjuist is geïnterpreteerd als restant van een Duitse archeologische proefsleuf. Voor meer 
informatie over Jacob-Friesen verwijs ik u door naar het stuk van Michiel Bartels in dit rapport. 

171 Texelse Courant, 30-12-1939, 2.
172 Verbeek 1989, 160-161; Gerrits 2019,32.
173 Dijkstra 2016, 14.

De ceremonie op de Groeneplaats: rechts staan de 
gepromoveerde soldaten en links luitenant Leunes als 
begeleider. In de rechter bovenhoek valt “Hotel De 
Lindeboom” te lezen, maar dit hotel bevond zich toentertijd 
aan de overzijde van het huidige, gelijknamige hotel. De 
foto heeft ongeveer een zuidwaartse oriëntatie. Foto: 
Museum Kaap Skil/Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel 
(collectiecode LOMT00341).
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bouwen en bewaken van verschillende posities op het eiland. Vermeldenswaardig is 
de tijdelijke aanwezigheid van een compagnie van de Schutzstaffel (SS), die tijdelijk 
personele lacunes voor de kustbewaking opvulde.174 De Reichsarbeitsdienst (RAD) – 18- 
tot 25-jarige Duitse dienstplichtigen die hun eerste militaire ervaringen opdeden met 
allerlei defensieve werkzaamheden zoals het aanleggen van prikkeldraadversperringen, 
loopgraven, mijnenvelden en bunkers – ressorterende onder het Heer, hoort door hun 
noemenswaardige aanwezigheid en inzet tijdens de oorlogsjaren op het eiland ook een 
plekje te krijgen in dit korte en beknopte overzicht. Tot slot was Texel de plek waar tijdens 
WOII verschillende Ost-eenheden gestationeerd zijn geweest.175 In maart 1943 arriveerde 
het 2e bataljon van het Infanterie-Regiment 950 (indische), oftewel Legion Freies Indien 
op het eiland, bestaande uit Brits-Indiërs die waren gevangengenomen in Noord-Afrika. 
In september van datzelfde jaar werden ze afgewisseld door het Infanterie-Regiment 
803, oftewel het 803e bataljon van het Nordkaukasische Legion, dat tot januari 1945 
op het eiland diende.176 Op 6 februari 1945 werd ten slotte het Georgischen Infanterie-
Bataillon 822, ook bekend onder de naam Königin Tamara en sinds hun stationering 
in Zandvoort onder leiding van de Duitse Klaus Breitner, overgeplaatst naar Texel en 
afgewisseld met de Noord-Kaukasiërs. 

Den Burg, relatief centraal gelegen op het eiland en toentertijd al het grootste 
dorp, moet door de Duitsers zijn gezien als een potentieel zenuwcentrum getuige de 
verschillende actoren die hier werden gestationeerd. Zowel Blom en De Winter in hun 
militair-historische gids, als Dijkstra in zijn twee boeken, geven gedrieën een behoorlijk 
inzicht in wat er zoal in Den Burg werd gestationeerd. 

174 Bartels & Kalkman 1980, 37; Dijkstra 2015, 22.
175 Bartels & Kalkman 1980, 39, 84-85; Zie ook Kuip 2016, 31-32, 63-77.
176 Bartels & Kalkman 1980, 38-39, 87-89; Bamber & Neeven 2010, 192-198.

Duitse soldaten voor het hoofdkwartier van de Duitse Inselkommandant. Via de Texelse Courant 
19-01-2020 (collectie Paul Dijkstra).
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In het centrum werd Hotel Texel (het huidige Hotel De Lindeboom, Groeneplaats 
14) de zetel voor de Insel- en Ortskommandantur en fungeerde tevens als café voor 
Duitse militairen.177 Het voorgaande Hotel De Lindeboom (tegenwoordig de Rabobank, 
Groeneplaats 11) bood onderdak aan zowel Duitse officieren als functionarissen en hier 
was ook een Schreibstube − militair administratiebureau – gevestigd.178 Het lijkt er niet 
op dat er Duitsers in Hotel De Oranjeboom/Pen’s Schouwburgzaal waren ondergebracht. 

Uit het archief van de Texelse Courant blijkt dat het gewone Texelse leven hier doorgang 
vond, getuige de verscheidene reclame-uitingen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten, 
veilingen of de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de T.E.S.O.179 De bijbehorende 
schouwzaal was echter ook in trek bij de lokale afdeling van de Nationaal-Socialistische 
Beweging (NSB): verscheidene bijeenkomsten en vieringen van deze organisatie hebben 
hier plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld de installatie van de Duitsgezinde Rijk de Vries 
als burgemeester van Texel, gadegeslagen door menig hoogwaardigheidsbekleder uit 
Duitse kring of NSB- en Weerbaarheidsafdeling.180 Het hoofdkwartier van de Texelse 
NSB-afdeling bevond zich daarentegen in een pand in de Parkstraat (het huidige pand 
van café De Slock, Parkstraat 36). Danszaal Casino werd naast een dansgelegenheid 
voor de lokale bevolking ook geleidelijk een plaats die de Duitse manschappen wisten te

177 Blom & De Winter 2016, 78-82. Tijdens de Georgische Opstand zetelde de Feldgendarmerie (de Duitse 
militaire politie) in het aangrenzende gebouw (Blom & De Winter 2016, 92).

178 Blom & De Winter 2016, 80.
179 Bijvoorbeeld: Texelse Courant 12-02-1944, 3. 
180 Texelse Courant, 01-04-1942, 1. Een voorbeeld van een andere viering: Texelse Courant, 20-07-1940, 3.

Afgezien van de bewaking hangt er een ontspannen sfeer voor Hotel Texel en de Inselkommandantur. 
Rechts staat een groepje Duitse soldaten ontspannen in de zon en links vervolgt de Texelse 
bevolking haar dagelijkse route. De kleurendia is gemaakt door Hans Ernst, Inselkommandant 
van 9 juni 1940 tot 14 augustus 1941. In de ochtend van 6 april 1945 worden gevorderde burgers 
gedwongen om Duitse lijken op het terras te verzamelen voor controle en identificatie, waarna ze 
werden doorgevoerd naar de begraafplaats aan de Kogerstraat. Via het Texelse gemeentearchief/
Texelse Luchtvaart en Oorlogsmuseum (collectiecode: LOMT00134).
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vinden: zo beweert Piet Bremer dat de zaal ‘overliep van de Duitsers’ op 14 december 
1940.181 Bremer memoreert in 1942 ook aan een gesprek dat hij voerde met een “Mof 
uit het Weeshuis”.182 De gedachte dat hier ook Duitsers ingekwartierd waren is plausibel, 
maar vooralsnog te marginaal om als feit te worden bestempeld. In het weeshuis hebben 
begin november 1944 wel kortstondig − mogelijk tientallen − Texelse mannen opgesloten 
gezeten, in afwachting van hun deportatie naar Assen waar ze als dwangarbeiders te 
werk werden gesteld.183  

In de Molenstraat werd de Kraftfahrbereitschaft, de motortransportdienst van de 
Kriegsmarine, gesitueerd (pand is gesloopt, tegenwoordig op de kruising Weststraat-
Gravenstraat). Deze verzorgde het heen-en-weer-transport van personeel, munitie en 
goederen van en naar de kustbatterijen op het eiland.184 Aan de andere kant van het 
centrum bevond zich een zogenoemd Wehrmachtsheim in Hotel-café De Graaf Lunchroom 
(tegenwoordig de apotheek, Weverstraat 95). Dit was een gecombineerd onderkomen 
voor de gewone Duitse soldaat dat diende als kantine, eetzaal en ontspanningsruimte. 
Het Wehrmachtsheim werd officieel geopend op 5 april 1942 door de Texelse NSB-
burgemeester Rijk de Vries,185 maar uit de Texelse Courant blijkt echter dat de ruimte 
ook al ruim hiervoor op een onofficiële manier door de Duitsers in gebruik was genomen. 

181 Bremer 1940.
182 Piet schrijft dit op 1 juni 1942 (Bremer 1942).
183 Texelse Courant 05-12-1945, 1.
184 Blom & De Winter 2016, 80.
185 Dijkstra 2012, 6.

De Weerbaarheidsafdeling van Texel – de geüniformeerde ordedienst en knokploeg van de NSB – in 
het gelid ter gelegenheid van de opening van hun kringhuis op 22 maart 1941. Foto afkomstig uit 
Bartels/Kalkman 1980, 96.
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Zo deelt burgemeester Kamp in de krant onder het kopje “Wehrmachtsheim” mede dat 
burgers vanaf begin juli 1941 niet meer welkom zijn in het café- en restaurantgedeelte, 
tenzij op uitnodiging van de Duitsers. Vervolgens laat de Kommandantur begin september 
een oproep in de krant plaatsen voor een schoonmaakster in “Wehrmachtsheim 
Weverstraat”.186

Even verderop was in de school voor de ULO (tegenwoordig ARTEX Kunstenschool Texel, 
Schilderend 39) een gevechtseenheid van de Reserve-Kompanie Süd gestationeerd.187 
Zoals ook uit de woorden van Blom en De Winter begrepen kan worden, betreft deze 
vordering van het gebouw alleen de laatste fase van de oorlog rond begin 1945. Immers, 
volgens de Texelse Courant slaagden er in juli 1944 nog leerlingen voor de ULO en werd 
er in augustus nog melding gemaakt van een nieuwe onderwijzer voor het aankomende 
schoolseizoen.188 Huizen op het Schilderend en rondom de school werden volgens Piet 
Bremer al wel eerder gevorderd, in ieder geval rond mei 1942.189 

Op nog grotere afstand van het centrum bevond zich een groot Duits barakkenkamp 
aan de Kogerstraat (tegenwoordig Tuincentrum van de Werve, Bernhardlaan 206). 
Ondanks dat menig Texelaar op leeftijd nog weet heeft gehad van dit kamp, is er weinig 
informatie over bekend of beeldmateriaal van te vinden. Tegen de zuidkant van dit 
terrein aan was de algemene begraafplaats gesitueerd, die na de opstand ook werd 
gebruikt voor de (tijdelijke) teraardebestelling van gesneuvelde Duitsers.

186 Texelse Courant 05-07-1941, 4; 03-09-1941, 7. 
187 Blom & De Winter 2016, 69.
188 Texelse Courant 08-07-1944,2; 23-08-1944, 2.
189 Piet Bremer maakt deze aantekening op 5 mei 1942 (Bremer 1942).

Het Wehrmachtsheim met wachtende soldaten in lijn voor de deur. Foto via Blom/De Winter 2016 
(Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie).
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Eveneens bevonden zich in de Kogerstraat, naast de commandant van het Georgische 
bataljon Major Klaus Breitner, talrijke ingekwartierde soldaten.190 Uit de Texelse Courant 
blijkt dat, in ieder geval aan het begin van de oorlog, meerdere Duitse soldaten op 
eigen initiatief hebben geprobeerd bij de burgerbevolking ingekwartierd te raken. 
Daarnaast ontstonden er blijkbaar wel eens moeilijkheden wanneer Texelaars de door 
hun Duitse kostgangers gemaakte kosten probeerden te verhalen op het Duitse gezag. 
In de krant werd vermeld dat er uitsluitend bij overleg van het inkwartieringsbewijs van 
de Inselkommandant inkwartiering aanvaard behoefde te worden en nota’s ingediend 
konden worden voor vergoeding. Zelfstandig kwartiermaken werd rond oktober 1940 
voor Duitse soldaten dus verboden.191 

Tot slot Widerstandsnest 21 H., ook bekend als de Bataillonsgefechtsstand van het 
Georgische infanteriebataljon en in de volksmond “Texla” genoemd, naar het gelijknamige 
en aan de weg gelegen huis dat in oorlogstijd fungeerde als een Offizierskasino voor het 
bataljon. Een Duits bunkercomplex dat tegen de noordzijde van de grenzen van Den 
Burg was gesitueerd en bestond uit minimaal 48 bunkers en bouwwerken. Omgeven 
door prikkeldraadversperringen, een mijnenveld en een watergevulde antitankgracht 
staat het centraal in de gebeurtenissen van de Georgische Opstand, niet in de laatste 
plaats vanwege de grote telefoonverbindingsbunker in het midden van het complex dat 
met alle Widerstandsnester en Stützpunkte op het eiland contact kon leggen.192 

190 Blom & De Winter 2016, 67-68.
191 Texelse Courant 12-10-1940, 1.
192 Blom & De Winter 2016, 62-63.

Ehrenfriedhof van gesneuvelde Duitsers aan de Kogerstraat. Gezien de jonge aanplant en de 
bloemen moet de foto zeer recentelijk na het begin van de opstand zijn genomen. De graven zijn in 
1949 geruimd, waarna ze gezamenlijk herbegraven werden op de Duitse militaire begraafplaats in 
IJsselstein, Limburg. Het grote gebouw op de achtergrond is in werkelijkheid een glimp op de drie 
barakken die daar stonden (de enige mij bekende foto hiervan), wat het beeld een noordwestelijke 
oriëntatie geeft. Foto: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
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De Groeneplaats onder Duitse bezetting
Over de oorlogstijd op de Groeneplaats onder de Duitse bezetting is minder informatie 
beschikbaar. Dit komt ook doordat veel informatie uit het archief van de krant zou 
moeten komen; deze stond echter onder curatele van het Duitse gezag en fungeerde

Een blik op enkele overgebleven objecten van het bunkercomplex Texla. Rechts de telefoonbunker 
(type 617 - Nachrichtenstand für Netzknotenpunkte) van Widerstandsnest 21 H met het voormalige 
Offizierskasino Texla links aan de weg. Naast deze twee objecten bevindt zich buiten beeld nog 
een gemetselde Duitse paardenstal.  Foto: Dirk Kolvenbach/Stichting Museumbunker Texla (23-
04-2019).

Links: een parade van een 
marcherende Duitse eenheid 
op de Groeneplaats op 16 
juli 1944, gadegeslagen 
door benieuwde Texelaars. 
Op de achtergrond zijn 
Hotel De Lindeboom en De 
Oranjeboom weer duidelijk 
herkenbaar. De foto heeft een 
zuidwaartse oriëntatie. Foto: 
Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie.

Rechts: Duitse soldaten en hun 
oversten kijken strak in het gelid 
toe tijdens een appel, plechtigheid 
of oefening in de Wezentuin 
achter de Groeneplaats rond 
1942. Op de voorgrond mogelijk 
nog de restanten van de 
Nederlandse loopgraven van 
tijdens de mobilisatieperiode. 
De foto is oostelijk georiënteerd. 
Fotocollectie Luchtvaart- 
en Oorlogsmuseum Texel 
(Collectiecode: LOMT01306).
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voornamelijk als spreekbuis van de Duitse bezetter. Het nieuws dat de Texelaar 
interesseerde was uiteraard niet het nieuws wat de Duitsers wilden brengen – laat staan 
nieuws dat de bezetter in een slecht daglicht kon zetten. De berichtgeving uit deze 
tijd is sterk gekleurd en weinig informatief wat betreft de Duitse aanwezigheid in het 
centrum. Exemplarisch in dat licht is wederom de installatie van NSB’er Rijk de Vries als 
burgemeester van Texel op 28 maart 1942 op de Groeneplaats. Waar de Texelse Courant 
paginagroot aandacht besteedt aan deze uitgebreide ceremonie alsof het een eilandbreed 
gedragen succes was,193 beweert Piet Bremer paradoxaal genoeg het tegenovergestelde. 
Volgens hem was de ceremonie, “op aanwezigheid van NSB’ers en WA’ers na, in alle 
stilte verlopen. Op de receptie kwamen zeer weinig geheel vrijwillig”.194 Toch blijkt uit 
overgeleverde foto’s dat het dagelijkse leven de eerste jaren weinig veranderde. Op en 
rondom de Groeneplaats werden vergelijkbare activiteiten ontplooid in vergelijking met 
de tijd van de Nederlandse ‘bezetting’: zo vinden er tijdens de oorlogsjaren meermaals 
ceremonies en begrafenissen plaats. 

De Georgische Opstand
De bloedige gebeurtenissen van de Georgische Opstand en haar gevolgen zijn in de 
afgelopen decennia al zeer uitvoerig – misschien wel tot in den treure − bestudeerd, 
beschreven en in beeld gebracht, waardoor het gevaar op de loer ligt dat elk nieuw 
woord een zoveelste herkauwing wordt van reeds bekende informatie; het primaire doel 
van deze tekst zal daardoor onnodig verder naar de achtergrond verdwijnen. Vandaar 
dat er alleen een basale samenvatting tot en met de eerste dag van de opstand gegeven 
wordt, zodat ook ongeïnformeerde lezers notie krijgen van de essentiële aanleidingen, 
feitelijkheden en achtergronden.

Al kort na de invasie van de Sovjet-Unie werd het Duitse leger in dit gebied 
geconfronteerd met grote aantallen burgers, overlopers en krijgsgevangenen van 
het Rode Leger die zich bij de Wehrmacht wilden aansluiten. Dat vele Sovjet-
krijgsgevangenen in dienst traden was voornamelijk een gevolg van de uitzichtloosheid, 
de erbarmelijke levensomstandigheden en de extreem korte levensverwachting die ze 
in de Duitse krijgsgevangenenkampen ondervonden. Toch is dit een iets wat eenzijdige 
en archaïsche blik op deze ingewikkelde materie, er wordt hierin namelijk geen rekening 

193 Texelse Courant, 01-04-1942, 1. 
194 Bremer 1942. Hij schrijft dit op 28 maart 1942 in zijn dagboek.

Begrafenis van de 22-jarige Duitse 
vliegenier Obergefreiter Heinrich 
Kirchwehm, die op 19 september 
1940 overleed en vervolgens 
aanspoelde op Texel. De foto is 
van 29 september 1940, genomen 
door mevrouw Beers-Ertl vanaf 
het balkon van haar woning aan 
de Groeneplaats. Op de voorgrond 
is het terras van Hotel Texel 
zichtbaar en op de achtergrond 
het Raaksje, de latere locatie 
van de archeologische opgraving. 
De foto heeft een zuidoostelijke 
oriëntatie. Collectie: Luchtvaart- 
en Oorlogsmuseum Texel 
(collectiecode: LOMT00142).
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gehouden met de sterk aanwezige anticommunistische gevoelens binnen de talrijke 
volkeren waaruit het Rode Leger was opgebouwd.195 ‘Het doel heiligt de middelen’, na 
het collectivisatieprogramma van Stalin en het daaropvolgende bewind van terreur dat 
naar schatting al tot zo’n 12 miljoen dode Sovjetburgers had geleid, werd het Duitse 
imperialisme in sommige regio’s juichend binnengehaald. Door de enorme omvang van 
het veroverde gebied hadden de Duitsers een chronisch tekort aan mankracht. Ondanks 
de nationaalsocialistische raciale afkeer van bepaalde minderheden, vereiste de militaire 
situatie een pragmatische aanpak en ontstond er een focus gericht op de rekrutering van 
oosterse mensen voor Duitse dienst. In februari 1942 begon de vorming van een revolutionaire 
antibolsjewistische beweging op Sovjetgrond. Door te anticiperen op de vijandigheid van 
talrijke etnische minderheden jegens het Sovjetsysteem en ook gebruikmakend van de 
mogelijkheid om levend uit de krijgsgevangenenkampen te komen, waren de Duitsers 
in staat om een   aantal vrijwillige ‘oostbataljons’ te creëren − uiteindelijk opgenomen 
in legioenen − die waren samengesteld uit niet-etnische Sovjet-krijgsgevangenen, 
anticommunistische overlopers en Russische emigranten; ze werden ogenschijnlijk 
beschouwd als nationale bevrijdingslegers tegen de communistische overheersing.196 

Kort na februari 1942 werd er ook een Georgisch legioen opgezet bestaande uit 
vier bataljons waaronder het 822e. Wegens Hitlers blijvende wantrouwen in dergelijke 
Ostlegionen, werd het 822e, naast 67 andere Ost-bataljons, naar de Atlantikwall 
verplaatst om te dienen als statische bewaking langs het kustgebied. Na de geallieerde 
landing op Normandië op 6 juni 1944 en het steeds verder afnemende Duitse vertrouwen 
in dergelijke troepen, werden er uit het oogpunt van desertie en rebellie Ost-bataljons 
opgesplitst in kleinere, beter beheersbare en minder gevaarlijke groepen.197 Toch had 
het Georgische bataljon in Zandvoort daarvoor al de eerste contacten met het verzet 
gelegd en dit zou zich na de overplaatsing op 2 februari 1945 naar Texel doorzetten 
met een daar gevestigde afdeling van de Binnenlandse Strijdkrachten. De kracht van 
het reguliere Duitse bataljon, waarvan niet alle Georgiërs naar het eiland werden 
overgebracht, bestond tijdens hun inzet op het eiland uit ongeveer 800 Georgische en 
400 Duitse soldaten.198 Bij de leidende Georgische figuren van het 822e bestonden er al 
langer plannen voor een gewapende operatie tegen de Duitsers. Het lot dat hen bij een 
mogelijke terugkeer naar de Sovjet-Unie stond te wachten als overloper en voormalig 
dienaar van de Duitse bezetter was wel meer dan duidelijk. De opstand werd uiteindelijk 
geconcretiseerd toen ook het Georgische bataljon op 5 april 1945 werd geconfronteerd 
met een aanstaande onderverdeling waarin 500 van hen naar de frontlinie zouden worden 
verplaatst om de geallieerde opmars te stoppen; de achterblijvers zouden te maken 
kunnen krijgen met ernstige represailles indien die 500 soldaten zouden overlopen naar 
de geallieerden.199 

Om 01:00 uur verscheen er boven Den Burg een vuurpijl, ten teken dat de 
Georgische Opstand van start was gegaan. Om en nabij 800 Georgiërs – die minutieus 
voorbereid waren op wie zij moesten omleggen en vervolgens welke stelling of positie 
ze moesten veroveren − vermoordden die nacht en ochtend meer dan 200 Duitsers die 

195 Hale 2014, 330-331.
196 Kuip 2016, 67; Berkhoff 2004, 100-120.
197 Bartels & Kalkman 1980, 107.
198 Bartels & Kalkman 1980, 39, 84-85; Van der Vlis 1978, 15.
199 Blom & De Winter 2016, 44.
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tot hun kader behoorde.200 Alles het liefst zo geruisloos mogelijk: veel Duitsers werden al 
slapend door middel van mes en bajonet gekeeld of doodgestoken, de ontwaakten kregen 
de kogel of een handgranaat te verwerken. Majoor Breitner wist echter te ontsnappen 
en daarnaast waren de Georgiërs ook verre van in staat om de reeds gealarmeerde en 
zwaar verdedigde marinebatterijen in te nemen. De krijgskansen keerden snel en in 
allerijl werden er in Den Helder troepen en zwaar materieel geformeerd om de opstand 
zo snel mogelijk de kop in te kunnen drukken.201 

Al vroeg in de ochtend wordt op aandringen van Georgisch aanvoerder Loladze 
een pamflet gedrukt en in heel Den Burg opgehangen, waarin de weerbare Texelaars 
worden opgeroepen zich ’s ochtends op ‘Texla’ te verzamelen voor de gewapende strijd. 
Aan de oproep gaven tientallen Texelse mannen gehoor. Dat de Georgische uitvalbasis 
zich voornamelijk bevindt in de omgeving van het Widerstandsnest net buiten Den 
Burg, wordt de Duitsers – het pamflet wordt ook gelezen door Duitse overlevenden in 
Den Burg – al gauw duidelijk. Terwijl de eerste ‘overkantse’ Duitse troepen zich in de 
omgeving van Den Hoorn verzamelen en zich opmaken voor een geharde strijd, daalt 
rond 10:00 uur de eerste Duitse artilleriebarrage van die dag neer op de verzamelde 
mensenmenigte achter boerderij Buitenlust bij ‘Texla’.202 Acht stukken 10,5 cm-Flak 
geschut van de Duitse Marineflakbatterien De Mok en Den Hoorn vuren naar schatting 
zo’n 15 minuten op deze locatie met wonderwel maar één dode, één zwaargewonde en 
meerdere lichtgewonde burgers tot gevolg.203

In de loop van de ochtend en middag continueren de schermutselingen tussen 
de strijdende partijen in Den Burg, maar in het algemeen is er een terugtrekkende 
tendens merkbaar richting ‘Texla’. In de tussentijd is de troepenmacht vanuit Den Hoorn 
opgeschoven naar Den Burg en maakt zich gereed om de Georgiërs aan de zuidkant 
van het dorp in een tangbeweging aan te vallen. Echter, voordat de herovering van Den 
Burg ingezet wordt, stelt het Duitse gezag de Georgiërs een ultimatum: voor 15:00 uur 
onvoorwaardelijke overgave en inlevering van alle wapens, anders zouden zij bestookt 
worden met artillerie.204 Op het ultimatum wordt niet meer gereageerd, met als gevolg 
dat om 15:30 uur de lucht nogmaals onbedaarlijk begint te grommen.

Vanaf Marineflakbatterien Den Hoorn en De Mok, het spoorweggeschut van Den 
Helder en de Zuid-Batterij volgt een tweede, zeer intensieve artilleriebeschieting met 
ditmaal het centrum van Den Burg als doelwit.205 Naar verluidt dalen er in 18 minuten 
zo’n 1800 granaten van verschillend kaliber neer in voornamelijk de Weverstraat, 
Parkstraat en Warmoesstraat. Daarnaast worden ook de Wilhelminalaan, de Nieuwstraat 
(de huidige Burgwal) en de Haffelderweg behoorlijk getroffen.206 De lichamelijke en 
materiële schade is enorm: bij de beschieting komen bijna 40 burgers om, worden bijna 
100 woningen onbewoonbaar verklaard en zijn er 50 gebouwen onherstelbaar verwoest. 

200 Blom & De Winter 2016, 50.
201 Blom & De Winter 2016, 58; Bartels & Kalkman 1980, 128. 
202 Bartels & Kalkman 1980, 142.
203 Blom & De Winter 2016, 74; Bartels & Kalkman 1980, 142.
204 Blom & De Winter 2016, 137.
205 Van der Vlis 1945, 55. Van der Vlis noemt op aanraden van een zelfverklaarde ooggetuige ook de deelname 

van de Noord-Batterij, maar dit lijkt onwaarschijnlijk.
206 Dit aantal is, een jaar later, in het radioprogramma van de Nederlandse Strijdkrachten genoemd (Bartels & 

Kalkman 1980, 169). Ook Blom deelt dit aantal mondeling en schriftelijk mee, opgemaakt uit de woorden 
van de Duitse arts Piechler die samen met majoor Breitner de bloedige dans was ontsprongen (Blom & De 
Winter 2016, 114).
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Nog eens tientallen andere panden in het centrum hadden zware schade geleden.207

207 Blom & De Winter 2016, 129, 145; Van der Vlis 1945, 56.

Een blik op de verwoestingen aan de woningen gelegen aan de toenmalige Nieuwstraat (Burgwal) 
en aan de andere zijde richting de Groeneplaats (Collectie Rina Nauta-Graaf).

Links: een impressie 
van de Parkstraat vlak 
na de beschietingen van 
6 april. Collectie Gerrit 
Gerrits, ingekleurd door 
Gerard Gielis en met 
toestemming gebruikt.

Rechts: een beeld van 
de verwoestingen achter 
de Wezentuin: Harry de 
Graaf als kleine jongen 
helpend met puinruimen 
op het dak van de 
fotozaak van Nauta na de 
beschieting van 6 april. 
Collectie Rina Nauta-
Graaf.
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De Duitse geschutgranaat
Alvorens er informatief ingezoomd kan worden op de vondst van deze specifieke 
geschutgranaat moet het kaliber worden bepaald. In het gunstige geval geeft dit meteen 
uitsluitsel over de locatiebepaling vanaf waar deze granaat is afgevuurd. Aangezien de 
archeologen op het moment suprême geen aandacht hebben besteed aan de diameter 
van de granaat, zal er aanvullende informatie verkregen moeten worden via de EOD. 
Navraag bij het lokale politiebureau – dat veel samenwerkt met de dienst − leverde alleen 
een gemeentelijke “bommelding” op in het politiesysteem.208 Navraag van Archeologie 
West-Friesland via het ministerie levert tot nu toe ook nog geen succes op. Mogelijk is 
er door de (bereidwillige) tussenkomst van het personeel van de Joost Dourleinkazerne 
een hiaat ontstaan in de gegevens; de feitelijke identificatie van het explosief blijft tot 
zo ver dus nog onduidelijk. 

Toch valt er met de zichtbare 
informatie van de foto’s tijdens de 
opgraving, geschreven literatuur, 
onderzoek van diverse auteurs en het 
archief van de Texelse Courant een andere 
benadering te maken die de identificatie 
van en informatie over dit projectiel beter 
in kan kaderen. Een meer gedetailleerde 
foto (rechts) geeft een duidelijker beeld 
van de vorm van de brisantgranaat; 
het explosief heeft een ‘stompe’ zijde 
aan de bovenkant, waar in het normale 
geval − indien er nog een ontsteker 
met zijn bijbehorende conische vorm op 
gemonteerd had gezeten − deze aan de 
bovenzijde veel puntiger had moeten 
zijn. De aanwezigheid van de (niet ideaal 
gepositioneerde) meetlat, waarvan de 
afwisselende kleurvakken 10 cm lengte 
betekenen, geeft een mogelijkheid om 
een voorzichtige inschatting te maken 
van de diameter van de granaat. 
Rekening houdend met het feit dat het voorwerp ‘gemiddeld’ was gecorrodeerd, komt 
een inschatting op het oog uit op ongeveer 10 a 12 cm doorsnede. Uit onderstaande 
gegevens blijkt dat er twee kalibers binnen deze marges vallen, namelijk 10.5 cm Duits 
luchtdoelgeschut vanaf de batterijen De Mok of Den Hoorn, of 12 cm buitgemaakt 
scheepsgeschut dat bij de Zuid-Batterij stond opgesteld. Dit laatste gegeven maakt het 
extra interessant door de bewering van Gerrit Gerrits, die in zijn boek beweert dat er van 
het specifieke 12 cm geschut van de Zuid-Batterij (Turm Anton) dat mee heeft gedaan 
met de beschieting, meerdere blindgangers in Den Burg zijn aangetroffen.209

208 Navraag van de auteur bij het lokale politiebureau leverde helaas alleen bovenvermelde informatie op. 
Volgens de agent in kwestie was er bij de EOD geen verdere informatie beschikbaar. 

209 Gerrits 2019, 83. Ook noemt hij de vondst van een blindganger van 12 cm op 10 cm diepte voor de ingang 
van de grote wierschuur op het terrein van het toenmalig Maritiem- en Juttersmuseum in Oudeschild. Deze 
mededeling werd hem gedaan door J.J. Bakker in 2018.  

Een vluchtig geschoten foto van de gecorrodeerde 
granaat met meetlat voordat het explosief werd 
afgevoerd. Foto: Wouter Kuip (05-10-2017).
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Ook is het interessant om verschillende informatiebronnen samen te brengen waardoor er 
mogelijk een antwoord gegeven kan worden op de volgende vragen: a) is het genoemde 
aantal van 1800 afgevuurde projectielen theoretisch mogelijk en een reële afspiegeling 
van de werkelijkheid?; b) was de beschieting bedoeld om – zoals tegenwoordig soms 
nog wordt gedacht − de Texelse bevolking te straffen voor hun vermeende hulp aan de 
Georgiërs, of wijst het aantreffen van relatief veel blindgangers op de mogelijkheid dat 
(sommige) Duitse artilleristen de burgerbevolking juist hebben proberen te ontzien?; en 
c) valt er iets zinnigs te zeggen over hoeveel niet-geëxplodeerde granaten er mogelijk 
nog in Den Burg verspreid liggen?

Voordat we een uitspraak kunnen doen over het genoemde aantal projectielen 
dat mogelijk is afgevuurd, evenals de vraag of dit binnen de capaciteit lag van de 
deelnemende batterijen, is het van wezenlijk belang om te identificeren welke locatie 
met welk geschut mee heeft gedaan tijdens de beschieting van Den Burg rond 15:30 
uur. Uit de beschikbare data blijkt dat Marineflakbatterie Den Hoorn, Marineflakbatterie 
De Mok, De Zuid-Batterij (gedeeltelijk) en het buitgemaakte Franse spoorweggeschut210 
bij Fort Kijkduin in Den Helder hebben deelgenomen aan de beschieting. De Noord-
Batterij lijkt, in tegenstelling tot de hierop volgende dagen, niet op 6 april deel te 
hebben genomen aan de beschietingen. Voor een gedetailleerd overzicht, einde 
van dit tekstkader. Uit deze bijlage blijkt dat met de specificaties van het gebruikte 
wapenmaterieel het theoretische maximum van het totaal aantal afgeschoten granaten 
uitkomt op 2628 stuks. Een kanttekening is wel dat het laatstgenoemde aantal alleen 
bereikt kan worden onder de perfecte omstandigheden en met deelname van alle 
genoemde artilleriestukken. De werkelijkheid zal door uiteenlopende factoren altijd 
een stuk lager liggen. Ik ben mij er terdege van bewust dat er in deze korte analyse 
hiaten, onzekerheden en dus ook fouten zitten, maar dat is onvermijdelijk; het is 
een theoretische benadering. Concluderend kan er gezegd worden dat het genoemde 
aantal van 1800 afgevuurde explosieven veilig binnen de toenmalige mogelijkheden 
lag en bovenal een vrij reële afspiegeling lijkt. 

Dan een nadere blik op de hardnekkige geruchten die al jaren de ronde doen over 
deze beschieting. Enerzijds wordt in de volksmond de middagbeschieting van Den Burg 
als bestraffing van de Texelse burgerbevolking gezien. Het pamflet dat op instigatie van 
Loladze verspreid door Den Burg heen werd opgehangen, wordt ook als reden genoemd 
voor de Duitsers om een wraakactie uit te oefenen op de lokale bevolking; overlevende 
Duitsers in het begin van de opstand hebben hier zoals gezegd ook notie van genomen en 
hun conclusies getrokken over de voorkeur van de Texelaars.211 Door het gevoelsmatige 
grote aantal blindgangers dat in de loop der jaren in Den Burg is aangetroffen, bestaat 
er ook een vermoeden bij sommige Texelaars dat bepaalde Duitsers op eniger wijze 
geprobeerd hebben om de burgerbevolking te ontzien. Dat de aangetroffen granaat een 
ontsteker ontbeerde, lijkt dat verhaal enigszins wat draagkracht te geven. Toch blijft het 
pure speculatie of dit een doelbewuste actie is geweest of dat het in een uiterst geval 
− en alle haast − is vergeten. Alhoewel onwaarschijnlijk, zou de ontsteker er bij inslag 

210 Booy 2020. Jan van Tongelen, deskundige op het gebied van Helderse fortificaties en oorlogstuig, weet 
uit zijn onderzoek dat het buitgemaakte Franse spoorweggeschut door de Duitsers is ingezet tijdens de 
eerste dag van de opstand. Dit wordt ondersteund door de melding van ‘een enorme, niet te tillen (70 kilo) 
blindganger met een diameter van grofweg 20 centimeter in de Parkstraat’ (Van der Vlis 1945, 55). De 
granaten van dit geschut wogen in werkelijkheid iets meer dan 80 kilo.

211 Texelse Courant 10-04-2007, 2.



75

ook vanaf kunnen zijn gesprongen, of na aantreffen in het heetst van de strijd door 
iemand zijn verwijderd om het eerste, onmiddellijke gevaar af te wenden. Tot slot is er 
ook niet bekend of de grondlaag waarin het projectiel is aangetroffen − direct onder het 
verwijderde stopzand van de bestrating van de Groeneplaats − niet meer verstoord is 
geweest sinds de beschieting van Den Burg.

Na een uitvoerig telefoongesprek met de schrijver van de militair-historische gids, 
Serge Blom, biedt laatstgenoemde echter stevig tegenwicht tegen deze volhardende 
geruchten. Volgens hem ging de beschieting niet zo zeer om wraakzucht dan wel het 
ontzien van de Texelse bevolking, maar was dit de facto een inleidende beschieting. 
Een doelgerichte, strategische keuze om met behulp van dit artilleriebombardement 
vermeende Georgiërs op deze locaties uit te schakelen, te desoriënteren dan wel de pas 
af te snijden om zo de gereedstaande Duitsers steun in de rug te geven. Hij beroept 
zich op het onomstotelijke feit dat er alleen in hele specifieke delen zware schade is 
aangericht, op plaatsen die in de dichte nabijheid van de oprukkende Duitse troepen 
lagen. Het lijdt geen twijfel dat de achting van de Texelse burgerbevolking vanuit Duits 
oogpunt onder het nulpunt daalde na de in het openbaar vertoonde steun van aan de 
Georgische muiters, maar desalniettemin is de ‘rucksichlose’ beschieting volgens Blom 
in werkelijkheid een heldere afweging. Een onverschillig bombardement was veel meer 
verdeeld geweest over het hele dorp en zou daarnaast alleen maar tot gevolg hebben 
gehad dat het leven van nog meer Duitse troepen onnodig op het spel was gezet.212 

Wim Kalkman, medeauteur van het standaardwerk en ooggetuige van het eerste 
uur, noemt in zijn boek ook expliciet de precisie van het artilleriebombardement. Het 
Schilderend en de Emmalaan bleven gespaard, maar vele naastgelegen straten worden 
zwaar getroffen. Dit had volgens hem ook te maken met het feit dat Duitse troepen op het 
voetbalveld (het voormalig veld van de Texelse Boys) en de Elemert direct klaar stonden 
om op te rukken. Daarnaast schrijft hij ook dat de Duitsers na het neerkomen van de 
laatste granaat meteen ten strijde trokken en in vuurgevecht kwamen met Georgiërs bij 
de kruising van de Emmalaan en Wilhelminalaan (tegenwoordig een rotonde).213 

Concluderend gezien mag er vanuit worden gegaan dat de beschieting van Den Burg 
primair een militair-tactische reden had. Dat er daarbij onmiskenbaar burgerslachtoffers 
zouden vallen wisten de Duitsers ook. Door het excessieve geweld en de oneervolle 
behandeling die hun vermoorde kameraden echter hadden ondervonden, moet elk 
argument om de burgerbevolking te sparen aan dovemansoren gericht zijn geweest.

Een laatste interessante vraag om tegen het voetlicht te houden is hoeveel 
mogelijke onontplofte explosieven nog in en rondom het centrum van Den Burg in de 
grond zitten. Dit is bijna niet te beantwoorden door veel verschillende onzekerheden 
die hierop van invloed zijn. Er is geen volledig overzicht te maken van de hoeveel 
opgeruimde explosieven in het centrum, aangezien er in de eerste periode na de opstand 
logischerwijs niets werd gemeld of opgeschreven. Ooggetuigenverslagen bieden enige 
uitkomst, net als enkele meldingen van de Texelse Courant die na verloop van tijd over 
blindgangers begint te berichten. Daarnaast is het ‘mislukkingspercentage’ uitgesplitst 
per type geschut moeilijk na te gaan. 

212 Ter onderbouwing haalt hij in analogie een Canadese beschieting van een Nederlands dorp aan waarbij 
Nederlandse burgerslachtoffers zijn gevallen: soms moet men van twee kwaden het minste kiezen.

213 Bartels & Kalkman 1980, 168.
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Echter, uit een analyse van het onontplofte artilleriegeschut in de Eerste Wereldoorlog 
blijkt dat er in het algemeen bijna een mislukkingspercentage bestond van 30%;214 dit 
zou dus van toepassing kunnen zijn op het percentage van het spoorweggeschut in Den 
Helder. Een onderzoeksgroep genaamd Crisislab, verbonden aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, deed onderzoek naar een redelijke bepalingsmethode om onontplofte 
vliegtuigbommen te kunnen voorspellen in een gebied. Zij halen een Duits proefschrift 
van Michael Katzsch aan, waarin uitgegaan wordt van een mislukkingspercentage tussen 
de 5% en de 15%.215 Het onderzoeksbureau zelf hanteert echter 10% als een redelijke 
en veilige norm voor elk soort afgeworpen bom.216 Als wij dit als uitgangspunt zouden 
nemen voor ons type projectielen – beiden werken middels een ontsteker op de neus van 
het projectiel − en deze norm zouden toepassen op onze situatie, komen we theoretisch 
gezien uit op maximaal 180 onontplofte projectielen, een gevoelsmatig groot aantal dat 
opruimingswerkzaamheden bij lange na niet hebben kunnen halen. 

Via deze weg wil ik graag Serge Blom bedanken voor zijn tijd, informatieve aandacht en 
tips. Ook ben ik Michiel Bartels en Sander Gerritsen dankbaar voor hun kritische blik.

Overzicht van de batterijen die mee hebben gedaan met de beschieting rond 
15:30 uur en hun mogelijke vuurcapaciteit

Marineflakbatterie Den Hoorn (4 stuks 10.5 cm modern luchtafweergeschut, mogelijk 
10.5 Flak 38 of 39). Theoretische vuursnelheid: 15 schoten per minuut. Praktische 
vuursnelheid: 8-10 schoten per minuut. Maximaal vuurbereik: 17.4 kilometer. Maximaal 
geschatte aantal granaten afgeschoten in 18 minuten: 4 x 15 x 18 = 1080 granaten.

Marineflakbatterie De Mok (4 stuks 10.5 cm SK. C/32 luchtafweergeschut). Maximale 
vuursnelheid: 15 schoten per minuut. Maximaal vuurbereik: 15 kilometer. Maximaal 
geschatte aantal granaten afgeschoten in 18 minuten: 4 x 15 x 18 – 1080 granaten.

De Zuid-Batterij (1 x 2 stuks (dubbelloops) 12 cm Schiffs Kanone L/45 (holländische)). 
Maximale vuursnelheid: onzeker, maar voor de grotere variant 15 cm SK L/45 is dit: 
5-7 schoten per minuut. Maximaal vuurbereik: onzeker, naar schatting 15 kilometer. 
Maximaal geschatte aantal granaten afgeschoten in 18 minuten: 2 x 7 x 18 = 252 
granaten.

Fort Kijkduin te Den Helder (6 stuks 19.4 cm Kanone 486 (f) buitgemaakt Frans 
spoorweggeschut. Het is onduidelijk of alle zes stukken deelgenomen hebben). Maximale 
vuursnelheid: 1 à 2 per minuut. Maximaal vuurbereik: 18.4 kilometer. Maximaal 
geschatte aantal granaten afgeschoten in 18 minuten: 6 x 2 x 18 = 216 granaten.

Op Vlieland stonden op de zogenaamde West-Batterij en Oost-Batterij ook in totaal 8 stuks 
10.5 cm SK. C32 kanonnen, maar Den Burg ligt voor hen buiten het maximale vuurbereik.

214 Saunders 2004, 63.
215 Katzsch 2009, 2.
216 Helsloot & Cator 2018, 11.
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Overzicht van de genoemde locaties

Locatie 1: Hotel De Oranjeboom en de bijbehorende Pen’s Schouwburgzaal
Tegenwoordig het Chinese restaurant, Groeneplaats 12.

Locatie 2:  Casino
Tegenwoordig op de locatie van Zwaanstraat 5.

Locatie 3: De Wezentuin
Het park achter de Groeneplaats.

Locatie 4: Hotel Texel
Het huidige Hotel De Lindeboom, Groeneplaats 14.
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Locatie 5: Hotel De Lindeboom
Tegenwoordig de Rabobank, Groeneplaats 11.

Locatie 6: Kringhuis van de Texelse NSB-afdeling
Het huidige pand van Café De Slock, Parkstraat 36.

Locatie 7: Het Weeshuis
Op de plaats van het voormalige postkantoor, ter hoogte van Parkstraat 7.

Locatie 8: De Kraftfahrbereitschaft
Het pand is gesloopt, tegenwoordig op de kruising Weststraat-Gravenstraat.

Locatie 9: Wehrmachtsheim Weverstraat
Tegenwoordig de apotheek, Weverstraat 95.

Locatie 10: De ULO
Tegenwoordig ARTEX Kunstenschool Texel, Schilderend 39.

5 6 7

8 9 10

11 12 13
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Locatie 11: Het barakkenkamp
Tegenwoordig Tuincentrum van de Werve, Bernhardlaan 206.

Locatie 12: Widerstandsnest 21 H Bataillonsgefechtsstand ‘Texla’
Op de kruising van de Oude Kogerweg/Georgiëweg. De ligging is net buiten de kaart.

Locatie 13: De plaats waar de granaat werd aangetroffen
Zuidwestelijk van het opgravingsterrein.
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2.3 Historische ontwikkeling Raaksje en Raadhuis aan de Vismarkt 
(W. Stellingwerf)

Ten zuidoosten van de kerk langs de Parkstraat en de Burgwal stond het Algemene Weeshuis, dat 
bij besluit van twee burgemeesters in 1573 werd opgericht nadat het klooster was ontbonden.

Ten zuidwesten van de kerk stonden tot de bouw van het voormalige gemeentehuis diverse 
panden die grotendeels het Raaksje vormden. De Groeneplaats dankt haar naam aan de vele 
bomen die hier vroeger op het plein stonden. In de jaren rond 1960 werden alle huizen aan 
het Raaksje gesloopt: ze moesten plaats maken voor het nieuwe gemeentehuis. De bekende 
historie van het Raaksje wordt hieronder per pand beschreven vanaf de kerk naar het zuiden. 
De hieronder vermelde nummering van de panden aan het Raaksje is gebaseerd op de 
publicatie van Visser en Timmer (1975), daarachter wordt tussen haakjes de nummering van 
de kadasterkaart uit 1828 vermeld (afb. 2.3.1 & 2.3.2). 

Op de plek waar het huidige Polderhuis (Vismarkt 7a) gevestigd is, stonden tot 1929 twee 
panden met een sierlijke klokgevel (13) en een trapgevel (12), zoals te zien is op een foto 
uit het begin van de 20ste eeuw (afb. 2.3.3). Deze panden zijn in 1929 gesloopt om plaats te 
maken voor de Boerenleenbank.217 

217 Visser & Timmer 1975, 21.

Afb. 2.3.1. De panden aan het Raaksje en Raadhuis aan de Vismarkt op de kadastrale minuut uit 1828.
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Afb. 2.3.2. De genoemde panden op een kaart uit de publicatie van Visser & Timmer (1975).

Afb. 2.3.3. Op de plek van het huidige Polderhuis (Vismarkt 7a), stonden tot 1929 twee panden (12 & 13). 
De twee panden waren in bezit van Aris en Katrien Ponger die er een blikslagerij en verfwinkel hadden. 
Foto uit de late 19de eeuw (Beeldbank RCE).
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- 13 (32) In 1662 wordt voor het eerst melding gemaakt van het huis met klokgevel.218 Toen 
in 1832 het kadaster werd ingevoerd, woonde koperslager Christiaan Ponger hier met zijn 
gezin. 

- 12 (31) De eerste historische vermelding van het pand met trapgevel (12) dateert uit 1626 
toen het werd verkocht voor f 770,- door Adrian Pieters Schoenmaker, wonende in De Koog. In 
1817 werd het gekocht door deurwaarder Simon Kikkert die het waarschijnlijk voor zijn zoon 
Cornelis Simons Kikkert bestemde. Deze Cornelis was schilder en glazenmaker van beroep.219 
Een eeuw later waren beide panden (12 & 13) in bezit van Aris en Katrien Ponger die er een 
blikslagerij en verfwinkel hadden.220 Dit bedrijf, duidelijk te zien op de laat 19de-eeuwse foto 
(afb. 2.3.3) heeft bestaan tot kort voor de sloop van de panden in 1929.

- 11 (30) Dit pand was in 1622 in handen van Frans Jan Schoen. Het ging daarna over naar 
verschillende families. Interessant is de vermelding van glazenmaker Albert Abrams Kikkert 
die het huis in 1742 bezat. Hij overleed op 17 februari 1767. Een andere vermeldenswaardige 
eigenaar is goudsmid Feije Swart, getrouwd met Meijnoutje Kikkert. Het huis was in hun handen 
tusen 1782-1821. Meijnoutje Kikkert had in 1775 toestemming gekregen om koffie en thee 
te verkopen. Feije was tevens kapitein op onder andere het fregatschip “De Vrouw Johanna 
Susanna”, dat naar Italië voer. Later werd hij kashouder van zilver en goud. In 1821 viel het 

218 Klaassen & Klaassen 2018, 419.
219 Ibid., 417-418.
220 Visser & Timmer 1975, 21.

Afb. 2.3.4. Op deze foto uit de late 19de eeuw is links het pand 11 (30) met klokgevel te zien. Het pand is 
in 1915 grotendeels gesloopt. Centraal staat het pand 10 (28) (bron: hetopenboek.nl).
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huis in handen van Simon Kikkert, tevens eigenaar van het huis ten noorden ervan (12).221 
Het pand dat op een foto uit de late 19de eeuw een klokgevel heeft, is rond 1915 grotendeels 
gesloopt (afb. 2.3.4). De grond van het erf is in 1918 door de gemeente aangekocht.222

- 10 (28) Aan de Vismarkt, haaks op de Binnenburg, bevond zich tot de sloop ervan in 1962 
een groot statig pand dat sinds 1841 als Raadhuis dienst had gedaan (afb. 2.3.4 t/m 2.3.8). 
De vroegst bekende vermelding van het gebouw dateert uit 1622 toen er al sprake was van 
“Het hoge huis”. Het pand had meerdere schoorstenen. De panden van het Raaksje maakten 
tot het eind van de 18de eeuw nog deel uit van dit huis. Zo stond er in 1632 een schuur ter 
hoogte van kadasternummer 22. De schuur was in gebruik voor de opslag van hooi. Ten 
zuiden van de schuur bevonden zich vijf kamers en ten noorden ervan vier kamers die allen 
deel uitmaakten van het herenhuis aan de Vismarkt. Bij sommige overgangen van eigenaars 
werd tevens vermeld dat de helft van de Groene Plaats bij het huis hoorde. Hiervoor was een 
erfpacht van 45 stuivers verschuldigd. Bovendien was een deel van de Wezentuin in gebruik 
als boomgaard.223 

In 1622 was Cornelis Claes Verwer die in Hoorn woonde eigenaar van het pand. Vermoedelijk werd 
het huis bewoond door Philips Vollenhoven, wiens huishouden uit zes personen bestond. Toen 
Cornelis in 1632 overleed, werd de waarde van het huis en de bijbehorende schuur en boomgaard 
op f2500,- geschat. De negen kamers die het latere Raaksje vormden, hadden gezamenlijk 
een waarde van f1100,-. In 1634 werd het huis met alle bijbehorende gebouwen verkocht voor 
f4825,- aan de kapitein Dirck van der Heijde en zijn vrouw Trijntje Gerrits. Dirck stierf vrij snel 
daarna. Zijn weduwe bleef in het huis wonen en trouwde met Arent Pieters Colen in 1636. 

221 Klaassen & Klaassen 2018, 415-416.
222 Visser & Timmer 1975, 18.
223 Klaassen & Klaassen 2018, 409, 413.

Afb. 2.3.5. Aan de Vismarkt stond het pand 10 (28) dat sinds 1841 dienst deed als Raadhuis. Foto uit 1898 
(bron: en.geneanet.org).
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Deze Arent was secretaris van het eiland Texel en overleed omstreeks 1650. Trijntje leefde 
nog en had in 1654 een vermogen van f4000,-. Tot 1699 is er een tijd niets bekend over 
de bewoningsgeschiedenis van het pand. In dat jaar wordt vermeld dat het huis en alle 
bijbehorende bezittingen door de erfgenamen van luitenant Abraham Abrahams van der Hulst 
wordt verkocht voor f4000,- aan de uit Zwolle afkomstige commissaris en konvooimeester 
Joris Nicolaas van der Merct. Hij was in 1686 bovendien tot schepen van Den Burg benoemd 

Afb. 2.3.6 en 2.3.7. 
Het Raadhuis aan de Vismarkt. 
Foto’s uit eind jaren 1950 (bron: 
polderhuistexel).

Afb. 2.3.8. Het Raadhuis aan de Vismarkt . Luchtfoto uit midden 20ste eeuw (bron: irenemaas.nl).
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en tussen 1692 en 1693 actief als kerkmeester van de gereformeerde kerk. Zijn zoon Isaak 
van der Merct erfde het huis en de bijbehorende kamers, maar hij overleed in 1734. Zijn 
weduwe Meijnoutje Paulus Kikkert leefde tot 1778. De helft van het pand met bijbehorende 
boomgaard, elf kamers en een stal of hooischuur werd gekocht door Anna Maria van der 
Merct – de tweede vrouw van Hendrik van der Merct die de broer van Isaak was. Hendrik 
overleed in 1744 als weduwnaar. Zijn kinderen en erfgenamen verkochten het geheel voor 
maar f400,- aan de herbergier Ludolf de Frij. Deze Ludolf overleed al gauw daarna, maar zijn 
weduwe Maria Elisabeth Veltmans bleef nog lange tijd eigenares van het pand met boomgaard 
en bijbehorende kamers. In 1769 verkocht ze het huis aan haar schoonzoon Jacob Andries 
Verberne met de voorwaarde dat ze de grote zaal en enkele andere vertrekken mocht blijven 
bewonen. Jacob kreeg in 1773 een vergunning om vette waren te verkopen, maar in 1782 
overleed hij. Zijn weduwe Margaritha Ludolfs de Frij bleef er tot 1798 wonen en zette de winkel 
voort. In 1798 verkocht ze het huis met inbegrip van de boomgaard en de schuur voor f700,- 
aan de uit Beverwijk afkomstige vrederechter Martinus Langeveld en zijn vrouw Anna Lijnslage 
(afb. 2.3.9 & 2.3.10). De kamers verkocht ze tussen 1797 en 1799 apart aan verschillende 
eigenaren. Martinus fungeerde tussen 1797-1811 als schout. Bij de boedelscheiding in 1824 
kwam het herenhuis in handen van zijn zoon Arnoud Langeveld die eveneens vrederechter 
was.224 Op de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van het kadaster uit 1832 staat Arnoud nog 
steeds als eigenaar vermeld. Hij heeft tevens het grote pand met kadasternummer 22 (3 en 
4) in bezit als pakhuis. Een groot deel van de Wezentuin (no. 29 op de kadasterkaart) met 
uitzondering van de zuidoosthoek waar het weeshuis stond (no. 18), staat vermeld als tuin in 
het bezit van Arnoud Langeveld.

224 Klaassen & Klaassen 2018, 409, 413-414.

Afb. 2.3.9. Martinus Langeveld in 1805 (bron: 
Oudheidkamer DB).

Afb. 2.3.10. Anna Lijnslage in 1805 (bron: 
Oudheidkamer DB).
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Blijkbaar was zijn zus Helena Maria Langeveld ook eigenaresse van het grote huis aan de 
Vismarkt. Zij verhuurde het huis namelijk aan schout bij nacht G.A. Pool, die een contract had 
tot 1847. Hij heeft echter per 1 mei 1840 de huur opgezegd. In 1840 nam de gemeenteraad 
van Den Burg contact op met mevrouw Langeveld om het van haar te kopen voor f2700,- 
zodat het pand als nieuwe raadshuis in gebruik kon worden genomen. Tot die tijd had het in 
verval geraakte Schoutenhuis dienst gedaan als raadshuis. 

Uiteindelijk werd het herenhuis aan de Vismarkt in 
1841 als raadshuis in gebruik genomen.225 In de 
loop der tijd raakte ook dit raadshuis in verval. Dit 
is duidelijk te zien op een foto die dateert na de 
bouw van het Polderhuis in 1929 (afb. 2.3.11). De 
achtergevel van het pand wordt daar aan meerdere 
zijden gestut met houten balken. Het oude 
raadshuis is het eerste gebouw dat in de jaren rond 
1960 wordt gesloopt ten behoeve van de bouw van 
het nieuwe gemeentehuis (afb. 2.3.12). 

Op een luchtfoto uit 1962 is het al verdwenen (afb. 
2.3.13).

225 Maas 2020.

Afb. 2.3.11. Het herenhuis aan de Vismarkt dat in 1841 dienst deed als raadshuis. Het pand raakt na 
1929 in verval, na de bouw van het Polderhuis. De achtergevel wordt gestut met houten balken (bron: 
irenemaas.nl).

Afb. 2.3.12. Afbraak van het oude raadshuis 
rond 1960 (bron: irenemaas.nl).



87

- 9 (27) Dit huis was tot 1799 onderdeel van het herenhuis aan de Vismarkt. Toen werd het door 
Margaritha Ludolfs de Frij, weduwe van Jacob Andries Verberne, samen met het aangrenzende 
pand verkocht aan kastelein Dirk Nannings Kikkert voor f475,-. Dit pand heeft daarna een tijd 
als kazerne gefungeerd. In 1813 overleed de uit Amsterdam afkomstige korporaal Hendrik 
Wieman op 20-jarige leeftijd, vermoedelijk in dit pand. Tussen 1815 tot ten minste 1830 
woonde Aris Hoogheid met zijn vrouw Antje Cornelis Kok in dit huis.226 In de Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafel, opgetekend in 1832, was Dirk Nannings Kikkert nog steeds de eigenaar 
van dit pand. Een stap verder in de tijd komen we bij Knelie Flens wed. Eelman. Het is bekend 
dat ze rond 1890 in het naburige huis (8, kad. 26) woonde en in dit hoekpand een tabakszaak 
dreef. Daarnaast verkocht ze koffie en thee. Op foto’s rond 1900 hebben beide panden nog 
vensters met ruitjes die dateren uit de periode rond 1800 (afb. 2.3.14). Begin jaren 1930 
werd het woonhuis van Knelie met deze winkel gekocht door de gemeente en verhuurd aan 
timmerman Gerrit Zoetelief, wiens vrouw de sigarenzaak voortzette. Met de opstand van de 
Georgiërs in april 1945 is de winkel door beschietingen zwaar beschadigd geraakt. Slechts een 
deel van het pand is na de oorlog hersteld (afb. 2.3.15).227

- 8 (26) Volgens Klaassen & Klaassen228 was dit pand de noordelijkste van de negen kamers 
die oorspronkelijk hoorden bij het herenhuis aan de Vismarkt. Het werd net als het hoekhuis 
(9, kad. 27) in 1799 verkocht aan kastelein Dirk Nannings Kikkert die het in 1832 nog steeds 

226 Klaassen & Klaassen 2018, 409, 412.
227 Visser & Timmer 1975, 14.
228 Klaassen & Klaassen 2018, 411.

Afb. 2.3.13. Op een luchtfoto uit 1962 is te zien dat het oude raadshuis is gesloopt ten behoeve van het 
nieuwe gemeentehuis (bron: Harry de Graaf).
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bezat. Dit was het huis dat rond 1890 bewoond werd door Knelie Flens wed. Eelman en in de 
jaren 1930 aan timmerman Gerrit Zoetelief werd verhuurd.229 

- 7 (25) Tot 1799 behoorde dit pand als kamer toe aan de eigenaren van het herenhuis aan de 
Vismarkt. De weduwe van Jacob Andries Verberne verkocht het voor f27,- aan Jan Jans Graaf. 

229 Visser & Timmer 1975, 14.

Afb. 2.3.14. De panden 9 (27) en 8 (26) die tot 1799 onderdeel waren van het herenhuis aan de Vismarkt. 
Foto uit begin 20ste eeuw (bron: Visser & Timmer 1975, 14).

Afb. 2.3.15. Na de beschadigingen in 1945 door de opstand van de Georgiërs is slechts een deel van de 
panden hersteld (bron: Dorpscommissie Den Burg).
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Zes jaar later werd ook deze kamer door Dirk Nannings Kikkert gekocht voor f80,-.230 In 1832 
was dit pand nog in zijn bezit. Een tijd later, rond 1900, hadden Jacob Rijk en zijn zoon Willem 
hier een handel in allerlei huishoudelijke artikelen. Rond 1904 vestigden de broers Jan en 
Leendert Man zich in dit pand met een ‘Salon voor scheeren en haarsnijden’. Het was rond die 
tijd een vrij statig gebouw met een natuurstenen voorgevel en een kroonlijst (afb. 2.3.16). 
Ze verkochten hun bedrijf in 1919 aan Piet Uitgeest die de zaak tot 1937 voortzette. Kapper 
Appelboom volgde hem op en van 1954 tot de sloop van het pand in 1965 heeft een neef van 
Piet Uitgeest met dezelfde naam er nog hetzelfde werk gedaan.231

- 6 (24) Dit huis was ook tot 1799 als kamer in bezit van de eigenaren van het herenhuis 
aan de Vismarkt. Het werd toen voor f65,- verkocht aan Henricus Verberne. In hetzelfde jaar 
verwisselde de kamer van eigenaar voor f50,-. Tot 1801 was het in het bezit van Cornelis 
Sijbrands Kok. Toen werd ook deze kamer opgekocht door kastelein Dirk Nannings Kikkert. 
In 1812 overleed de 59-jarige Jan Jacobs Kikkert in dit pand.232 Eind 19de en begin 20ste eeuw 
woonden de zussen Antje en Trijntje Dijkse hier. Zij verdienden hun geld met het strijken en 
stijven van boorden en overhemden en het opmaken van kappen. Het pand werd gesloopt in 
1961 als één van de eerste woningen aan het Raaksje (afb. 2.3.17).233

- 5 (23) Dit was tot 1799 één van de negen kamers die bij het herenhuis aan de Vismarkt 
hoorde. Margaritha Ludolfs de Frij, weduwe van Jacob Andries Verberne, verkocht het toen 
voor f100,- aan Gijsbert en Jacob Keesje. Gijsbert Keesje was een matroos. In 1802 kocht de 
vrederechter Martinus Langeveld, eigenaar van het herenhuis aan de Vismarkt, deze kamer 
voor f114,-. In 1832 stond dit pand te boek als huis in het bezit van zijn zoon Arnoud Langeveld 

230 Klaassen & Klaassen 2018, 411.
231 Visser & Timmer 1975, 13-14.
232 Klaassen & Klaassen 2018, 410.
233 Visser & Timmer 1975, 13.

Afb. 2.3.16. Links het pand 7 (25) waar vanaf 1904 een ‘Salon voor scheeren en haarsnijden’ was gevestigd 
en de overige panden aan het Raaksje. Foto genomen rond 1910 met zicht op het zuidoosten (bron: Visser 
& Timmer 1975, 13).
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in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van het Kadaster. Rond die tijd werd het verhuurd aan 
Jacob Schaatsenberg en zijn vrouw Froutje Smit.234 Begin 20ste eeuw is het huis voorzien van 
een zadeldak met sierlijke geprofileerde houten lijst (afb. 2.3.16 & 2.3.17). In die tijd was het 
een dienstwoning van de gemeente, bewoond door veldwachter Van der Pol. Later hebben nog 
andere politiebeambten de woning bewoond.235

- 4 (22) In 1632 wordt melding gemaakt dat hier een schuur voor de opslag van hooi stond. De 
schuur behoorde tot 1840 toe aan de eigenaren van het herenhuis aan de Vismarkt. Tevens is 
vermeld dat ten noorden van de schuur vier kamers waren en ten zuiden daarvan vijf kamers, 
allen deel van het huis aan de Vismarkt (11, kad. 28).236 Op de Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafel van 1832 wordt het pand beschreven als pakhuis in het bezit van Arnoud Langeveld. Dit 
pakhuis is vermoedelijk begin 19de eeuw gevormd uit de bestaande schuur en twee kamers 
die zich daar ten zuiden van bevonden. Op foto’s uit de vroege 20ste eeuw heeft het gebouw 
een statige natuurstenen voorgevel met een kroonlijst (afb. 2.3.16 & 2.3.17). Het rechter deel 
van het pand – bekeken vanaf de Groeneplaats – is vanaf circa 1840 lange tijd gebruikt voor 
vergaderingen door het polder- en dijkbestuur van Texel. Vanaf ongeveer 1890 was het huis in 
bezit van het echtpaar Kuyper-Keyser die het naburige café beheerden. In 1939 ging het pand 
over in handen van het echtpaar Kievit-Kuyper.  

- 3 (22) Lange tijd was dit één van de kamers die hoorde bij het herenhuis aan de Vismarkt. 
In 1797 verkocht weduwe Verberne het voor slechts f15,- aan Jan Frans Ratelaar en Simon 
Kikkert. Het jaar daarna verkochten zij de kamer weer voor f24,-. Tussen 1798-1803 was 
de kamer in bezit van Adam Kalf, Jan Hendriks Bruijn en Jan Rense. In 1803 kocht Martinus 

234 Klaassen & Klaassen 2018, 409.
235 Visser & Timmer 1975, 12.
236 Klaassen & Klaassen 2018, 409.

Afb. 2.3.17. De panden 5 (23), 4 (22), 3 (22) en 2 (20-21) op een foto uit circa 1964 met zicht op het 
noordoosten (bron: Historische Vereniging Texel).
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Langeveld, eigenaar van het statige pand aan de Vismarkt, de kamer en liet het verbouwen 
tot pakhuis als onderdeel van de ernaast gelegen schuur. Op de kadasterkaart van 1828 is te 
zien dat deze kamer inderdaad onderdeel was van het pakhuis dat aan Arnoud Langeveld, zoon 
van Martinus, toebehoorde.237 In de loop van de 19de eeuw – in ieder geval na 1840 - werd 
het pand een café, later Café Den Burg geheten. Dit café was eigendom van de Doopsgezinde 
Gemeente. Rond 1890 huurden de bewoners van het pand ernaast – de familie Kuyper – dit 
café. Vanaf 1939 beheerde het echtpaar Kievit-Kuyper het café. Na de oorlog werd het een 
winkel voor respectievelijk herenkleding en huishoudelijke artikelen (afb. 2.3.17).238

- 2 (20-21) Hier lagen twee kamers die elk tot 1797 bezit waren van de eigenaren van het 
grote huis aan de Vismarkt. De meest noordelijke kamer van beiden (kad. 21) werd in 1797 
voor f37,- gekocht door Simon Dekker. In hetzelfde jaar verkocht de weduwe Verberne de 
kamer ten zuiden daarvan (kad. 20) voor f35,- aan Cornelis Sijbrands Kok. Simon Dekker 
werd in 1804 ook eigenaar van deze kamer voor f50,-. Hij verhuurde de woning aan Dirk Dirks 
Kok de Oude die in 1809 overleed. Simon Dekker kwam te overlijden in 1824. Zijn dochter 
Marretje Simons Dekker, getrouwd met broodbakker Jan Pieters List, erfde beide huizen. In 
de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van 1832 staat Jan Pieters List ook vermeld als eigenaar 
van deze twee panden. In 1830 woonde Jacob Puiman met zijn vrouw Lijsbeth Oosterling in 
het pand met kadasternummer 20.239 Het lijkt erop dat in de loop van de 19de eeuw het pand 
met kadasternummer 21 deels gesloopt is. Op foto’s uit begin 20ste eeuw is op die plaats een 
muurtje met toegangspoort te zien (afb. 2.3.17 & 2.3.18). Het huis dat daar ten zuiden van 
ligt is dan in gebruik als barbierszaak van Piet Vermeulen. In 1921 vestigt herenkapper Jaap 
van den Aakster zich hier en woont en werkt er veertig jaar lang tot het pand wordt gesloopt 
(afb. 2.3.19).240 

237 Klaassen & Klaassen 2018, 408.
238 Visser & Timmer 1975, 9.
239 Klaassen & Klaassen 2018, 407.
240 Visser & Timmer 1975, 8.

Afb. 2.3.18. De panden 3 (22), 2 (20-21) en 1 (19) op een foto uit circa 1920 met zicht op het zuidoosten. 
Links: Café Den Burg (bron: André Bakker).
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- 1 (19) Dit was tot 1797 de meest 
zuidelijke kamer van het herenhuis aan 
de Vismarkt. Margaritha Ludolfs de Frij, 
weduwe van Jacob Andries Verberne, 
verkocht het in dat jaar voor f60,- aan de 
Doopsgezinde Gemeente van Den Burg, De 
Waal en Oosterend. Het pand kreeg onder 
deze eigenaren een functie als armenkamer. 
Zo staat het ook beschreven in het kadaster 
van 1832. In 1830 woonde de armlastige 
Martje Bakker er.241 Rond 1900 werd de 
armenkamer verbouwd tot een hoekpand 
met twee verdiepingen (afb. 2.3.20). 
Vanaf die tijd was het in bezit van diverse 
ondernemers, waaronder Martinus Kuiper 
met een fietshandel, Zuhrmeulen met de 
verkoop van kantoorartikelen en Couvert 
had er een verzekeringskantoor. In 1924 
vestigde Henk Bruijn zich er met een handel 
in tabaksartikelen. Twee jaar later nam de 
sigarenverkoper Wim Vlas het pand over en 
was eigenaar tot de sloop in de jaren zestig 
van de 20ste eeuw.242

241 Klaassen & Klaassen 2018, 407.
242 Visser & Timmer 1975, 7.

Afb. 2.3.19. Kapper Jaap van den Aakster met zijn vrouw voor hun herenkapperszaak (pand 2 (20-21), 
foto uit circa 1925 (bron: Visser & Timmer 1975, 8).

Afb. 2.3.20. Pand 1 (19), tot 1797 de meest zuidelijke 
kamer van het herenhuis aan de Vismarkt, later de 
armenkamer en rond 1900 verbouwd tot hoekpand. 
Op deze foto uit circa 1915 in gebruik als fietshandel 
(bron: Visser & Timmer 1975, 7).
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Samenvatting
Na de Reformatie werd het klooster ontbonden. Vermoedelijk stond aan de Vismarkt – ten 
zuidwesten van de kerk – al in de kloosterfase een markant gebouw, waarvan in 1622 wordt 
vermeld dat het een hoog huis is. Vanaf die tijd wonen er verschillende hooggeplaatste 
families. Het huis bestond tot 1799 uit kadasternummer 28 en 27. De panden ten zuidwesten 
daarvan die het latere Raaksje vormden, waren allemaal deel van dit statige huis. Het gaat om 
een grote schuur (later pakhuis, kadasternummer 22) met ten noorden daarvan vijf kamers 
(kadasternummers 23 tot en met 26) en ten zuiden daarvan vier kamers (zuidelijke deel van 
kadasternummer 22 tot en met 19). Direct achter het Raaksje lag een boomgaard en een grote 
tuin die later het park de Wezentuin vormden. Eind 18de eeuw verkoopt Margaritha Ludolfs de 
Frij, de weduwe van Jacob Andries Verberne, het huis, de schuur, de tuin en alle kamers aan 
verschillende eigenaren. De vijf kamers ten zuiden van de schuur worden in 1797 verkocht. 
De meest zuidelijke kamer wordt gekocht door de Doopsgezinde Gemeente van Den Burg, De 
Waal en Oosterend en is vrijwel de hele 19de eeuw in gebruik als armenkamer. Het herenhuis, 
de schuur en de tuin worden in 1798 verkocht aan vrederechter Martinus Langeveld. De vier 
kamers ten noorden van de schuur (kadasternummers 23 tot en met 26) worden in 1799 
verkocht aan verschillende eigenaren. Dit geldt ook voor het meest noordelijke pand aan het 
Raaksje (kadasternummer 27), dat direct deel uitmaakte van het herenhuis aan de Vismarkt. 
Vanaf 1799 was het enige tijd in gebruik als kazerne. In 1803 breidt Langeveld zijn schuur uit 
tot pakhuis met inbegrip van de kamer die ten zuiden van deze schuur lag. Dit pakhuis vormt 
later nummer 22 op de kadasterkaart van 1828. Sinds 1824 zijn het herenhuis, pakhuis en 
tuin in bezit van Arnoud Langeveld. De tuin maakte ongeveer drie kwart van het latere park De 
Wezentuin uit, dit is goed te zien op de kadasterkaart uit 1828 (kadasternummer 29). In 1840 
wordt het herenhuis met pakhuis verkocht aan de gemeenteraad van Den Burg. Van 1841 tot 
de sloop begin jaren zestig van de 20ste eeuw is het statige pand aan de Vismarkt in gebruik 
als raadshuis. Het oude pakhuis wordt deels gebruikt voor vergaderingen door het polder- en 
dijkbestuur van Texel. In het meest rechtse deel van het oude pakhuis – bekeken vanaf de 
Groeneplaats - wordt ergens in de tweede helft van de 19de eeuw het café Den Burg gevestigd. 
Het café was in bezit van de Doopsgezinde Gemeente. Alle panden aan het Raaksje werden in 
de jaren 1960 gesloopt ten behoeve van de bouw van het oude gemeentehuis. 



94

Afb. 2.3.21. Enkele foto’s van de open dag en persmomenten tijdens de opgraving.
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3. Doel en methode van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht

Doel van het archeologisch onderzoek is om door middel van een opgraving de sporen, structuren 
en materialen veilig te stellen. Het onderzoek draagt bij aan de geschiedenis van de ringwal, 
het verleden van Den Burg en Texel, van de Hollandse kuststreek en het vroegmiddeleeuwse 
netwerk van handels- en eliteplaatsen.

In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als 
leidraad bij het archeologisch onderzoek en de uitwerking daarvan hebben gefungeerd.243 
Naar aanleiding van de eerste resultaten, beschreven in het evaluatierapport zijn aanvullende 
vragen bedacht.244

In dit rapport wordt getracht antwoord op deze onderzoeksvragen te geven. Hieronder 
worden de vragen weergegeven.

Bodemkunde, geologie en landschapsontwikkeling
1a. Zijn op basis van profielen en kolomopname(s) nieuwe inzichten te verkrijgen over de 
bodemkundige (en geologische) opbouw van het gebied en zo ja, welke zijn dat?

Pre- en protohistorie
2a. Zijn er archeologische resten (sporen en vondsten) uit de vroege prehistorie (Steentijden) 
in het onderzoeksgebied aanwezig? Zo ja: 
2b. Wat is de gaafheid, datering en aard van de resten? 
2c. Wat valt er te zeggen over de omvang van de vindplaats? 
2d. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen? 
2e. Zijn er verschillende fases aan te duiden? 

3a. Zijn er archeologische resten (sporen en vondsten) uit de late prehistorie (Bronstijd – 
IJzertijd) en Romeinse IJzertijd in het onderzoeksgebied aanwezig? Zo ja: 
3b. Wat is de gaafheid, datering en aard van de resten? 
3c. Wat valt er te zeggen over de omvang van de vindplaats? 
3d. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen? 
3e. Zijn er verschillende fases aan te duiden? 

4. Is er een verschil in gebruik van het gebied per fase of per periode? Zo ja: waarin uit zich 
dat? 

5. Bij eerder onderzoek is een zogenaamde akkerlaag aangetroffen. Is deze laag ook in het 
onderzoeksgebied aanwezig? Wat is de datering ervan en welke aanwijzingen zijn er dat deze 
laag daadwerkelijk is gevormd door beakkering? 

6. Zijn er resten aangetroffen die wijzen op rituele deposities. Zo ja: wat is aard en datering 
ervan? 

243 Bartels 2017. Zie ook het Programma van Eisen voor de relatie met de Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie (NOaA).

244 Gerritsen 2019.



96

7. Zijn er geïsoleerde graven of menselijke resten buiten grafcontext aangetroffen? Zo ja; wat 
is aard en datering ervan? 

8. Wat kan worden gezegd over de bewonings- of gebruiksperiode van het gebied in de pre- en 
protohistorie, specifiek in relatie tot de archeologische resten opgetekend bij het onderzoek 
van het gemeentehuis? 

9. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in vergelijking met de eerder aangetroffen resten 
uit deze perioden bij de Beatrixlaan?

10. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in vergelijking met de eerder aangetroffen 
resten uit oostelijk West-Friesland?

Vroege en Volle Middeleeuwen 
11. Wat is de gaafheid en conservering van de sporen en vondsten? 

12. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen? 

13. Wat is de landschappelijke context van de ringwalburg? 

14. Waren de grachten watervoerend? 

15. Wat is de datering van de aanleg van de grachten? 

16. Waaruit bestaat de grachtvulling? 

17. Wat zijn de depositiepatronen van de vondsten in de gracht en wat zeggen ze over de 
activiteiten rond de gracht? 

18. Zijn er aanwijzingen voor belegeringen dan wel innames van de ringwalburg (bijv. door 
Vikingen of Franken) en zo ja, waaruit blijkt dat en wat is de datering van de resten die 
hiermee samenhangen? 

19. Wat is het verloop van de circulaire grachten en kan er iets worden gezegd over de 
relatieve ouderdom ervan? 

20. Indien grachten worden aangetroffen, wat kan op basis van de vulling worden gezegd over 
het moment van dichtraken ervan? Heeft dit in een of meerdere fases plaatsgevonden, en zo 
ja wat is de datering van de opvullingslagen? 

21. Zijn er aanwijzingen voor wallen tussen de grachten en daar buiten en zo ja wat is de 
fasering en opbouw ervan?

22. Indien resten buiten de grachten wordt aangetroffen, wat is hun aard, functie, datering, 
ruimtelijke indeling en relatie tot de omgrachting (bijv. verkaveling)? 
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23. Als er sporen van gebouwen of bouwwerken worden aangetroffen, van wat voor 
bouwmateriaal is gebruik gemaakt en waaruit blijkt dit? 

24. Hoe verhoudt het vondstenspectrum buiten de gracht zich tot die van in de gracht? 

25. Wat zeggen de artefacten over importen? 

26. Wat zegt de materiële cultuur over de etnische/culturele achtergrond van de gebruikers? 

27. Zijn er aanwijzingen voor lokale productie cq ambachtelijke activiteiten? Zo ja: hoe uit zich 
dit en welke materialen worden geproduceerd? 

28. Zijn er vondsten aangetroffen die wijzen op rituele deposities. En zo ja, wat is aard en 
datering ervan? 

29. Zijn er geïsoleerde graven of menselijke resten buiten grafcontext aangetroffen? Zo ja; wat 
is aard, context en datering ervan? 

30. Welke gedomesticeerde planten en dieren zijn aangetroffen in de verschillende perioden en 
voor welke doeleinden werden zij gebruikt? 

31. Werden er ook wilde planten- en dierensoorten geconsumeerd of voor andere doeleinden 
gebruikt en hoe verhoudt zich dat tot het gedomesticeerde spectrum? 

32. In hoeverre speelt de ligging van Den Burg (kustgebied) een rol bij de gekozen exploitatie 
strategieën van planten en dieren? 

Late Middeleeuwen (Kloostertijd)
33. Wat is de gaafheid, conservering, datering en aard (functie) van de archeologische resten? 
Wat zegt dit over het gebruik van het gebied? 

34. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen?

35. Zijn er percelen/kavels (erven) te onderscheiden? Zo ja: hoeveel erven zijn er, hoe groot 
zijn ze en wat is hun ruimtelijke ligging ten opzichte van elkaar. Is hier een systematiek in te 
herkennen, en zo ja hoe uit zich dit?

36. Waaruit bestaat de inrichting van een erf (bijv. aanwezige bouwwerken, waterputten / 
waterkelders, beerputten, afvalkuilen, moestuin etc.)?

37. Hoe ontwikkelt zich –indien aanwezig- de bebouwing door de tijd wat functie, indeling en 
constructiewijze betreft (hout/steenbouw) op de percelen?

38. Welke informatie geven de archeologische resten over de constructie en indeling van de 
gebouwen op de percelen?
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39. Welke informatie geeft de materiële cultuur omtrent de activiteiten die door de bewoners 
van het gebied werden uitgeoefend?

40. Wat zeggen de vondsten over de voeding, leefomstandigheden en welstand / status van de 
bewoners van de verschillende percelen?

41. Zijn er aanwijzingen voor lokale productie cq ambachtelijke activiteiten. Zo ja: hoe uit zich 
dit en welke materialen worden geproduceerd?

42. Welke gedomesticeerde planten en dieren zijn aangetroffen in de verschillende perioden en 
op voor welke doeleinden werden zij gebruikt? 

43. Werden er ook wilde planten- en dierensoorten geconsumeerd of voor andere doeleinden 
gebruikt en hoe verhoudt zich dat tot het gedomesticeerde spectrum? 

44. In hoeverre speelt de ligging van Den Burg (kustgebied) een rol bij de gekozen exploitatie 
strategieën van planten en dieren? 

Aanvullende onderzoeksvraag (uit evaluatierapport)
45. Vooraf was niet bekend dat het gehele plangebied binnen het oorspronkelijke kloosterterrein 
zou vallen. Aanvullend onderzoek zou zich op historische gegevens van het klooster kunnen 
richten. Wat is bekend over dit klooster? Wanneer is het gesticht? Hoe verhoudt het klooster 
zich tot de twee uithoven die genoemd worden door Schoorl (1999) en houdt zijn reconstructie 
nog stand na deze nieuwe inzichten? Welke veranderingen zowel – uiterlijk als bestuurlijk – 
heeft het ondergaan voor de reformatie? Wat is er bekend over de beeldenstorm, hoe ging de 
overgang van klooster naar Weeshuis?

De Nieuwe Tijd 
46. Wat is de aard, datering, conservering en gaafheid van de archeologische resten (vondsten 
en sporen)? 

47. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen? 

48. Zijn er percelen/kavels (erven) te onderscheiden? Zo ja: hoeveel erven zijn, hoe groot 
zijn ze en wat is hun ruimtelijke ligging ten opzichte van elkaar. Is hier een systematiek te 
herkennen, en zo ja hoe uit zich dit?

49. Waaruit bestaat de inrichting van een erf (aanwezige bouwwerken, waterputten / 
waterkelders, beerputten, afvalkuilen, tuin)?

50. Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd wat functie (burgerlijk/bestuurlijk/publiek), 
indeling en constructiewijze betreft (hout/steenbouw)? 

51. Wat zeggen de vondsten over de voeding, leefomstandigheden en welstand / status van de 
bewoners van de verschillende erven? 
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52. Welke informatie geven de materiële cultuur en de sporen omtrent de activiteiten die door 
de bewoners van de verschillende erven zijn uitgevoerd?

53. Is er in het vondstmateriaal een component van de internationale handel via de diverse 
compagnieën aangetroffen en zo ja, waaruit bestaat dit? 

54. Welke veranderingen zijn er ten opzichte van de late middeleeuwen m.b.t. de inrichting 
van de erven, de activiteiten van de bewoners, hun leefomstandigheden en hun welstand 

55. Welke gedomesticeerde planten en dieren zijn aangetroffen in de verschillende perioden en 
op voor welke doeleinden werden zij gebruikt?

56. Werden er ook wilde planten- en dierensoorten geconsumeerd of voor andere doeleinden 
gebruikt en hoe verhoudt zich dat tot het gedomesticeerde spectrum?

57. In hoeverre speelt de ligging van Den Burg (kustgebied) een rol bij de gekozen exploitatie 
strategieën van planten en dieren?

Aanvullende onderzoeksvraag (uit evaluatierapport)
58. Het is onduidelijk wanneer de huizen langs het Raaksje zijn gebouwd. Enkele historische 
bronnen lijken elkaar tegen te spreken. In aanvullend archiefonderzoek zal worden geprobeerd 
hier antwoord op te krijgen.

3.2 Wijzigingen ten aanzien van het PvE

De nummering en volgorde van de werkputten zoals verwoord en afgebeeld in het PvE is 
losgelaten (afb. 3.1 en 3.2). Dit heeft te maken met de wens van de gemeente om het plein 
zoveel mogelijk open te houden.245 Het idee was om eerst het oostelijk deel helemaal af te 
ronden en daarna door te gaan naar het westelijke deel. 

In 2011 is tijdens de archeologische begeleiding van de sloop van de bodewoning aan de 
Parkstraat, aan de oostzijde van het plangebied door de onderzoekers geconcludeerd dat het 
bodemarchief ernstig verstoord was.246 De verstoring zou variëren van 1,5 m tot 2,2 m t.o.v. 
het maaiveld. De top van het dekzand zou nergens meer intact zijn. Tijdens het onderzoek 
van de direct omliggende delen (werkput 5 van het oorspronkelijke puttenplan) werd duidelijk 
dat dit niet het geval was. Na overleg met de RCE en de opdrachtgever is besloten om het 
oorspronkelijk vrijgegeven deel toch op te graven. Hier kwamen onder andere een 15de- of 
vroeg 16de-eeuwse waterput en een 16de-eeuwse beerput tevoorschijn. 

Het lange profiel aan de westzijde is opgegeven (profiel 3 van het oorspronkelijke 
puttenplan). Door het ontbreken van middeleeuwse voorgangers onder de oude huizen langs 
het Raaksje was een profiel hier minder relevant. Ook aan de oostzijde zijn de profielen 
anders aangelegd. Door het voorkomen van grote verstoringen met name aan de oostelijke 
werkputgrenzen was een lang aansluitend profiel langs alle zijdes minder zinvol. 

Alle wijzigingen wat betreft werkputten en profielen zijn gedaan in overleg met de RCE 
en indien zinvol met de opdrachtgever.

245 Dit staat ook beschreven in het Plan van Aanpak (d.d. 19-09-2017).
246 Van Benthem 2011.
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Afb. 3.1. Het oorspronkelijke putten- en profielenplan uit het Programma van Eisen (Bartels 2017).

Afb. 3.2. De werkelijk aangelegde werkputten (grijs, genummerd) en profielen (rode lijn, genummerd).
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3.3 Methoden en technieken

Algemeen
• Het onderzoek is conform de vigerende 

versie van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie / KNA 
4.0 te worden uitgevoerd: protocol 
4004 (Opgraven landbodems), 
en waar van toepassing protocol 
4006 (Specialistisch onderzoek). 
Het verzamelen en behandelen van 
vondsten en monsters op basis van 
specificatie OS11 ‘Lichten, verpakken, 
tijdelijk opslaan en conserveren van 
vondsten en monsters’. 

• Er is gegraven met een graafmachine 
met gladde bak (afb. 3.3). 

• Bij het verdiepen naar de definitieve 
opgravingsvlakken (niveau waarop de 
sporen leesbaar zijn) zijn vondsten 
verzameld. 

• De aangelegde vlakken zijn met 
een professionele metaaldetector 
systematisch en vlakdekkend 
onderzocht. De vulling uit de 
gecoupeerde sporen is ook nagezocht 
met de metaaldetector. 

• Bij de aanleg van de vlakken is 
vondstmateriaal per stratigrafische 
eenheid of per spoorvulling verzameld. 
Ter hoogte van de vroegmiddeleeuwse 
grachten zijn vondsten per vak van 2 
x 2 m per stratigrafische eenheid (de 
verschillende vullingslagen van de 
gracht) verzameld. 

• Vondstconcentraties zijn als 
puntlocaties ingemeten. Bijzondere 
metaalvondsten zijn of per 
stratigrafische eenheid of als 
puntlocatie ingemeten. 

• Het opgravingsvlak is geschaafd (afb. 
3.5), gefotografeerd, ingekrast en 
getekend op schaal 1:20. Vlakken met 
alleen grondsporen zijn met behulp 
van een RTS ingemeten/getekend 
(afb. 3.4). Het vlak is gewaterpast en 
alle sporen gecoupeerd. 

Afb. 3.3. Verdiepen van het vlak aan de zuidzijde van 
werkput 4 met behulp van kraan met gladde bak.

Afb. 3.4. Met behulp van RTS worden grondsporen 
en vlakhoogtes ingemeten. Hier wordt een kern van 
een paalkuil ingetekend, die tijdens het couperen 
tevoorschijn is gekomen.
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Afb. 3.5. Opschaven van 
het vlak.

Afb. 3.6. Werk in 
uitvoering binnen werk-
put 4. Op de achtergrond 
de Burghtkerk.
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• Bij aanwezig muurwerk is aandacht besteed aan de baksteenformaat en faseverschillen. 
• Een grote hoeveelheid foto’s is gemaakt van de algemene situatie, de vlakken, de 

profielen, van grondsporen in het vlak, van coupes en de werkzaamheden. 
• De NAP-hoogten zijn met behulp van RTS ingemeten. 
• Fragiele en/of belangwekkende vondsten zijn op de plaats van aantreffen gefotografeerd. 
• Ter hoogte van de aanwezige akkerlagen is aandacht besteedt aan de mogelijke 

aanwezigheid van eergetouwkrassen, voet- en pootafdrukken.
• Er zijn overal minimaal twee leesbare vlakken aangelegd. Aan de westzijde lag het 

eerste vlak op het niveau van de funderingen, het tweede vlak op het sporenniveau 
van de Late Middeleeuwen en een derde op het dekzand waar sporen aanwezig waren 
uit de Late en Vroege Middeleeuwen en de prehistorie. Aan de oostzijde is een vlak 
aangelegd op het vlak van de verstoringen en de resten uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd, tenslotte een laatste vlak op het dekzand waar sporen aanwezig waren 
uit de Late/Vroege Middeleeuwen en de prehistorie. Op sommige locaties zijn vanwege 
onduidelijkheden extra (controle)vlakken aangelegd.247

• De diepte van de vlakken is bepaald aan de hand van de profielen van eerdere, omliggende 
onderzoeken in combinatie met het inzicht van de leidinggevend veldarcheoloog.

Periodespecifiek
Prehistorie

Er was speciale aandacht voor de mogelijke aanwezigheid van een of meerdere akkerlagen: 
• In profiel 8 aan de noordzijde van werkput 2 zijn meerdere akkerlagen enigszins 

ongeschonden gedocumenteerd en bemonsterd. Een pollenbak werd geslagen ten 

247 Voor een overzicht van het aantal vlakken per werkput zie paragraaf 3.3, kopje strategie.

Afb. 3.7. De originele ROB tekeningen van de bouwkuip van het gemeentehuis zijn opnieuw gedigitaliseerd 
en gegeorefereerd. 
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behoeve van micromorfologisch onderzoek.248 
• Op verzoek van de RCE zijn extra grondmonsters genomen van vier lagen binnen dit 

profiel. 249 Deze zijn uiteindelijk gezeefd op een 1 mm zeef, maar het onderzoek is nog 
niet verder uitgewerkt.250

• Ter hoogte van werkput 2 zijn delen van de akkerlagen schavend verdiept om sporen 
van eergetouwkrassen en dergelijke te vinden. 

• Tijdens de uitwerking zijn de originele tekeningen uit de bouwkuip van het gemeentehuis 
opnieuw gedigitaliseerd en gegeorefereerd om na te gaan in hoeverre de aangetroffen 
sporen uit 2017 aansluiten op die uit 1967 (afb. 3.7).

Vroege Middeleeuwen – Volle Middeleeuwen
• Er was speciale aandacht voor de ringwalburg met zijn grachten en wallen waarbij de 

nadruk lag op genese en ouderdom.

Wat betreft onderzoek van de grachten: 
• De smallere buitenste gracht wordt gracht 1 genoemd, de bredere gracht 2.
• In werkput 4 en 7 zijn haaks op de vroegmiddeleeuwse grachten twee profieldammen 

aangelegd waarbij beide zijdes zijn bestudeerd. Uiteiendelijk zijn de meest informatieve 
profielen gedocumenteerd (profiel 14 en 15, afb. 3.2). Deze profielen zijn trapsgewijs 
aangelegd. Vondsten aan weerszijden van de dammen zijn zoveel mogelijk aan de 
profielen gekoppeld.

• Vondsten uit de grachtvulling zijn in vakken van 2 x 2 m stratigrafisch verzameld. Grond 
uit de vakken is op locatie gezeefd over een 4mm zeef (afb. 3.8). In totaal is 7 m3 gezeefd. 

• In profiel 15 zijn met behulp van 3 pollenbakken alle vullingslagen van gracht 2 bemonsterd 
ten behoeve van landschapsreconstructie en de watervoerendheid van de gracht. 

• De basis van gracht 2 is bemonsterd voor OSL (optically stimulated luminescence) 
datering. Er zijn drie monsters van de onderste lagen genomen en een controlemonster 
uit het ongeroerde dekzand.251

• Bij de vroegmiddeleeuwse kuil S164 zijn twee ABM monsters genomen uit de onderste 
vochtige lagen. Deze monsters zijn gewaardeerd en uiteindelijk geanalyseerd door Biax.252 

• Tijdens de uitwerking zijn de originele tekeningen uit de bouwkuip van het gemeentehuis 
opnieuw gedigitaliseerd en gegeorefereerd om na te gaan in hoeverre de aangetroffen 
sporen uit 2017 aansluiten op die uit 1967.

Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
• Vooraf was de verwachting dat aan de westzijde van het plangebied, ter hoogte van ’t 

Raaksje een van oorspong middeleeuwse erfindeling aanwezig kon zijn. Dit bleek echter 
niet het geval waardoor monsternames die hiermee samenhangen niet zijn uitgevoerd.

• Van de aangetroffen laatmiddeleeuwse tuunwallen zijn de zoden met behulp van 
meerdere pollenbakken bemonsterd (afb. 3.9).253

248 De uitkomsten van dit onderzoek laten nog op zich wachten en zullen niet in deze basisrapportage worden 
behandeld. Aanspreekpunt H. Huisman (RCE).

249 Aanspreekpunt Rik Feiken (RCE).
250 Aanspreekpunt C. Bakels (LU).
251 Zie bijlage 7.
252 Zie bijlage 2.
253 Deze zijn opgestuurd naar Mans Schepers (RUG). De laatste jaren wordt door de Rijksuniversiteit Groningen 

gekeken naar plaggen en zoden en de potentie van landschapsreconstructie aan de hand van deze resten. 
In dat kader worden de monsters nader onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek laten nog op zich 
wachten en zullen niet in deze basisrapportage worden behandeld. 
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Afb. 3.8. In totaal is 7 m3 grond uit de grachtvulling op locatie gezeefd.
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Strategie
Doordat de gemeente het plein zoveel 
mogelijk open wilde houden, is gestart 
met opgraven aan de oostzijde van het 
plangebied, ter hoogte van werkput 5 uit het 
puttenplan. Hier werden in eerste instantie 
werkput 1, 2 en 3 aangelegd, later nog 
werkput 5 (zie hierboven). In het westelijke 
deel zijn werkput 3 en 4 uit het puttenplan 
gelijktijdig aangelegd. Dit werd werkput 
4. Ter hoogte van werkput 1 en 2 uit het 
puttenplan zijn werkput 6 en 7 aangelegd. 

Hierboven staan de wijzigingen ten 
aanzien van de profielen beschreven. Ter 
compensatie zijn op andere meer zinvolle 
locaties extra profielen gedocumenteerd. Zo 
werden van de profieldammen ter hoogte 
van profielen 1 en 2 uit het puttenplan beide 
zijde gedocumenteerd. Hierbij dient vermeld 
te worden dat de meest informatieve zijde 
is gefotografeerd en getekend en de andere 
zijde alleen gefotografeerd. In totaal zijn 16 
profielen gedocumenteerd. Kanttekening 
daarbij is dat een deel van deze profielen 
coupes over grote sporen zoals waterputten 
betreft. 

Afb. 3.9. Het slaan van pollenbakken in de zoden van de laatmiddeleeuwse tuunwallen.

Afb. 3.10. Met de detector wordt de locatie van een 
onbekende kabel ontdekt.
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In het PvE is gesteld dat minimaal twee leesbare vlakken dienden te worden aangelegd. In het 
oostelijke deel zijn inderdaad minimaal twee vlakken aangelegd. Uitzondering hierop vormt 
werkput 5 waar door de grote mate van verstoring één vlak op het dekzand is aangelegd. De 
westzijde van het plangebied bleek minder verstoord dan verwacht (zie hieronder). Daarom 
zijn hier meerdere vlakken aangelegd. In werkput 4 zijn vijf vlakken aangelegd, in werkput 6 
vier vlakken en werkput 7 drie vlakken. Hier dient bij opgemerkt te worden dat het laatste vlak 
vaak een controlevlak betreft ter hoogte van diepere sporen. Bij afwerken van deze sporen 
kwamen af en toe nog nieuwe sporen tevoorschijn. Op deze niveaus werd dan een extra vlak 
aangelegd. Deze vlakken zijn dus niet in de gehele werkput aanwezig.

Afb. 3.10. Documentatie in het veld.
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4. Resultaten

4.1 Algemeen

4.1.1 Fasering
Op basis van stratigrafie, relatieve datering (oversnijdingen) en de datering van het 
vondstmateriaal is een fasering opgesteld voor de aangetroffen sporen binnen het plangebied 
(tabel 1). Er zijn resten aangetroffen uit vier fases, enkele fases zijn onderverdeeld in subfases. 
Fase 1 omvat de prehistorie. Het gaat voornamelijk om sporen uit de Late IJzertijd en (het 
begin van) de Romeinse Tijd, globaal tussen 250 voor Chr. en 100 na Chr. Fase 2A omvat de 
Vroege Middeleeuwen, de periode van de ringwalburg. De nadruk ligt op de 9de en 10de eeuw. 
Fase 2B is de periode tussen de ringwalburg en het klooster. De exacte datering en duur hiervan 
zijn onduidelijk. Fase 3 is de tijd tussen de stichting van het klooster in het begin van de 15de 
eeuw tot aan 1573, toen het klooster werd opgeheven en een functie kreeg als weeshuis. Fase 
4A betreft de tijd hier direct opvolgend, de late 16de en 17de eeuw, toen het terrein onderdeel 
uitmaakte van het Weeshuiscomplex. Fase 4B hangt samen met de bewoning van ’t Raaksje 
en de Vismarkt die vermoedelijk vanaf het begin van de 17de eeuw vorm krijgt. Fase 4C betreft 
alle recente vergravingen ontstaan door bouw- en sloopwerkzaamheden in de 20ste eeuw.

4.1.2 Mate van verstoring
Vooraf was onduidelijk in welke mate het bodemarchief was verstoord. Bekend was dat de 
bouw en sloop van het gemeentehuis ter plekke grote schade had aangericht. De exacte 
contouren van de verstoringen waren echter niet bekend. Het was vooraf de verwachting 
dat de sloop van de panden aan ’t Raaksje een groot deel van het bodemarchief zou hebben 
aangetast. Daarnaast zou de oostzijde van het plangebied ter hoogte van de bodewoning 
volledig zijn verstoord.

De schade rondom het gemeentehuis was groot. De insteek van de (sloop van de) kelder 
loopt op sommige plekken tot enkele meters buiten de gedocumenteerde bouwkuip waardoor 
niet overal directe aansluiting bestaat tussen de onderzochte delen (afb. 4.1.1 en 4.1.2). Het 
deel ter hoogte van de bodewoning bleek niet volledig verstoord, hier kwamen nog resten uit 
de Late Middeleeuwen (Fase 3) en Nieuwe Tijd (Fase 4A) tevoorschijn (afb. 4.1.3). Hier waren 
in vergelijking met het westelijk deel wel minder resten aanwezig uit de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd waardoor oudere sporen uit prehistorie (bijvoorbeeld akkers) nog intact waren 
(afb. 4.1.4). 

Fase Periode Datering Omschrijving Karakter sporen

1 Prehistorie (LIJZ-
ROM)

ca. 250 v. Chr.- 100 
na Chr. Akkers Akkers, mogelijk bewoning in de buurt

2A Vroege 
Middeleeuwen 9de/10de eeuw Ringwalburg Grachten, kuilen

2B Volle Middeleeuwen onduidelijk Tussen ringwalburg 
en klooster

Demping grachten, ophoging, 
karrenspoor

3 Late Middeleeuwen/
Nieuwe Tijd 15de eeuw - 1573 Kloosterperiode Ophoging, diverse afscheidingen 

terrein, waterputten

4A Nieuwe Tijd 1573-1799? Weeshuisperiode Bewoning binnen oorspronkelijk 
kloosterterrein

4B Nieuwe Tijd 1799-1967 Raaksje Kleine huizen (en café) inclusief 
achtererven langs Groeneplaats

4C Nieuwe Tijd 1967-nu Recent Recente verstoring, sloop Raaksje, 
bouw en sloop gemeentehuis

Tabel 4.1.1. Fasering voor de aangetroffen sporen binnen het plangebied.
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Afb. 4.1.2 (onder).
Werkput 6. Links zijn 
diverse verstoringen te 
zien die samenhangen 
met bouw en sloop 
van het gemeentehuis. 
Duidelijk zichtbaar is het 
golfpatroon waar een 
scherm van damwanden 
heeft gestaan.

Afb. 4.1.1 (boven). Werkput 4, ter hoogte van profiel 14. Aan 
de onderzijde is schuin op de loop van gracht 2 de insteek van 
de (sloop van de) kelder zichtbaar.

Afb. 4.1.3. Werkput 5. Ter hoogte van de gesloopte bodewoning werden nog resten uit diverse perioden 
teruggevonden. Ter hoogte van de blauwe pijl is een waterput zichtbaar die is deels is doorgraven door 
een betonnen pijler. Op de achtergrond de resten van een waterkelder (gele pijl) en beerput (witte pijl). 
De rode pijl geeft een recente verstoring weer. 

Afb. 4.1.4. Werkput 2, ter hoogte van profiel 8. Tussen grote recente verstoringen is een podzolbodem 
zichtbaar met daarboven prehistorische akkers en middeleeuwse ophogingslagen.
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De westzijde van het plangebied was beter geconserveerd dan verwacht. Tijdens de 
sloopwerkzaamheden van ’t Raaksje is niet heel diep gegraven waardoor de opbouw hier 
over het algemeen nog redelijk intact was. Verstoringen door ingegraven tonnen en putten 
waren wel aanwezig (afb. 4.1.5). Doordat dit stuk door de eeuwen heen intensief is gebruikt 
zijn redelijk veel oudere sporen door jongere verstoord. Noemenswaardig zijn de waterputten 
die zijn aangelegd op de achtererven van ’t Raaksje die een deel van de sporen van het 
klooster hebben verstoord en de vroegmiddeleeuwse grachten die vermoedelijk een deel van 
de prehistorische sporen hebben doorgraven.

De conserveringsomstandigheden waren conform de verwachting wisselend. Een groot 
deel van de opbouw bestaat uit zandig luchtdoorlatend materiaal. Dit heeft minder effect 
op anorganische artefacten als steen en keramiek, maar dierlijk botmateriaal en metaal zijn 
minder goed geconserveerd. Met name ijzer is erg slecht bewaard gebleven. Hetzelfde geldt 
voor organisch materiaal. Voornamelijk de diepere sporen zoals waterputten en de grachten 
omvatten betere omstandigheden voor deze vondstcategorieën (afb. 4.1.7).

Afb. 4.1.5 (links).
Werkput 4, ter hoogte van 
profiel 10. Een ingegraven 
ton (rechts) en bakstenen 
put hebben lokaal resten 
uit voorgaande perioden 
aangetast.

Afb. 4.1.6 (rechts).
Werkput 1, ter hoogte 
van profiel 1. Rechts 
een grote recente 
verstoring, links een 
intacte opbouw.
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4.1.3 Bodemopbouw
Aan de oostzijde is – buiten de grote verstoringen – de onderzijde van de oorspronkelijke 
opbouw het meest intact.254 Hier is een klassieke podzolbodem op het dekzand waargenomen.255 
De overgang van uit- naar inspoelingslaag lag hier op 1,5 m + NAP op een diepte van 1,2 m 
beneden maaiveld. Deze lagen zijn afgedekt met een vermoedelijke akkerlaag van circa 0,2 
m dik. Binnen deze laag is een onderscheid gezien waardoor het vermoeden bestaat dat in 
diverse periodes is geakkerd hier. De akkerlagen zijn afgedekt door een heterogene laag van 
bruingrijs zand met brokken geelbruin zand. Deze laag is op verschillende delen van het terrein 
met verschillende diktes waargenomen. De datering is onduidelijk. Mogelijk hangt de laag 
samen met de aanleg van de 14de-eeuwse gracht rondom Den Burg.256 Op deze laag ligt een 
0,5 m dik pakket van bruingrijs zand met stukjes oranjerood maar af en toe ook geel baksteen 
en stukjes leisteen. Vermoedelijk is dit een samengestelde laag uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd die is omwoeld door de vele bouw- en sloopwerkzaamheden uit die perioden.257

Aan de westzijde is de opbouw anders. Doordat hier meer graafactiviteiten hebben 
plaatsgevonden vanaf de Vroege Middeleeuwen maar vooral vanaf de Late Middeleeuwen in 
de tijd van het klooster, is de oorspronkelijke opbouw bijna overal verdwenen (afb. 4.1.8 en 
4.1.9).

Hier en daar zijn nog restjes van de uitspoelingslaag waargenomen, maar nergens was 
de podzolbodem die aanwezig moet zijn geweest, nog intact. Tussen de greppels en grachten 
van ’t klooster door zijn nog resten van mogelijke akkers aangetroffen, maar of het om dezelfde 
prehistorische akkers ging, kan niet worden vastgesteld. De bovenzijde van het dekzand lag 
hier op een hoogte van 1,4 m + NAP. De opbouw hierboven is uiterst complex, met een dik 
pakket met elkaar in veel fases opvolgende vergravingen. Het merendeel van deze activiteiten 
hebben plaatsgevonden in de Late Middeleeuwen. De top van dit pakket lag op 2,1 m + NAP. 
Direct hierboven lagen de resten van de oude ommuring rond het klooster.258 

254 Zie bijvoorbeeld profiel 8.
255 Voor een meer uitgebreide beschrijving van de podzolbodem en akkerlagen zie paragraaf 4.2.
256 Voor een meer uitgebreide beschrijving van deze laag zie paragraaf 4.3.
257 Zie hieronder.
258 Tijdens de uitwerking zijn diverse profielen nader geanalyseerd en in een breder kader geplaatst.
 Zie paragraaf 2.1, 4.2 en synthese.

Afb. 4.1.7. Op de grens van werkput 3 en 5 komt onder een waterput het restant van een oudere 
voorganger tevoorschijn. Van de ingraven ton is alleen de onderzijde die tot in het grondwater reikt, 
bewaard gebleven (inzet). 
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Afb. 4.1.8. Werkput 4, profiel 11. Doordat aan de westzijde van het plangebied meer graafactiviteiten 
hebben plaatsgevonden vanaf de Vroege Middeleeuwen maar vooral vanaf de Late Middeleeuwen, is de 
oorspronkelijke opbouw bijna overal verdwenen.

Afb. 4.1.9. Profiel 14, werkput 6. Ook hier is de oorspronkelijke opbouw verdwenen door graafactiviteiten 
in voornamelijk de Vroege en Late Middeleeuwen.
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4.2 Fase 1: Prehistorie (J. Leek & S. Gerritsen)

Algemeen259

Voornamelijk aan de oostzijde van het plangebied zijn sporen uit de prehistorie tevoorschijn 
gekomen. Het gaat om greppels en kringgreppels die goed lijken aan te sluiten bij de sporen 
uit de in 1967 gegraven bouwkuip van het gemeentehuis. Woltering dateert deze sporen in 
de Late IJzertijd.260 Tijdens het onderzoek ontbraken aanwijzingen die dit tegen spreken. De 
determinatie van het spaarzame aardewerk uit deze periode wijst in de richting van de Late 
IJzertijd.261 Deze sporen worden door een of meerdere akkerlagen afgedekt. Deze zullen in de 
Late IJzertijd of (Vroege) Romeinse Tijd dateren. Aan de westzijde bleek het aandeel sporen uit 
de prehistorie beduidend kleiner. Dit kan grotendeels worden verklaard door de aanwezigheid 
van veel diepe jongere sporen waardoor oudere resten zijn vergraven. Hieronder volgt een 
beschrijving van de vondsten en de belangrijkste sporen uit Fase 1.

Kringgreppel S54
Binnen de werkputten 2, 3 en 5 is een kringgreppel gevonden (afb. 4.2.1). Zowel de noord- als 
de zuidzijde bleek verstoord door laatmiddeleeuwse waterputten. De greppel is per kwadrant 
leeg geschaafd op zoek naar vondstmateriaal. Daarbij valt op dat het noordoost kwadrant 
de meeste scherven bevatte. Op het diepste niveau van de greppel kwamen schopsteken 
tevoorschijn.

Het spoor was gevuld met wit tot lichtgrijs zand, met af en toe donkergrijs bruine delen. 
De breedte bedraagt 0,5 m, de diepte 0,3 m. De greppel is komvormig in doorsnede (afb 
4.2.2). De kringgreppel heeft een diameter van 4,0 m. Aan de zuidoostzijde is een opening 
aanwezig, maar door de verstoring aan die zijde kan de grootte van de opening niet worden 

259 M.b.t. de keramiek wordt voor exacte aantallen van randen, wanden en bodems verwezen naar bijlage 1.
260 Woltering 2002.
261 Determinatie door Jasper Leek (AWF) in overleg met Wouter Roessingh (ADC).

Afb. 4.2.1. Binnen de werkputten 2,3 en 5 is een kringgreppel gevonden (witte stippellijn). 
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bepaald. De kringgreppel heeft een associatie met de sporen uit de bouwkuip van het raadhuis 
en met rechthoekige greppel S78.262 Hier wordt later op ingegaan.

Meer dan de helft van het prehistorische 
aardewerk is afkomstig uit deze kringgreppel.263 
Het gaat hierbij om zeventien randfragmenten 
en zestien wandfragmenten. Het merendeel blijkt 
afkomstig van één pot, waarvan de een derde van 
de rand is teruggevonden (afb. 4.2.3). De pot is 
uitgevoerd met een flauw S-vormig profiel en een 
simpele afgeronde rand. De buitenzijde van de 
pot heeft een zachtroze tot oranje kleur, terwijl 
de binnenzijde donkergrijs is. Decoratie ontbreekt.

Om de pot stevigheid te bieden tijdens het 
droog- en bakproces werd de ietwat slappe klei 
voorzien van verschraling of magering. Tijdens 
onderzoek in de jaren 60 van de vorige eeuw werd 
door Woltering geconstateerd dat het aardewerk 
vanaf de Bronstijd (2.000 - 800 v. Chr.) tot aan 
halverwege de Midden-IJzertijd (500 - 350 v. 
Chr.) op Texel en in Noord-Holland veelvuldig 
werd gemagerd met steengruis en grof zand.264 
Omstreeks 350 v. Chr. nam het gebruik van 

262 Zie hieronder.
263 V54; V58.
264 Woltering 2001, 367.

Afb. 4.2.2. Doorsnede door de kringgreppel (rechts).

Afb. 4.2.3. Het merendeel van de 
keramiekvondsten uit de kringgreppel is 
afkomstig van één pot, waarvan de een derde 
van de rand is teruggevonden (V52, V54, V85 
en V59).
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steengruis en grof zand af en werd deze vervangen door gemalen of gebroken schelpen. Op 
de overgang van Midden-IJzertijd naar Late-IJzertijd (ca. 250 v. Chr.) verdween het gebruik 
van schelpen uit het pottenbakkersrepertoire en werd deze vervangen door een combinatie 
van potgruis (chamotte) en organische resten, zoals gras of stro.265 Het potgruis is op de breuk 
van de scherf goed herkenbaar als overwegend rode spikkels. Doordat de organische magering 
tijdens het bakproces is verbrand, heeft deze minuscule holtes in het baksel achtergelaten. Op 
basis van de magering lijkt de pot in de Late-IJzertijd te dateren.

Naast keramiek zijn zeven stukken natuurlijk gesteente uit de kringgreppel afkomstig.266 
Zes van de zeven stukken gesteente vinden hun oorsprong in het noorden van Scandinavië 
en zijn tijdens het Saalien met het landijs naar Texel getransporteerd. Het gaat dus om 
zwerfstenen. De stenen zijn onbewerkt en tonen sporen van verhitting. Als gevolg hiervan zijn 
de stenen gebroken of vertonen roetsporen of barsten (afb. 4.2.4).

Het stenenassemblage uit kringgreppel S54 bestaat uit porfierische graniet, oeraliet-gabbro, 
gneisgraniet, kwartsietisch zandsteen en vuursteen.267 De stenen kunnen meerdere doelen 
hebben gediend. Zo is het mogelijk dat de stenen werden gebruikt als haardstenen. Deze 
konden rondom een vuurplaats of haard worden gelegd om zo het vuur af te bakenen. Op deze 
manier werd slechts één kant van de steen blootgesteld aan hitte en ontstonden een die zijde 
spanningsbreukvlakken veroorzaakt door snelle verhitting en afkoeling.

Hoewel graniet, gneis en zandsteen door hun samenstelling zeer geschikt waren voor 
het vervaardigen van steengruis, lijkt het niet aannemelijk dat ze hiervoor daadwerkelijk 
zijn gebruikt. De kringgreppel dateert namelijk uit de Late-IJzertijd, waarin het gebruik van 
steengruis ter verschraling van aardewerk vrijwel in onbruik was geraakt.

265 Woltering 2001, 367.
266 V52, V54, V85 en V59.
267 Determinatie Harry Huisman, zie bijlage 1 (determinatielijsten).

Afb. 4.2.4. Het stenenassemblage uit de kringgreppel bestaat uit porfierische graniet, oeraliet-gabbro, 
gneisgraniet, kwartsietisch zandsteen en vuursteen (V52, V54, V85 en V59). 
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Het overige fragment natuursteen, een onbewerkt stuk vuursteen, bevat geen sporen van 
antropogene aard.

Rechthoekige greppel S78268

Binnen de werkputten 2 en 3 is een rechthoekige greppel gedocumenteerd (afb. 4.2.5). De 
zuidzijde was licht verstoord door een laatmiddeleeuwse greppel. Het spoor bleek gevuld met 
homogeen lichtgrijs zand. De breedte varieert tussen 0,2 m en 0, 4 m. De noordzijde is daarbij 
breder. De diepte is onbekend. De greppel lijkt een samengesteld spoor. Mogelijk is eerst een 
rechte greppel gegraven waarna een ronde greppel aan de oostzijde is vervaardigd. De afstand 
of diameter bedraagt 4,1 m. Het spoor heeft een associatie met de sporen uit de bouwkuip 
van het raadhuis en met S54. Hier wordt later op ingegaan. Uit de greppel zijn geen vondsten 
afkomstig.

Kuil S362
In het noorden van werkput 4 kwam een kuil aan het licht. Zowel aan de noord-, als aan de oost-, 
zuid- en westzijde werd de kuil door jongere sporen doorsneden, waardoor de exacte afmetingen 
niet konden worden bepaald. De minimale waarneembare breedte bedroeg echter 2,7 m.

Het spoor was gevuld met gelaagd grijs tot bruingrijs zand, waarbij onderscheid kon 
worden gemaakt tussen twee vullingen. De onderste vulling bestond uit een gelaagd pakket 
bruingrijs zand, terwijl de bovenste helft homogeen en lichtgrijs was. De diepte van de kuil 
bedroeg op het diepte punt 0,5 m.

Uit de kuil is slechts één, doch zeer kenmerkend, fragment aardewerk van het type 
Ruinen-Wommels III (RW III) of G3.269 Deze potten worden door een knik op de overgang 

268 Tevens S62
269 Taayke 1990; V260.

Afb. 4.2.5. Binnen de werkputten 2 en 3 is een rechthoekige greppel gevonden (witte stippellijn). 
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van schouder naar hals (knikwand) gekenmerkt. Bij de vroegste RW-potten is de knik het 
scherpst en meest geprononceerd. Op Texel kwamen dergelijk vroege potten voor vanaf 600 
v. Chr. en bleven in zwang tot ca. 400 v. Chr. In de loop van de 3de eeuw voor Chr. verdween 
de knikwand en werd deze vervangen door een ondiepe groeve (cannelure) op de plaats waar 
oorspronkelijk de scherpe knik zat.270

De scherf uit kuil S362 is met grof steengruis en zand gemagerd: een gewoonte 
die gebruikelijk was vanaf de Bronstijd tot halverwege de Midden-IJzertijd. Geleid door de 
bovengenoemde kenmerken is het dus aannemelijk dat de pot tussen 400 v. Chr. en 300 v. Chr. 
is vervaardigd. Als de scherf geen intrusie is, kan kuil S362 als het oudste dateerbare spoor 
van het onderzoek worden aangemerkt.

270 Taayke 1990; Woltering 2001. 199.

Afb. 4.2.6. Podzolbodem met akkerlagen in profiel 8.
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Akkerlagen
De prehistorische sporen aan de oostzijde 
van het plangebied in werkput 2,3 en 5 
zijn afgedekt met meerdere akkerlagen 
(afb. 4.2.6). Voor het overgrote deel van 
genoemde werkputten zijn deze lagen 
verstoord door de bouw en sloop van de 
Bodewoning in 1967 aan de Parkstraat en 
andere graafwerkzaamheden. In profiel 8 
aan de noordzijde van werkput 2 zijn de lagen 
enigszins ongeschonden gedocumenteerd 
en bemonsterd (afb. 4.2.6 en 4.2.7).

De opbouw is tijdens het veldwerk 
als volgt geïnterpreteerd.271 Het gaat om 
dekzandgronden met een podzolbodem. 
De inspoelingslaag (B-horizont) bestaat uit 
bruin tot donkerbruin zand. Deze gevlekte 
laag bevatte kleine rode fragmenten. 
Mogelijk gaat het om verbrand aardewerk. De horizont lijkt secundair gevormd.

De uitspoelingslaag (laag 9) hierboven bestaat uit witgrijs zand en is maximaal 10 cm 
dik. Ook deze is vermoedelijk secundair gevormd. De overgang van uit- naar inspoelingslaag 
lag hier op 1,5 m + NAP op een diepte van 1,2 m beneden maaiveld.

Het pakket dat hier bovenop ligt is geïnterpreteerd als akkerlaag. Hierbij kon onderscheid 
worden gemaakt tussen de bovenzijde van dit pakket (laag 7) en de onderzijde (laag 8). Deze 
lagen samen hebben een dikte van 16 cm. Het gaat om een pakket van licht tot matig humeus 
middengrijs zand (licht geband), maar wel vrijwel gehomogeniseerd. De onderzijde van dit 
pakket lijkt iets uitgeloogd (laag 8).

De akkerlaag wordt afgedekt door een heterogene laag van maximaal 5 cm dikte, dat 
bestaat uit brokken geel en bruin dekzand. Mogelijk gaat het om resten van een vergaven 
podzolbodem.272

De conclusie van deze profielopname is dat de onderzijde van het podzolprofiel (BC-
horizont) origineel is. Door ploegen is het profiel verwerkt waarna weer bodemvorming 
(uitloging) optrad.

Op basis van het PvE is dit profiel bemonsterd om meer inzicht te krijgen in de aard en 
de fasering van de akkers. Een pollenbak werd geslagen ten behoeve van micromorfologisch 
onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek laten nog op zich wachten en zullen niet in deze 
basisrapportage worden behandeld.273

Op verzoek van de RCE zijn extra grondmonsters genomen van laag 7, 8, 9 en 10.274 
Deze zijn uiteindelijk gezeefd op een 1 mm zeef, maar het onderzoek is nog niet verder 
uitgewerkt.275 Ook hier geldt dat de uitkomsten van dit onderzoek nog op zich laten wachten, 
deze zullen daarom niet in deze basisrapportage worden behandeld. Als eerste resultaat kan 
alvast worden genoemd dat de twee lagen die als akkerlaag zijn geïnterpreteerd (laag 7 en 8) 

271 Interpretatie en documentatie door C.M. Soonius (AWF). 
272 Deze laag correspondeert vermoedelijk met de laag waarmee de nazak van de vroegmiddeleeuwse gracht 

is gedempt. Zie 4.3.
273 Aanspreekpunt H. Huisman (RCE). 
274 Aanspreekpunt Rik Feiken (RCE).
275 Aanspreekpunt Corry Bakels (LU).

Afb. 4.2.7. Pollenbak in profiel 8.
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relatief veel houtskool bevatten ten opzichte van de onderliggende E- en B- horizont.276 Laag 7 
bevat 25,4% en laag 8 58,5% van de totale hoeveelheid houtskool. Het verschil is aanzienlijk. 
Opvallend is dat het aantal fragmenten aardewerk en gebrande leem bij zowel de akkerlagen 
als de e- en b- horizont vrijwel gelijk was. De e- horizont bevatte zelfs iets meer fragmenten 
dan de akkerlaag hierboven. Mogelijk is dit een aanwijzing dat de E-horizont de onderzijde van 
de akkerlaag is die in de eeuwen na gebruik is uitgespoeld. Het micromorfologisch onderzoek 
zou dit kunnen bevestigen of tegenspreken.

Overige vondsten
Uit meerdere jongere sporen is prehistorisch aardewerk afkomstig. Het gaat om vergraven 
materiaal uit oudere lagen of sporen (opspit).

Opvallend zijn veertien fragmenten aardewerk uit de Late-IJzertijd (250 v. Chr. – 12 v. 
Chr.), die werden aangetroffen in de vroegmiddeleeuwse grachtvulling.277 Tussen de scherven 
zit slechts één randfragment met een afgevlakte binnenzijde. Hoewel uit één randfragment 
weinig conclusies kunnen worden getrokken, komen dergelijk randen in groteren getale voor 
vanaf 200 v. Chr. Daarnaast is het aardewerk voornamelijk met potgruis en organisch materiaal 
verschraald, wat de bovengenoemde datering bekrachtigt.

Bij het afwerken van een laatmiddeleeuwse paalkuil (S421) werd uit de vulling een 
wandfragment van een kookpot geborgen.278 De binnenzijde van de scherf bevatte voedselresidu 
dat door verkoling goed bewaard is gebleven. De buitenzijde van de scherf heeft een zachtroze 
tot oranje kleur. De klei is gemagerd met steengruis en grof zand. Hierdoor is het aannemelijk 
dat de scherf afkomstig is van een kookpot daterend vóór 350 v. Chr.

276 Eerste resultaten via email Corry Bakels (LU).
277 V332; V335.
278 V3120.
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4.3 Fase 2: Vroege en Volle Middeleeuwen279

Aan de noordzijde van het westelijke deel zijn twee grachten uit de Vroege Middeleeuwen 
onderzocht. Het gaat om de middelste brede gracht en de zuidelijke smallere gracht die eerder 
zijn aangetroffen in de bouwkuip van het gemeentehuis. 

Tussen de vroegmiddeleeuwse grachten en net ten zuiden ervan is een cluster oudere 
sporen gevonden (kaartbijlage 2). Deze sporen zijn op basis van kleur en textuur van de 
vulling in combinatie met de stratigrafie gedateerd in de Vroege Middeleeuwen. Opvallend is 
de afwijkende oriëntatie ten opzichte van de andere sporen. Mogelijk gaat het om een erf uit 
de Merovingische periode. 

Aan de noordzijde is een dik ophogingspakket gevonden dat in de fase nadat de grachten 
grotendeels zijn opgevuld, is aangebracht. Enkele langgerekte sporen die hier bovenop 
tevoorschijn kwamen, zijn mogelijk de resten van karrensporen. De datering van dit tracé is 
nog onduidelijk. Deze zijn in ieder geval jonger dan de vroegmiddeleeuwse ringwalburg en 
ouder dan het klooster.

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste sporen en vondsten uit Fase 2.

4.3.1 Oudere sporen
Greppel S367

Aan de noordzijde van werkput 4 is een greppel gevonden. Van de greppels is slecht een klein 
deel bewaard gebleven omdat deze zowel aan de west- als de oostzijde is verstoord door de 
grachten van de ringwalburg. Het spoor is gevuld met gevlekt grijs zandige klei. De breedte 
bedraagt 0,5 m, de diepte 0,3 m. De greppel heeft een vlakke onderzijde in doorsnede (afb. 
4.3.1a & 4.3.1b). De oriëntatie is noordwest-zuidoost. Het spoor heeft mogelijk een relatie 
met de sporen in de uiterste noordwesthoek van werkput 7. Hier wordt hieronder op ingegaan.

Greppel S456/S457
Aan de noordwestzijde van werkput 7 is een klein groepje sporen gevonden, waaronder de 
greppels (S456/S457, afb. 4.3.2). Van deze sporen is slechts een klein deel teruggevonden 
omdat deze zowel de west- als de oostzijde is verstoord door de vroegmiddeleeuwse grachten. 

279 M.b.t. de keramiek wordt voor exacte aantallen van randen, wanden en bodems verwezen naar bijlage 1.

Afb. 4.3.1a. Mogelijk Merovingische greppel (S367, pijl) onder de grachten van de ringwalburg.
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De sporen zijn gevuld met homogeen donkergrijs gevlekt zandige klei (S456) en heterogeen 
lichtgrijs zand met bruine zandbrokken (S457). De breedte van S456 bedraagt 0,4 m, van 
S457 0,6 m. De sporen zijn minder dan 0,1 m diep, vermoedelijk doordat de bovenzijde is 
verstoord door de grachten die op een hoger niveau met elkaar verbonden zijn.280 

De oriëntatie van deze greppels is noordoost-zuidwest. De greppels hebben mogelijk een 
directe relatie met greppel S367. Als dit zo is, ontstaat mogelijk een erf met een minimale 
afmeting van 20 m x 32 m, dat zich ten noorden van S367 bevindt. Wellicht gaat het om een 

280 Zie paragraaf 4.3.

Afb. 4.3.1b. S367 onder het zandlichaam tussen gracht 1 en 2.

Afb. 4.3.2. Een deel van de oudere sporen in de noordwesthoek van werkput 7 zijn mogelijk Merovingisch. 
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Merovingisch woonerf of is het perceel onderdeel van een akkercomplex dat hier aanwezig kan 
zijn geweest voor de aanleg van de ringwalburg. Het erf richt zich richting het noordoosten, 
globaal op de huidige Burghtkerk. Mogelijk is een deel van de Merovingische vondsten uit 
de grachten afkomstig van dit erf. Deze vondsten zijn dan als opspit in de gracht terecht 
gekomen.281

4.3.2 Grachten ringwalburg
Tijdens het onderzoek in de bouwkuip van het gemeentehuis zijn drie grachten onderscheiden. 
Een brede gracht in het midden van circa 10 m breed met aan de binnen en buitenzijde 
twee smallere grachten van circa 2,5-3,5 m breed.282 Tijdens het onderzoek van 2017 is de 
zuidwesthoek van dit systeem aangesneden waarbij delen van de smalle buitenste en de 
brede middelste gracht zijn onderzocht. De buitenste gracht wordt hier gracht 1 genoemd, de 
bredere gracht 2 (afb. 4.3.3).283 

281 Zie hieronder.
282 Woltering 2002.
283 De nummering staat los van het chronologisch onderscheid.

S443
Gracht 1

Gracht 2

15

14

50 10 m2,5 7,5
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Afb. 4.3.3. Overzicht van de onderzochte grachten, botconcentratie S443 en profiel 14 en 15.
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Aan de hand van twee profielen worden de grachten beschreven. Profiel 14 in werkput 4 bevat 
de meeste informatie over de buitenste smallere gracht (1) terwijl profiel 15 in werkput 6 juist 
een completer beeld geeft over de middelste brede gracht (2).

De opbouw binnen de grachten is redelijk goed bewaard gebleven. De verstoringen 
beperken zich voornamelijk tot de bovenste lagen en de delen langs de oostzijde waar de 
damwanden van de bouwkuip zijn ingeslagen.284

Gracht 1 is in profiel 14 over de gehele breedte gedocumenteerd. De maximale breedte 
bedraagt 5 m. De oorspronkelijke diepte is door de verstoorde bovenlaag lastig te achterhalen, 
maar zal minimaal 1,1 m zijn geweest vanaf het oorspronkelijke maaiveld in de Vroege 
Middeleeuwen. De onderzijde van gracht 1 lag op 0,3 m + NAP. De vulling aan de randen van 
de onderzijde bestaat uit gelaagd homogeen zand waarvan de kleur varieert tussen geel en 
grijs. Dit betreft waarschijnlijk materiaal dat tijdens de aanleg en/of het opnieuw uitgraven/
opschonen van de gracht is ingespoeld. Direct hierboven liggen meerdere lagen van relatief 
schoon zand, maar meer humeus  van aard. Een 0,5 m dik pakket dat deze lagen afdekt heeft 
een meer ‘vuil’ karakter en bestaat uit donkergrijs homogeen zand met houtskool en met wat 
lichtgrijze en bruine kleibrokken.285 Ondanks de aanwezigheid van brokken wordt deze laag 
niet gezien als een dempingslaag maar eerder als laag die correspondeert met het gebruik van 
de gracht. Deze laag is in zowel de buitenste als de middelste gracht aanwezig. Hieruit blijkt 
dat de grachten in die fase tegelijkertijd hebben gefunctioneerd. Uit deze laag zijn de meeste 
vondsten afkomstig.286

Deze laag wordt afgedekt met een 0,3 m dik heterogeen pakket van bruin, geel en 
donkergrijs zand. Deze laag betreft de demping van de nazak en wordt later behandeld.

Gracht 2 is in profiel 15 voor een aanzienlijk deel gedocumenteerd. De maximale breedte is 
niet achterhaald. De gedocumenteerde breedte bedraagt 7 m. Hierbij lijkt gezien de vorm, het 
midden van de gracht door het onderzoek niet bereikt. De oorspronkelijke diepte blijft doordat 
het diepste deel niet is waargenomen onbekend. De gracht is minimaal 0,5 m dieper dan de 
buitenste. Het diepst gemeten deel ligt op -0,2 m NAP

De opbouw van gracht 2 is vergelijkbaar met gracht 1. De onderste vullingslagen 
bestaan uit gelaagd homogeen zand waarvan de kleur varieert tussen geel, grijs en bruin. Dit 
betreft waarschijnlijk eveneens materiaal dat tijdens de aanleg en/of het opnieuw uitgraven/
opschonen van de gracht is ingespoeld. In profiel 15 is minder van dit materiaal aanwezig dan 
in profiel 14. Het gaat hier om een lokaal verschil, mogelijk veroorzaakt door een uiteenlopende 
grondwaterstand in de Vroege Middeleeuwen. Direct hierboven liggen meerdere lagen van 
relatief schoon zand, maar meer humeus van aard. Deze zijn in profiel 15 weer duidelijker 
aanwezig dan in profiel 14. Hierboven ligt eveneens het 0,5 m dikke ‘vuile’ pakket met van 
donkergrijs homogeen zand met houtskool en wat kleibrokken en vondstmateriaal.287 

In profiel 15 zijn tussen de grachten twee lichtgrijze tot grijze zandlagen onderscheiden die 
worden geïnterpreteerd als akkers.288 Door het ontbreken van vondstmateriaal kunnen deze 
lagen niet nader worden gedateerd. Het zouden de resten kunnen zijn van het voorgestelde 
Merovingische akkercomplex, maar het zouden ook prehistorische akkers kunnen zijn. In 
profiel 14 ontbreken deze lagen. Hier lijkt eerder een kleine zandwal aanwezig die mogelijk 

284 Op een paar locaties zijn diepere recente verstoringen aanwezig.
285 L22.
286 Zie hieronder.
287 L38 en L39.
288 L46 en L48.
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is ontstaan tijdens het graven van de grachten. Of dit een (vergraven) wal betreft met een 
verdedigende functie die samenhangt met de ringwalburg, kon niet worden vastgesteld. In 
het evaluatierapport is gesteld dat de zuidelijke gracht later werd aangelegd dan de middelste 
brede, maar bij een nadere beschouwing is dit niet met zekerheid vast te stellen. Vermoedelijk 
bevindt zich slechts weinig of geen tijd tussen het graven van beide grachten, en hebben deze 
in ieder geval tegelijk gefunctioneerd. 

Vondstmateriaal en datering
Omdat de (relatieve) datering van de 
grachten een belangrijke vraag is binnen 
dit onderzoek werd veel aandacht 
besteed aan het verzamelen van 
vondstmateriaal.289 Beide grachten zijn in 
vakken van 3 m breed verdeeld, waarna 
de grond uit deze vakken stratigrafisch 
per vullingslaag is uitgezeefd (afb. 4.3.4 
& 4.3.5). Daarnaast zijn botten uit een 
concentratie verzameld en bemonsterd 
ten behoeve van koolstofdatering (14C). 
Tenslotte zijn OSL (optical stimulated 
luminescence) monsters genomen uit 
de onderste lagen om een datering te 
krijgen van de aanleg. Hieronder volgt 
een beschrijving van de vondsten. Per 
categorie wordt het belang voor de 
datering aangestipt. In een concluderende 
paragraaf wordt de ouderdom van de 
grachten verder aangescherpt.

289 Bartels 2017.
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Afb. 4.3.4. Vakverdeling binnen de grachten. 

Fase 1 Fase 2A Fase 2B Fase 3 Fase 4 Aanleg Totaal %
Aardewerk indet. 3 3 1%
Prehistorisch 10 1 11 3%
Ruwwandig 1 7 7 15 4%
Badorf 13 2 15 4%
Mayen 10 1 1 12 3%
Walberberg 1 1 2 1%
Hessens-Schortens 3 3 1%
Kogelpot 4 199 9 55 4 7 278 70%
Pingsdorf 4 2 6 2%
Grijsbakkend LME 1 3 4 1%
Roodbakkend LME 20 9 2 31 8%
Steengoed 1 6 1 8 2%
Industrieel wit 1 2 3 1%
Witbakkend NT 1 1 0%
Pijpaarde 4 4 1%
Weefgewicht 4 4 1%

Totaal 5 279 9 87 11 9 400 100%

Tabel 4.3.1. Overzicht van keramiek per fase.
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Keramiek (A.A.A. Verhoeven)290

Bij het onderzoek aan de Groeneplaats/het Raaksje zijn in totaal ruim 400 scherven gevonden 
(tabellen 4.3.1 en 4.3.2). De scherven zijn ingedeeld conform het archeologisch basis register 
(ABR) en indien mogelijk aan een baksel en een randtype toegewezen. Na een introductie 
van de belangrijkste soorten aardewerk worden de vondsten per fase beschreven, vervolgens 
wordt op de datering van de belangrijkste contexten ingegaan. De scherven dateren uit de 
Merovingische periode tot de Nieuwe Tijd, maar de periode van de 8ste tot 10de eeuw is het 
sterkst vertegenwoordigd.

Tot het oudste middeleeuwse aardewerk kunnen enkele scherven van ruwwandig aardewerk 
worden gerekend, dat uit de Merovingische periode stamt. Randen ontbreken helaas onder de 
scherven, wel zijn twee dikke, vlakke bodems aanwezig. De meeste ruwwandige scherven zijn 
geel of geelgrijs van kleur, andere zijn oxiderend gebakken en rood, een deel is reducerend 
gebakken en grijs van kleur. De eerste groep van geelbakkend ruwwandig aardewerk is het 
grootst (9 scherven) en werd vrijwel zeker aangevoerd uit het Vorgebirge, de streek ten westen 
van de Rijn tussen Keulen en Bonn. Van de andere scherven is de herkomst onduidelijk. De 
scherven zijn te klein om met zekerheid aan een type pot toe te wijzen. Waarschijnlijk betreft 
het fragmenten van tonvormige potten, ook wel Wölwandtöpfe genoemd. Door het ontbreken 
van randfragmenten kunnen de scherven niet nader worden gedateerd dan van de 7de tot in 
de eerste helft van de 8ste eeuw. 

290 Zie tabel 4.3.2 en bijlage 1.

Afb. 4.3.5. De zeefinstallatie en de big bags met grondmonsters.
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Drie soorten Karolingisch gedraaid aardewerk zijn eveneens uit het huidige Duitsland afkomstig, 
uit Badorf, Walberberg of uit Mayen. Deze soorten dateren tussen het midden van de 8ste eeuw 
tot aan het einde van de 9de eeuw. Scherven uit Badorf zijn meest van kleine bolpotjes die in veel 
Karolingische nederzettingen worden gevonden. Een met radstempel versierd randfragment is 
zeker van een grotere pot van het type Dorestad W II afkomstig en een dikke wandscherf is 
waarschijnlijk van een reliëfbandamfoor, type Dorestad W I. Twee wandscherven zijn versierd 
met een radstempel. Uit Mayen stamt een randfragment van een bolpot van het type Dorestad 
W III A. Toen de pottenbakkerij in Badorf ten einde kwam, nam een verderop gelegen dorp de 
productie over. Een klein aantal scherven is gemaakt in dit dorp Pingsdorf.291 Hier werden vanaf 
de 10de eeuw tot in de 13de eeuw geelwitte potten gemaakt met een karakteristieke roodbruine 
beschildering. Vaak betreft het schenkgerei zoals tuitpotten, of drinkgerei in de vorm van 
bekers. Aardewerk uit Paffrath, een groep die doorgaans aanwezig is in vondstcomplexen uit 
de 10de tot 13de eeuw, ontbreekt onder de vondsten uit de Groeneplaats/het Raaksje. 

Handgemaakte keramiek uit de Groeneplaats/het Raaksje bestaat uit zogenaamd 
Hessens-Schortens en kogelpot-aardewerk. Hessens-Schortens is de wat misleidende benaming 
voor handgemaakt aardewerk uit de 6de tot 8ste eeuw. De potten zijn niet uit de Noord-Duitse 
plaatsen Hessens of Schortens afkomstig, maar lijken op potten die daar gevonden zijn. Op 
de Groeneplaats/het Raaksje zijn twee randen van betrekkelijk wijdmondige potten gevonden 
(afb. 4.3.6, nrs. 1-2: V124 & V126) die waarschijnlijk waren voorzien van een enigszins 
wankele bodem. In het midden van de 8ste eeuw wordt dit soort aardewerk vervangen door de 
volkomen ronde kogelpotten, die tot in de 14de eeuw het huishoudelijke vaatwerk domineren. 
Naast de kogelpotten komen incidenteel kleine bakpannetjes voor, ook daarvan is een 
voorbeeld gevonden. Bijna driekwart van het aardewerk uit de Groeneplaats/het Raaksje uit 
de periode vóór 1300 bestaat uit kogelpotten. Omdat de baksels van de kogelpotten vaak een 
iets nauwkeurigere datering van de scherven toelaten, zijn deze bij de beschrijving genoteerd. 

291 Voor aantallen zie tabel 4.3.2 en bijlage 1.
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Aardewerk indet. 1 1 1 3
Prehistorisch 1 1 9 11
Ruwwandig 2 5 7 1 15
Badorf 8 5 1 1 15
Mayen 5 5 1 1 12
Walberberg 1 1 2
Hessens-Schortens 3 3
Kogelpot 7 44 3 105 9 37 2 7 1 6 18 5 1 1 13 6 5 2 1 1 4 278
Pingsdorf 1 2 1 1 1 6
Grijsbakkend LME 1 2 1 4
Roodbakkend LME 2 18 2 1 4 1 1 2 31
Steengoed 1 1 1 4 1 8
Witbakkend NT 1 1
Industrieel wit 1 2 3
Pijpaarde 4 4
Weefgewicht 1 3 4

Totaal 9 58 3 162 9 43 5 7 1 8 21 11 1 1 19 9 5 9 2 6 1 3 1 5 1 400

Tabel 4.3.2. Globaal overzicht van keramiek per context.
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Het betreft vier groepen. Een eerste groep kogelpotten is met steengruis gemagerd, en enkele 
keer zijn daarbij ook duidelijke rode vlekken te zien (1%, plus nog 1% met een combinatie van 
rode vlekken en steengruis, in totaal slechts vier scherven). De rode vlekken zijn zogenaamde 
bodemaggregaten die wijzen op het winnen van de klei voor de potten uit ondiepe kuilen. Vaak 
worden de rode inclusies echter als potgruis aangeduid. Het steengruis bestaat uit fijn gemaakte 
stenen uit de Texelse pleistocene keileem. Een tweede, kleinere groep, 14% van de kogelpotten, 
is gemagerd met schelpgruis. Soms is dat uit de scherf verdwenen en is de scherf wat poreus 
van structuur. Schelpgruis als magering komt in het Nederlandse kustgebied voor in de 8ste en 
9de eeuw.292 Het is bijvoorbeeld aanwezig in Medemblik, Dorestad en in Leiderdorp. Misschien 
werd dit soort potten aangevoerd uit de kust van Nedersaksen in Duitsland, Ostfriesland, 
waar schelpgruismagering veruit het meest populair was.293 Zeker is dat echter niet, zo lijken 
kogelpotten uit Karolingisch Medemblik toch eerder van lokale herkomst te zijn.294 Een derde 
opvallende soort kogelpot bestaat uit aardewerk met een magering van zand en een donkere 
kern, die scherp is afgegrensd van de buitenzijde (afb. 4.3.7, V363). Lichte kleurverschillen op 
de breuk komen zowel bij gedraaid als handgemaakt aardewerk wel vaker voor, maar dan is de 
iets donkerdere kern niet zo scherp afgelijnd van de buitenzijde. Bij een negental scherven (3% 
van de kogelpotten) is sprake van zo’n donkere kern. Vergelijkbaar materiaal is bekend uit het 
midden, westen en zuiden van Nederland, bijvoorbeeld uit Den Helder ’t Torp, Tiel en verschillende 

292 Besteman 1968; Van Es & Verwers 1980, 144; Verhoeven 2017a. 
293 Stilke 1995, 148. In Emden zijn tot ca. 1200 vrijwel alle kogelpotten met schelpgruis gemagerd.
294 Besteman 1968, 89.
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plaatsen in Noord-Brabant.295 De vondsten uit Tiel geven een goede aanwijzing voor de datering 
van het aardewerk met donkere kern. Tiel is een van de opvolgers van Dorestad, dat in het 
midden van de 9de eeuw ten onder gaat. Aardewerk met donkere kern ontbreekt nog in Dorestad. 
In Tiel zijn kogelpotten met donkere kern aanwezig in de oudste vondstcomplexen van de stad, 
die dateren uit het laatste decennium van de 9de eeuw.296 In Vlaanderen is het aardewerk met 
donkere kern eveneens een aparte categorie, die daar wordt gedateerd van het einde van de 9de 
tot in de eerste helft van de 11de eeuw.297 Het aardewerk met donkere kern uit Texel is gemagerd 
met fijn zand. Naar alle waarschijnlijkheid is het aardewerk met donkere kern niet aan één 
productiecentrum toe te schrijven, maar is het op verschillende plaatsen gemaakt. Het is eerder 
een bijzonder techniek van bakken dan een speciaal type kogelpot. Een vierde groep kogelpot-
scherven is met fijn of grof zand gemagerd. Fijne zandmagering is het meest populair in het 
kustgebied aan het einde van de omlooptijd van kogelpotten, in de 13de en vroege 14de eeuw.298 

Bij het onderzoek zijn 29 randscherven van 
kogelpotten geborgen. Bij de meeste randen 
is de lip afgerond of iets hoekig van vorm. 
Twee randen hebben een wat scherper profiel, 
vergelijkbaar het Dorestad type H I B. In één 
rand is een klein rond gaatje aangebracht, 
waarschijnlijk om een scheur te repareren 
(afb. 4.3.6, nr. 9 & afb. 4.3.8: V311). 
Versiering in de vorm van stempels is niet 
aangetroffen op de kogelpotten. Een fragment 
uit gracht 1 is voorzien van een vingerindruk. 
Twee zandgemagerde scherven hebben 
bezemvegen, een oppervlaktebehandeling 
die van het einde van de 12de tot in de vroege 
14de eeuw in zwang was. Een andere in die 
periode gangbare versiering in de vorm van 
diagonale vingervegen over de pot, ontbreekt 
op de Groeneplaats/het Raaksje. 

295 Den Helder: Dijkstra in voorbereiding; Tiel: Kaspers & Verhoeven 2018.
296 Oudhof, Verhoeven & Schuuring 2013, 44-455.
297 De Groote 2008, 325-333.
298 Verhoeven 1998.

Afb. 4.3.7. Kogelpot met een magering van zand en een donkere kern (V363-C01). 

Afb. 4.3.8. Kogelpot vergelijkbaar met Dorestad 
type H I B. In één rand is een klein rond gaatje 
aangebracht, waarschijnlijk om een scheur te 
repareren (V311-C01).
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In totaal komen 51 scherven komt uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Het betreft 
scherven van rood-, grijs- en witbakkend aardewerk, maar ook wat steengoed en industrieel 
aardewerk en enkele fragmenten van kleipijpen.299

Duidelijk is dat enkele oudere scherven als opspit in sporen uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd terecht zijn gekomen, maar ook dat met name in de grachten en een greppel 
wat jonger materiaal als intrusie aanwezig is. In combinatie met de betrekkelijk bescheiden 
aantallen scherven, is het daardoor niet eenvoudig een betrouwbare datering van de contexten 
te presenteren. 

Algemeen
Meer dan de helft van het aardewerk is uit de grachten afkomstig, 230 van de 400 scherven. 
In de grachten is ook het meeste Merovingische en Karolingische aardewerk voorhanden. Een 
hoofdvraag hier is de datering van de aanleg van de grachten. Daartoe is vooral het materiaal 
dat is verzameld uit de vakken en gekoppeld aan de profielen of het materiaal dat uit de twee 
profielen P14 en P15 afkomstig is, informatief. Andere vondsten zijn gedaan in het vlak of bij 
de aanleg van het vlak, dat betreft 44 van de 230 scherven uit de grachten. 

Profiel 14
In gracht 1 bevindt zich een bruine dempingslaag L26, met een scherf van een Pingsdorf 
drinkbeker van het type Sanke 3 uit de jaren 960 tot 1260, samen met een steel van een 
laatmiddeleeuwse, roodbakkende steelpan met een platte, niet omgevouwen steel, te dateren 
ca. 1350-1450.300 In L26 bevindt zich ook een rand van een met steengruis gemagerde 
kogelpot (afb. 4.3.6, nr. 3: V329). Het betreft vermoedelijk niet de demping van de gracht, 
maar van de nazak boven de gracht. Uitgaande van het jongste materiaal, is de demping 
na 1350 te dateren. Maar mogelijk is de roodbakkende steelpan een intrusie. Globaal kan 
gesteld worden dat de dempingslaag na 960 kan worden gedateerd. Direct onder deze laag 
is in L22 de ‘vuile’ laag, een fragment een Karolingisch Mayen gevonden plus tien scherven 
van kogelpotten, waaronder één scherf met een magering van schelpgruis, de negen andere 
scherven zijn gemagerd met steengruis. Twaalf fragmenten van verbrand materiaal uit L22 
zijn geen vaatwerk, of in ieder geval niet aan een baksel toe te schrijven. Onder en tegen 
L22 ligt aan de westzijde L18, met enkele fragmenten van kogelpotten, waaronder één met 
schelpgruis gemagerde scherf. In gracht 2, aan de oostzijde van het profiel, bevindt zich L31, 
een met L18 vergelijkbare vulling. Een hard gebakken scherf uit Mayen en wat kogelpot-
scherven geven aan dat L31 evenals L18 uit de Karolingische periode, ca. 750-900 dateert. L31 
loopt naar het oosten door in gracht 2. Andere vondsten uit gracht 2 komen uit lagen L38 en 
L39. Deze laatste bestaat uit bruin zand en correspondeert met L26, de demping van de nazak. 
Lagen L38/L39 bevatten Karolingisch materiaal, maar ook rood- en witbakkend aardwerk, 
steengoed, industrieel witgoed en fragmenten pijpensteel. Deze vondsten uit de nieuwe tijd 
zijn waarschijnlijk afkomstig uit twee recente ingravingen ter weerszijde van lagen L38 en L39. 
De enige grachtvulling met vondsten onder in gracht 2 is L48, met een organisch gemagerde 
scherf uit de late ijzertijd of Romeinse tijd en een fragmentje van een kogelpot. Uitgaande van 
P14 is een Karolingische datering van zowel gracht 1 als 2 aan te nemen. 

299 Voor aantallen zie tabel 4.3.2 en bijlage 1.
300 Sanke 2002.
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Profiel 15
In het noordelijke profiel worden grachten 1 
en 2 afgedekt door een dempingslaag L12, 
met daarin enkele (7) kogelpot-scherven. 
Onderin gracht 1 is in L39 Karolingisch 
materiaal gevonden, scherven uit Mayen 
(2), Walberberg (1) en wat fragmenten van 
kogelpot-aardewerk. Weefgewicht V360 is 
eveneens uit L39 afkomstig en daarom in 
de Karolingische tijd te dateren (afb. 4.3.9). 
De op één na onderste vulling van gracht 
1 wordt gevormd door L43, met een scherf 
uit Mayen, een prehistorische of inheems-
Romeinse scherf, plus twee aaneenpassende 
randscherven van een kogelpot met een 
donkere kern. De laatste scherven zijn 
belangrijke vondsten voor de datering van 
de gracht. Ze geven aan dat de aanleg van gracht 1 in de laat-Karolingische periode moet 
worden geplaatst, in het laatste kwart van de 9de eeuw. Dat is de periode waarin dit aardewerk 
met donkere kern voor het eerst verschijnt in de Lage Landen. Bij de scherven bevinden zich 
ook fragmenten van kogelpotten met een magering van steengruis, waaronder rand (afb. 
4.3.6, nr. 4: V363). Onder L43 ligt L44 met daarin het botmateriaal voor twee 14C-dateringen, 
die uitkomen in het laatste kwart van de 8ste eeuw tot het derde kwart van de 10de eeuw.301 De 
datering van de aanleg van gracht 1 in het laatste kwart van de 9de eeuw is daarmee niet in 
tegenspraak.

Gracht 2 heeft twee vullingen, L40 en L41 met daarin vrijwel uitsluitend Karolingische 
scherven. Het is opvallend dat juist in deze lagen ook een fragment van ruwwandig aardewerk 
uit de Merovingische periode voorhanden is, naast keramiek uit Badorf en Mayen scherven. 
Ook is wat kogelpot-aardewerk met schelp- en steengruismagering aanwezig, waaronder rand 
(afb. 4.3.6, nr. 5: V380). Eén scherf is van roodbakkend aardewerk met wat spatglazuur 
en stamt uit de late middeleeuwen. De scherf is waarschijnlijk een intrusie in het verder 
volledig vroegmiddeleeuws materiaal. Indien het Merovingische scherfmateriaal wordt gezien 
als een reflectie van de aanlegfase van de gracht, is gracht 2 in de tweede helft van de 8ste 
eeuw te dateren. Het is echter meer waarschijnlijk dat deze scherven afkomstig zijn van 
vroegmiddeleeuwse bewoning die al aanwezig was op het moment van graven van de gracht. 
Het ontbreken van jonger, laat 9de-eeuws materiaal sluit ook niet volledig uit dat gracht 2 toch 
later is gegraven. Gracht 1, met de kogelpot-scherven met donkere kern, is in de late 9de eeuw 
te dateren. 

Overige scherven uit de grachten zijn gevonden bij de aanleg of in het vlak. Onder de 
kogelpot-scherven bevindt zich een grote rand gemagerd met schelpgruis (afb. 4.3.6, nr. 6: 
V390) en een met steengruis gemagerde rand (afb. 4.3.6, nr. 7: V330). Van het vlak komen 
ook twee ruwwandige fragmenten uit de Merovingische periode en stukjes Badorf en Mayen uit 
de Karolingische tijd. Een grijze scherf stamt uit de late middeleeuwen. De scherven voegen 
weinig toe aan de conclusies omtrent de datering van de grachten.

301 Zie hieronder.

Afb. 4.3.9. Weefgewicht uit de Karolingische tijd 
(V360-C01).
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Afb. 4.3.10a en 4.3.10b. Diverse opnames in vlak en doorsnede van gracht 1.

Gracht 1
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Afb. 4.3.10c en 4.3.10d. Diverse opnames in vlak en doorsnede van gracht 1.
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Keramiek uit ouder onderzoek in Den Burg
In een artikel uit 2002 presenteerde Woltering een overzicht van de negen archeologische 
onderzoeken die tot dan waren verricht in het centrum van Den Burg.302 Daarbij wordt ook 

302 Woltering 2002.

Gracht 2

Afb. 4.3.11a en 4.3.11b. Diverse opnames in vlak en doorsnede van gracht 2.
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de keramiek besproken die werd verzameld bij de opgravingen Park 1943, Raadhuis 1967, 
Binnenburg 1974 en Burgwal 1979.303 Gedetailleerde informatie over de stratigrafische herkomst 
van het materiaal ontbreekt hier veelal, maar duidelijk is dat de assemblages goed aansluiten 
op de vondsten uit het onderzoek op de Groeneplaats/het Raaksje in 2017. Merovingische 
keramiek is aanwezig onder het materiaal uit de opgraving Burgwal in 1979. Hoewel ook daar 
onder het gedraaide aardewerk randen ontbreken die op typologische gronden nauwkeurig zijn 
te dateren, komt de voorgestelde datering van late 7de tot eerste helft 8ste eeuw goed overeen 
met de vondsten uit de Groeneplaats/het Raaksje. Onder het handgemaakte aardewerk is 
slechts een enkel randfragment als waarschijnlijk Hessens-Schortens aan te merken.304 De 
meeste vondsten stammen uit de Karolingische periode en bestaan uit keramiek uit het 
Vorgebirge en Mayen. Kogelpotten domineren, en uit de bakselbeschrijvingen valt op te maken 
dat ook hier magering met steengruis en schelpgruis overheersen. Scherven met rode vlekken 
(bodemaggregaten/potgruis) of een zandige magering zijn eerder incidenteel. Of de met 
zand gemagerde scherven ook een donkere kern hebben, valt uit de beschrijvingen niet op te 
maken. Een nadere precisering van de datering van de grachten laten de vondsten uit ouder 
onderzoek op dit moment niet toe. De keramiek levert echter geen bewijs voor de aanname 
dat de burg al dateert van vóór de Frankische verovering, dus van vóór 719.

303 Het was de bedoeling dit materiaal opnieuw te bekijken, maar door sluiting van het archeologisch depot 
Noord-Holland in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus was dit medio 
2020 niet mogelijk. 

304 Woltering 2002, afb. 17 nr 17; afb. 23 nr 35.

Afb. 4.3.11c. Opname in vlak van gracht 1 en 2.
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Keramische objecten
Onder het materiaal bevinden zich vier 
fragmenten van weefgewichten. Deze 
gewichten hielden de kettingdraden op 
spanning op een verticaal weefgetouw zoals 
dat in de vroege en volle middeleeuwen 
werd gebruikt. De fragmenten zijn het 
donutvormige type dat in de middeleeuwen in 
zwang was. Een bijna compleet donutvormig 
weefgewicht uit V360 weegt 473 gram, in 
originele toestand zal dat iets meer zijn 
geweest. Een half donutvormig weefgewicht 
uit V339 weegt 350 gr, compleet zal het 
600 tot 700 gram hebben gewogen (afb. 
4.3.12). Met gewichten van ca. 500 tot 700 
gram sluiten de Texelse objecten aan bij die 
uit Karolingische plaatsen als Dorestad en 
Leiderdorp, waar weefgewichten gemiddeld 
respectievelijk 580 en 590 gr zwaar zijn.305 
De weefgewichten zijn alle afkomstig uit de 
gracht in fase 2A. 

Botmateriaal uit de grachten306

Gracht 1
In het veld is de botconcentratie S443 in de onderste laag van de gracht geïnterpreteerd als 
dierbegraving, maar bij uitwerking van het botmateriaal blijkt dit niet mogelijk te zijn (afb. 
4.3.13).307 In het spoor waren delen van een kaak van een paard aangetroffen. Het grootste 
deel van het overige botmateriaal is afkomstig van rund. Mogelijk betreft het één individu, 
maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Het materiaal is zeer verweerd en gefragmenteerd. 
Naast bovenstaande is ook een bovenbeen van een schaap/geit aanwezig.  Een groot deel van 
het materiaal is verweerd, verschilferd botmateriaal, dat waarschijnlijk grotendeels afkomstig 
is van de grotere botten van zoogdieren. 

Twee botten uit de concentratie zijn bemonsterd ten behoeve van koolstofdatering.308 De 
monsters hebben een gekalibreerde datering opgeleverd van 777 – 971 en 774 – 961.  

Gracht 2
In de grachtvulling zijn 32 botfragmenten aangetroffen, afkomstig van 30 botdelen. De acht 
botten behoren toe aan rund, één fragment is afkomstig van een schaap/geit en de rest 
behoort tot de categorie groot zoogdier, maar kon niet op soort worden gedetermineerd. Op 
ongeveer de helft van het botmateriaal uit dit spoor zijn brand- of slachtsporen zichtbaar. Een 
aantal kleine fragmenten bot was volledig gecalcineerd, hierdoor konden deze niet worden 
gedetermineerd. Voor beide grachten geldt: het gaat om een kleine hoeveelheid botmateriaal, 
hierdoor kunnen geen uitspraken worden gedaan met betrekking tot de vraagstelling.

305 Kars 1982, 154; Verhoeven 2017b, 384. 
306 Determinatie Josje van Leeuwen, bijlage 8.
307 Afkomstig uit bijlage 8.
308 Zie bijlage 4.

Afb. 4.3.12. Een half donutvormig weefgewicht 
(V339-C01).
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Stenen309

Opvallend is de grote hoeveelheid stenen uit beide grachten (tabel 4.3.3). In totaal zijn 121 
stenen of stukken steen geborgen. Hiervan is het overgrote deel, bijna 75%, afkomstig uit 
gracht 2 (n=90) en net iets meer dan 25% uit gracht 1 (n=31).

Het natuursteen bestaat voor het overgrote deel uit zwerfstenen van noordelijke 
herkomst. Deze zijn tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien) door het Scandinavische landijs 
naar ons land getransporteerd. Een gering aantal is van zuidelijke herkomst. Deze laatste 
betreffen grindstenen die uit het stroomgebied van Rijn en Maas afkomstig zijn. Het kan 
niet worden uitgesloten dat een deel hiervan op (sub)recente ‘geologische vervuiling’ duidt. 
Aangenomen mag worden dat vrijwel alle stenen door mensen doelbewust zijn aangevoerd. 
Hoewel de ondergrond van de opgravingslocatie uit pleistocene afzettingen bestaat waarin 
zwerfstenen voorkomen, zullen de meeste stenen uit de omgeving zijn aangevoerd. 

Veel stenen tonen ‘verse’, veelal onregelmatige breukvlakken met typische inspringende 
hoeken en scheuren aan het oppervlak. Deze zijn deels het gevolg van intentionele verhitting. 
Andere brandsporen en breukvlakken op de stenen doen aan andere oorzaken denken. Dat 
talrijke zwerfstenen echt met vuur te maken hebben gehad blijkt uit de aanwezigheid van 
roetsporen en brandvlekken.

Vanaf de prehistorie werden zwerfstenen doelbewust verzameld en gebruikt om 
steengruis te verkrijgen bij de productie van aardewerk. Teneinde het breken en vergruizen te 
vergemakkelijken werden de stenen meerdere malen verhit en afgekoeld om de korrelstructuur 
van de steen te verzwakken, waardoor deze met hamers makkelijk te vergruizen waren. Dit gebruik 
is ook bekend uit de middeleeuwen. Een deel van de verbrande stenen is mogelijk voor dit doel 
gebruikt zijn. Een aantal stenen is zo ‘gaar’ dat deze met de hand heel makkelijk zijn te vergruizen. 

309 Determinatie Harry Huisman, zie bijlage 1 (determinatielijsten) en bijlage 12.

Afb. 4.3.13. In het veld is S443 geïnterpreteerd als dierbegraving in de onderste laag van de gracht, maar 
bij uitwerking van het botmateriaal bleek het om een concentratie botten van verschillende dieren te gaan. 
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S365 
(GR1)

Vondst-
nr

Onder-
nr Hoofdgroep Steensoort Aantal Objecttype Opm.

272 Noordelijke zwerfstenen Biotietgneis 1 Natuursteen verbrand

310 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen gebroken; 
verbrand

313 Noordelijke zwerfstenen Graniet 1 Natuursteen verbrand
328 Noordelijke zwerfstenen Metamorfiet 1 Natuursteen
328 Noordelijke zwerfstenen Smalandgraniet 2 Natuursteen verbrand
328 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Afslag verbrand

328 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen met windlak; 
verbrand

329 Noordelijke zwerfstenen Gedeformeerde graniet 1 Natuursteen verbrand

340 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen Verbrand

341 Noordelijke zwerfstenen Buizenzandsteen 1 Natuursteen incl Skolithos 
341 Noordelijke zwerfstenen Gneisgraniet 2 Natuursteen verbrand
341 Noordelijke zwerfstenen Helleflint 1 Natuursteen gebleekt
341 Noordelijke zwerfstenen Kalmarsundzandsteen 1 Natuursteen
341 Noordelijke zwerfstenen Rapakivigraniet 2 Natuursteen verbrand

341 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen met 
vorstsplijting

343 Noordelijke zwerfstenen Kristinehamngraniet 1 Natuursteen Verbrand

344 Noordelijke zwerfstenen Conglomeratische 
zandsteen 1 Natuursteen verbrand

344 Noordelijke zwerfstenen Gneisgraniet 1 Natuursteen verbrand
344 Noordelijke zwerfstenen Kwartsiet 1 Natuursteen

344 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 2 Natuursteen

344 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 2 Natuursteen gelaagd

344 Noordelijke zwerfstenen Smalandporfier 1 Natuursteen verbrand
344 Noordelijke zwerfstenen Tektonische breccie 1 Natuursteen verbrand
344 Noordelijke zwerfstenen Vlekkenzandsteen 1 Natuursteen verbrand
344 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen knol

S466 
(GR1)

Vondst-
nr

Onder-
nr Hoofdgroep Steensoort Aantal Objecttype Opm.

377 Noordelijke zwerfstenen Buizenzandsteen 1 Natuursteen incl Skolithos; 
verbrand

377 Noordelijke zwerfstenen Leptiet 1 Natuursteen met windlak
377 Noordelijke zwerfstenen Metamorfiet, basisch 1 Natuursteen

S366 
(GR2)

Vondst-
nr

Onder-
nr Hoofdgroep Steensoort Aantal Objecttype Opm.

273 Noordelijke zwerfstenen Mylonietgneis 1 Natuursteen
332 Noordelijke zwerfstenen Alandrapakivi 1 Natuursteen verbrand

332 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 2 Natuursteen

332 Noordelijke zwerfstenen Kwartsporfier 1 Natuursteen Verbrand

332 Eifelbasalt Vesiculaire basalt 
(‘tefriet’) 1

332 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Afslag
333 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen met windlak
334 Noordelijke zwerfstenen Gneis 2 Natuursteen verbrand
334 Noordelijke zwerfstenen Graniet 2 Natuursteen verbrand
334 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen gebroken

334 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen caverneus 
type

334 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen
335 Noordelijke zwerfstenen Glimmerzandsteen 1 Natuursteen

335 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen gelaagd; 

verbrand

Tabel 4.3.3. Stenen afkomstig uit sporen van Fase 2.
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335 Leisteen Leisteen 1 daklei
335 Noordelijke zwerfstenen Mylonietgneis 1 Natuursteen verbrand
335 Noordelijke zwerfstenen Smalandgraniet 1 Natuursteen verbrand

335 Noordelijke zwerfstenen Veldspaathoudende 
zandsteen 1 Natuursteen verbrand

335 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen
335 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen gebroken
336 Noordelijke zwerfstenen Kwartsiet 1 Natuursteen
336 Noordelijke zwerfstenen Mylonietgneis 1 Natuursteen Verbrand
336 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Afslag

337 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen

337 Noordelijke zwerfstenen Veldspaathoudende 
zandsteen 1 Natuursteen verbrand

338 Noordelijke zwerfstenen Gneisgraniet 2 Natuursteen verbrand
339 Noordelijke zwerfstenen Biotietgneis 1 Natuursteen verbrand
339 Noordelijke zwerfstenen Hoornblendegneis 1 Natuursteen Verbrand
354 S01 Noordelijke zwerfstenen Biotietgneis 1 Straatsteen verbrand
354 Noordelijke zwerfstenen Diabaas 1 Natuursteen
354 Noordelijke zwerfstenen Gedeformeerde graniet 1 Natuursteen
354 Noordelijke zwerfstenen Gneis 2 Natuursteen verbrand
354 Noordelijke zwerfstenen Gneisgraniet 1 Natuursteen verbrand
354 Noordelijke zwerfstenen Granaatamfiboliet 1 Natuursteen verbrand
354 Noordelijke zwerfstenen Graniet 1 Natuursteen verbrand
354 Noordelijke zwerfstenen Graniet fijnkorrelig 1 Natuursteen verbrand
354 Noordelijke zwerfstenen Kristinehamngraniet 1 Natuursteen Verbrand

354 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen Verbrand

354 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 3 Natuursteen Verbrand

354 Noordelijke zwerfstenen Leptietgneis 1 Natuursteen
354 Noordelijke zwerfstenen Metamorfiet 1 Natuursteen
354 Noordelijke zwerfstenen Migmatietgneis 1 Natuursteen Verbrand
354 Noordelijke zwerfstenen Porfier 1 Natuursteen verbrand

354 Noordelijke zwerfstenen Rode kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen

354 Noordelijke zwerfstenen Tektonische breccie 1 Natuursteen

354 Noordelijke zwerfstenen Tessinizandsteen 
(Paradoxideszandsteen) 1 Natuursteen

354 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen hoornsteen-
achtig

354 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen
355 Noordelijke zwerfstenen Biotietgneis 1 Natuursteen verbrand
355 Noordelijke zwerfstenen Bryozoënvuursteen 1 Natuursteen
355 Noordelijke zwerfstenen Buizenzandsteen 1 Natuursteen incl Skolithos 
355 Noordelijke zwerfstenen Gneis 1 Natuursteen verbrand
355 Noordelijke zwerfstenen Granaatamfiboliet 1 Natuursteen verbrand
355 Noordelijke zwerfstenen Hoornblendegneis 1 Natuursteen Verbrand
355 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 3 Natuursteen
356 Noordelijke zwerfstenen Bruine Oostzeeporfier 1 Natuursteen verbrand
356 Noordelijke zwerfstenen Buizenzandsteen 1 Natuursteen verbrand
356 Noordelijke zwerfstenen Gedeformeerde graniet 1 Natuursteen verbrand
356 S02 Noordelijke zwerfstenen Gedeformeerde graniet 1 Straatsteen
356 Noordelijke zwerfstenen Gneis 1 Natuursteen verbrand
356 S01 Noordelijke zwerfstenen Graniet 1 Straatsteen verbrand
356 Noordelijke zwerfstenen Kwartsiet 1 Natuursteen
356 Noordelijke zwerfstenen Migmatietgneis 1 Natuursteen

356 S03 Noordelijke zwerfstenen Revinienkwartsiet, 
zuidelijk 1 slijpsteen

357 Noordelijke zwerfstenen Amfiboliet 1 Natuursteen Verbrand
357 Noordelijke zwerfstenen Gneis 1 Natuursteen verbrand
357 Noordelijke zwerfstenen Graniet 1 Natuursteen verbrand
357 Noordelijke zwerfstenen Helleflint 1 Natuursteen verbrand
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357 Noordelijke zwerfstenen Helleflint 1 Natuursteen verbrand; 
gebleekt

357 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 2 Natuursteen Verbrand

357 Noordelijke zwerfstenen Smalandgraniet 1 Natuursteen
357 Noordelijke zwerfstenen Tektonische breccie 1 Natuursteen verbrand
357 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Afslag
357 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen met mollusken
357 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen met windlak
358 Noordelijke zwerfstenen Graniet 2 Natuursteen verbrand

358 Noordelijke zwerfstenen Graniet 1 Natuursteen verbrand; 
gebleekt

358 Noordelijke zwerfstenen Helleflint 1 Natuursteen verbrand
358 Noordelijke zwerfstenen Helleflint 1 Natuursteen

358 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen verbrand; 

gebroken

S458 
(GR2)

Vondst-
nr

Onder-
nr Hoofdgroep Steensoort Aantal Objecttype Opm.

378 Eifelbasalt Vesiculaire basalt 
(‘tefriet’) 1

S459 
(GR2)

Vondst-
nr

Onder-
nr Hoofdgroep Steensoort Aantal Objecttype Opm.

380 Noordelijke zwerfstenen Gneis 1 Natuursteen verbrand

380 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 3 Natuursteen verbrand

380 Leisteen Leisteen 1 daklei
380 Noordelijke zwerfstenen Muscovietgneis 1 Natuursteen verbrand
380 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 2 Natuursteen
381 Noordelijke zwerfstenen Aplietgraniet 1 Natuursteen verbrand
381 Noordelijke zwerfstenen Graniet 1 Natuursteen verbrand

381 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen Verbrand

381 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen verbrand
389 Noordelijke zwerfstenen Biotietgneis 1 Natuursteen verbrand

389 Noordelijke zwerfstenen Buizenzandsteen 1 Natuursteen
incl Skolithos 
met smalle 
woonbuizen

389 Noordelijke zwerfstenen Buizenzandsteen 1 Natuursteen
incl 

Skolithos en 
roetsporen; 
verbrand

389 Noordelijke zwerfstenen Graniet 6 Natuursteen verbrand
389 Noordelijke zwerfstenen Graniet (Ekeriet) 1 Natuursteen
389 S01 Noordelijke zwerfstenen Helleflint 1 Straatsteen verbrand
389 S03 Noordelijke zwerfstenen Kwartsiet 1 Straatsteen

389 S02 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Straatsteen

389 Noordelijke zwerfstenen Leptiet 1 Natuursteen verbrand
389 Noordelijke zwerfstenen Leptietgneis 1 Natuursteen
389 Noordelijke zwerfstenen Metamorfiet 1 Natuursteen verbrand
389 Noordelijke zwerfstenen Migmatietgneis 1 Natuursteen verbrand
389 Noordelijke zwerfstenen Mylonietgneis 1 Natuursteen verbrand
389 Noordelijke zwerfstenen Smalandgraniet 1 Natuursteen verbrand

389 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen gebroken; 
verbrand

389 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen

S259 
(GR1/2)

Vondst-
nr

Onder-
nr Hoofdgroep Steensoort Aantal Objecttype Opm.

200 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen verbrand
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Niet vreemd is dat tussen het verzamelde natuursteen geen klop- en wrijfstenen zijn gevonden. 
In de middeleeuwen zal men voor het vergruizen ijzeren hamers hebben gebruikt. 

Dat zwerfstenen voor een deel gebruikt zijn voor de fabricage van aardewerk blijkt 
mogelijk ook uit de samenstelling van het natuursteen. Donkere ijzer- en magnesiumrijke 
steensoorten als basalt, diabaas, gabbro, amfiboliet en in mindere mate dioriet reageren heel 
anders op verhitting dan graniet, gneis en zandsteen. Deze laatste laten zich makkelijker 
vergruizen. Gesteenten als gabbro, dioriet en basalt breken na verhitting door spanning wel in 
fragmenten, maar laten zich slecht vergruizen. 

Uit de samenstelling van het verbrande natuursteen komt naar voren dat er sprake 
moet zijn van antropogene selectie. Graniet, gneis, kwartsietische zandsteen zijn veruit in de 
meerderheid. Hoewel porfieren en hun metamorfe verwanten als helleflint ook aanwezig zijn, 
zijn deze door hun hardheid minder geschikt om te vergruizen. 

In het gezelschap zwerfsteensoorten dat na de ijstijd door het Scandinavische landijs 
op Texel is achtergelaten, behoren donkere ijzer- en magnesiumrijke zwerfstenen als 
gabbro, diabaas en basalt tot de gewone ‘inventaris’. Hoewel niet geheel afwezig, zijn deze 
gesteentesoorten in het natuursteen van de Groeneplaats sterk ondervertegenwoordigd.

Uit de aard van de brandsporen en de aanwezige breukvlakken aan het onderzochte 
zwerfsteenmateriaal kan ook gedacht worden aan het gebruik als haardsteen in kleine 
smederijen of huizen. Haardstenen werden gebruikt om vuur binnen de perken te houden. 
Zwerfstenen waren niet moeilijk te verkrijgen en ook makkelijk te vervangen. De (voortdurende) 
eenzijdige verhitting van deze stenen kan oorzaak zijn waarom veel verbrande stenen 
spanningsbreukvlakken vertonen die op sterke verhitting wijzen.

Tijdens het inventariseren werd meermalen de gedachte geopperd dat het in vlammen 
opgaan van gebouwen wellicht ook oorzaak zou kunnen zijn van de brandsporen. Toch lijkt het 

S14 Vondst-
nr

Onder-
nr Hoofdgroep Steensoort Aantal Objecttype Opm.

12 Noordelijke zwerfstenen Biotietglimmergneis 1 Natuursteen

12 Noordelijke zwerfstenen Buizenzandsteen 1 Natuursteen incl Skolithos; 
verbrand

12 Noordelijke zwerfstenen Graniet 1 Natuursteen
20 Noordelijke zwerfstenen Graniet 1 Natuursteen
20 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen

29 Noordelijke zwerfstenen Bryozoënvuursteen 1 Natuursteen

bruin door 
infiltratie met 
ijzerhoudend 
grondwater 

32 Noordelijke zwerfstenen Gneis 1 Natuursteen

32 Noordelijke zwerfstenen Zandsteen 1 Natuursteen
met 

levenssporen; 
verbrand

34 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen gebroken
35 Noordelijke zwerfstenen Helleflint 1 Natuursteen
35 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen verbrand

S164 Vondst-
nr

Onder-
nr Hoofdgroep Steensoort Aantal Objecttype Opm.

120 Noordelijke zwerfstenen Kwartsietische 
zandsteen 1 Natuursteen

120 Noordelijke zwerfstenen Mylonietgneis 1 Natuursteen verbrand

124 Noordelijke zwerfstenen Conglomeratische 
zandsteen 1 Natuursteen

met gletsjer-
krassen, 
gebroken

126 Noordelijke zwerfstenen Vuursteen 1 Natuursteen gebroken
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minder aannemelijk dat een degelijke calamiteit verantwoordelijk zou zijn voor het uit elkaar 
springen van de stenen. De onduidelijkheid hierover maakt het wenselijk om experimenteel 
onderzoek te doen naar de gevolgen van verhitting van zwerfstenen. 

Uit de vulling van gracht 2 is een slijpsteen afkomstig gemaakt van Revinienkwartsiet.310

Opvallend is de aanwezigheid van zogenaamde straatstenen die waarschijnlijk als 
plaveisel hebben gediend. Uit de vulling van gracht 2 is een zestal keien aangetroffen met 
aan één zijde een opvallend plat, door gebruik enigszins glanzend oppervlak (afb. 4.3.14). 
Het betreft stukken van respectievelijk biotietgneis, graniet, gedeformeerde graniet, helleflint, 
kwartsietische zandsteen en kwartsiet gevonden.311 Duidelijk is dat we hier met loopvlakken 
te maken hebben. Ook de randen die de loopvlakken begrenzen zijn op een karakteristieke 
manier afgesleten. Door het langdurige gebruik als plaveisel zijn de keien afgesleten en 
daardoor makkelijk herkenbaar. 

Datering grachten
De datering van de grachten is een belangrijk vraagstuk binnen dit onderzoek.312 Om hier 
duidelijkheid over te krijgen is gekozen om de datering van het aardewerk te combineren met 
koolstofdatering (14C) en OSL (optical stimulated luminescence).313

Op basis van het aardewerk kan worden geconcludeerd dat gracht 2 mogelijk eerder 
is aangelegd dan gracht 1, maar door de lage aantallen aardewerk is dit onzeker. Gracht 2 
zou in de tweede helft van de 8ste eeuw kunnen zijn aangelegd. Het is echter meer voor de 
hand liggend dat beide grachten tegelijk of kort na elkaar zijn gegraven. Zowel op basis van 
de stratigrafie als de datering van het aanwezige aardewerk. Wanneer men de aanleg van de 

310 V356.
311 V354, V356, V389.
312 Zie tabel 4.1.1.
313 Gerritsen 2019.

Afb. 4.3.14. Impressie van een deel van de stenen uit de grachten. 
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grachten in één korte periode wil plaatsen, dateren beide op basis van het aardewerk uit het 
einde van de 9de eeuw. 

De botten uit de onderste lagen van gracht 1 geven een gekalibreerde koolstofdatering 
van 777 – 971 en 774 – 961.314 Dit sluit aan bij de datering op basis van het aardewerk.

De onderste lagen van zowel gracht 1 als 2 zijn bemonsterd voor OSL.315 Helaas geeft 
slechts een monster uit de onderste laag van gracht 2 een betrouwbare datering.316 Dit 
monster geeft een ouderdom van 0.85 +/- 0.260 in kilojaar aan de afzettingen en een datering 
tussen 907 en 1427 AD. De resultaten van dit monster zijn daarmee jonger dan verwacht. De 
uitvoerders van het luminescentiedateringsonderzoek onderkennen dit en wijten het mogelijk 
aan de slechte bleking van het afzettingsmateriaal.

Samengevat kan gesteld worden dat de grachten hoogstwaarschijnlijk zijn aangelegd in 
de late 9de eeuw. Hoelang de grachten hebben gefunctioneerd is helaas onzeker gebleven. De 
hypothese van Woltering dat de grachten in het midden of in de tweede helft van de 7de eeuw 
zijn gegraven, is hiermee achterhaald.

Kuilen
In werkput 2 en 5 aan de oostzijde van het plangebied zijn twee vroegmiddeleeuwse kuilen 
gevonden (S14 en S164). Ondanks de bouw en sloop van de bodewoning aan deze zijde, zijn 
beide sporen niet ernstig verstoord.

S14
Deze kuil is rond of ovaal van vorm en heeft een diameter van 2 m, de diepte bedraagt 1,6 m 
(afb. 4.3.15 en 4.3.16). Aan de bovenzijde is de kuil breed, aan de onderzijde loopt deze smal 

314 Zie bijlage 4.
315 Zie bijlage 7. 
316 M31.

Afb. 4.3.15. Kuil S14 (rechts) in dwarsdoorsnede.
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uit tot een diameter van 0,5 m. De vulling bestaat uit diverse lagen donkergrijs zand.

Het spoor bevat materiaal uit de late 9de of 10de eeuw. Tot de vondsten horen scherven uit 
Badorf en Pingsdorf, maar ook van kogelpotten, waaronder twee met een donkere kern. Twee 
fragmenten Badorf-aardewerk hebben de karakteristieke versiering met radstempels (afb. 
4.3.17 en 4.3.18: V12 en V35).317

Het botmateriaal afkomstig uit de kuil bestond uit zes zeer kleine fragmenten volledig 
gecalcineerd botmateriaal. Uit het materiaal viel niet meer op te maken dan dat de fragmenten 
waarschijnlijk afkomstig zijn van een middelgroot tot groot zoogdier.318

Uit de kuil komen verder negen stenen waarvan drie verbrand en twee stukken 
slakmateriaal (tabel 4.3.3).

317 Zie bijlage 1.
318 Waardering en analyse door BIAX, zie bijlage 5. 
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Afb. 4.3.16. Profieltekening van S14 (schaal 1:50). 

Afb. 4.3.17. Fragment Badorf-aardewerk met karak-
teristieke radstempelversiering uit S14 (V12-C01). 
Baksel W1, randtype WIIA.

Afb. 4.3.18. Fragment Badorf-aardewerk met karak-
teristieke radstempelversiering uit S14 (V35-C01). 
Baksel W1.
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S164
Deze kuil is rond van vorm en heeft een maximale diameter van 1 m, de diepte bedraagt 0,9 
m (afb. 4.3.19). Aan de bovenzijde is de kuil breed, aan de onderzijde loopt deze smal uit 
tot een diameter van 0,5 m. De vulling bestaat uit diverse lagen donkergrijs en heterogeen 
lichtgrijs zand. De onderste laag bevatte veel verbrande resten zoals houtskool, verbrand bot 
en slakmateriaal.

Uit deze laag zijn twee macrorestenmonsters gewaardeerd en vervolgens geanalyseerd.319 
Hieronder worden de resten uit beide monsters samen besproken.320 

Cultuurgewassen
In de monsters zijn tientallen tot honderden verkoolde graankorrels of fragmenten daarvan 
gevonden. Het grootste deel is afkomstig van gerst. Ook van haver zijn relatief veel korrels 
gevonden. Daarnaast zijn enkele korrels van tarwe en rogge gevonden. Van gerst zijn 
enkele aarspilsegmenten gevonden. Aarspilsegmenten zijn de onderdelen van de aar waar 
de graankorrels op vastgehecht zitten. Tijdens de oogstverwerking (dorsen, zeven, wannen) 
worden ze samen met het andere dorsafval van de graankorrels gescheiden. Aarspilsegmenten 
behoren dus tot het dorsafval. In de monsters zijn ook stengelfragmenten van graan gevonden. 
Ook dit moet als dorsafval geïnterpreteerd worden. Een en ander betekent waarschijnlijk dat ter 
plaatse graan is verwerkt. Van raapzaad zijn ook enkele verkoolde zaden gevonden. Raapzaad 
is een veelzijdig gewas. De planten produceren knollen (rapen), uit de zaden kan olie geperst 
worden (raapolie) en de planten kunnen voor het blad worden verbouwd (raapkruid, raaploof, 
braakloof, stoppelkruid). Ook in de middeleeuwen gebeurde dit al.321 De vondsten betekenen 
dat gerst, haver, tarwe, rogge en raapzaad een rol in de voedingseconomie hebben gespeeld. 
Mogelijk zijn de zaden verkoold geraakt tijdens een calamiteit.

319 Zie bijlage 2.
320 De analyseresultaten staan in bijlage 4 van bijlage 2.
321 Van Haaster 1997, 70.

Afb. 4.3.19. S164 in dwarsdoorsnede.
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Wilde planten, onkruiden
In de monsters zijn alleen verkoolde onkruidzaden aangetroffen. Deze zijn ongetwijfeld samen 
met het graan verkoold geraakt. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat ze afkomstig zijn van 
planten die als onkruid tussen het graan op de akker(s) hebben gestaan.322 Daarom bieden 
de zaden in principe de mogelijkheid om iets te weten te komen over de omstandigheden op 
de akkers. Zwaluwtong, knopherik en gewone spurrie, waarvan resten zijn aangetroffen, zijn 
onkruiden van matig voedselrijke bodems. Ze hebben waarschijnlijk tussen de rogge gestaan. 
Dit graan wordt namelijk meestal op matig voedselrijke bodems verbouwd. De andere onkruiden 
komen vaker voor op voedselrijkere grond. Ze hebben tussen de gerst, haver of tarwe gestaan. 
Er zijn geen onkruiden gevonden die kenmerkend zijn voor import van graan uit een andere 
regio. Het graan kan dus allemaal op Texel zijn verbouwd. 

Van knolglanshaver zijn twee (verkoolde) verdikte onderkanten van stengels gevonden. 
Het is heel goed mogelijk dat knolglanshaver als onkruid op een van de akkers groeide, maar 
het is op het eerste gezicht raadselachtig waarom de onderkanten van de stengels in de 
graanoogst terecht zijn gekomen. Het antwoord op deze vraag ligt in het feit dat knolglanshaver 
opvallend los in de bodem zit verankerd.323 Met de graanoogst kunnen de planten gemakkelijk 
meegeoogst worden.

Keramiekvondsten uit kuil S164 geven de indruk dat dit spoor een van de oudste op het 
terrein kan zijn, met enkele randscherven van een kom uit de Hessens-Schortens traditie en 
een rand van een pot met vrijwel rechtopstaande rand (afb. 4.3.6, nrs. 1-2). In de kuil zitten 
ook kogelpot-scherven, dus kuil S164 zal niet vóór het einde van 8ste eeuw zijn dichtgeraakt. 
Op basis van het aanwezige aardewerk is het mogelijk dat beide kuilen gelijktijdig in gebruik 
zijn geweest. Dat moet dan in de late 9de of 10de eeuw zijn. Hiermee zouden de kuilen ook 
gelijktijdig kunnen zijn met de grachten van de ringwalburg. 

Uit de kuil komen verder vier stenen waarvan er één is verbrand (tabel 4.3.3).

Kuilen uit de bouwkuip
Net ten westen van de twee vroegmiddeleeuwse kuilen zijn meerdere ronde kuilen gevonden 
in de bouwkuip van het gemeentehuis. Deze kuilen zijn op basis van vulling en vondsten 
door Woltering in de Vroege Middeleeuwen gedateerd. Het gaat om WS2, WS6 en WS9.324 
Drie van deze kuilen lijken samen met S14 en S164 een cirkel te vormen met een diameter 
van 18 m. De kuilen hebben een diameter die varieert tussen 1,0 m en 1,5 m. De breedte 
varieert eveneens tussen 1,0 m en 1,5 m. Een van de kuilen bevatte ‘veldkeien’ (WS2) en een 
ander ‘slakken’ (WS6). Parallellen van dergelijke ronde structuren uit deze periode zijn niet 
bekend.325 Op de mogelijke betekenis van deze kuilen wordt dieper ingegaan in de synthese.

Demping en karrensporen
In werkput 4, 6 en 7 is ter hoogte van beide grachten een 0,3 m dik heterogeen pakket 
gevonden met grote brokken geel, bruin en donkergrijs zand. Tussen de brokken zijn soms 
duidelijk verspitte stukken van een podzolbodem aanwezig (afb. 4.3.20 en 4.3.21). 

322 Zie voor de achtergrond van deze theorie Van der Veen 2007.
323 Weeda 1994, 144.
324 De W staat voor Woltering; WS2 is Woltering S2. Zie kaartbijlage 1.
325 Mondelinge mededeling Arno Verhoeven en Flip Woltering.
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Afb. 4.3.20. De dempingslaag bovenop de grachtvulling in detail. Zichtbaar zijn de verspitte stukken van 
een podzolbodem.

Afb. 4.3.21. De dempingslaag bovenop de grachtvulling in detail. Zichtbaar zijn de verspitte stukken van 
een podzolbodem.
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De laag bevatte een randscherf van een 
Pingsdorf drinkbeker van het type Sanke 
3.326 Deze dateert tussen 960 tot 1260. 
Een andere scherf uit het pakket is een 
laatmiddeleeuwse, roodbakkende steelpan 
met een platte, niet omgevouwen steel, die 
dateert tussen circa 1350 en 1450.327

Bovenop dit pakket zijn langgerekte 
smalle sporen gevonden (S394/S397) die 
zijn geïnterpreteerd als karrensporen (afb. 
4.3.22). De vulling bestaat uit grijs zand met 
enkele keramiekfragmenten. Het betreft 
negen kogelpot-wandscherven, waaronder 
drie met een magering van schelpgruis. Na 
de 9de eeuw komt dit type magering niet meer 
voor in Nederland.328 Aangezien de sporen 
bovenop het hierboven beschreven pakket 
liggen met daarin Pingsdorf en roodbakkend 
aardewerk, moet het aardewerk als opspit 
worden beschouwd.

Vermoedt wordt dat het heterogene 
pakket correspondeert met de demping 
van de nazak boven de vroegmiddeleeuwse 
grachten. In de loop van de tijd is de vulling 
van de grachten ingeklonken. 

326 Sanke 2002.
327 Bartels 1999, 107.
328 Verhoeven 1998.

Afb. 4.3.22. Bovenop de dempinsglaag zijn 
langgerekte smalle sporen gevonden die zijn 
geïnterpreteerd als karrensporen. De sporen wijzen 
richting de Zwaanstraat op de achtergrond. 

Afb. 4.3.23. Doorsnede ter hoogte van de vermeende karresporen. Mogelijk is ter hoogte hiervan 
extra materiaal aangebracht waardoor een hoger pad is ontstaan. In de doorsnede zijn naast het 
dempingsmateriaal en de karrensporen ook twee paalkuilen zichtbaar.
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Waarschijnlijk is het terrein geëgaliseerd waarbij de restanten van de grachten zijn gedempt en 
gevlakt. Mogelijk is ter hoogte van het spoor extra materiaal aangebracht waardoor een hoger 
pad ontstaat (afb. 4.3.23). De karrensporen zijn gericht op de Zwaanstraat. Mogelijk hangen deze 
resten samen met het opnieuw in gebruik nemen van het terrein en een nieuwe infrastructuur 
nadat de ringwalburg niet meer functioneerde. Wanneer dit precies is blijft onduidelijk. In 
de synthese wordt dieper ingegaan op de betekenis en mogelijke datering van deze resten.

4.3.3 Overige vondsten 
Vroegmiddeleeuws keramiek in jongere context329

In de sporen uit de Late Middeleeuwen bevindt zich opvallend veel keramiek uit de vroege en 
volle middeleeuwen, dat daar als opspit in terecht is gekomen. In de kloostergracht S287-290 
overheerst kogelpot-materiaal, waaronder een zandgemagerde scherf met bezemvegen. Bij 
veel kogelpot fragementen is niet te achterhalen of het vroegmiddeleeuws of later materiaal 
betreft. Een randscherf van een kogelpot met donkere kern is uit de ophoging afkomstig (afb. 
4.3.6, nr. 8: V367), evenals de al genoemde scherf met het gaatje (afb. 4.3.6, nr. 9: V311).

In fase 3 geplaatste paalkuilen sporen 368, 371, 382, 400 en 462 leverden uitsluitend 
scherven van kogelpotten en een Badorf-scherfje op. In paalkuil S441 bevindt zich bij enkele 
kogelpot-scherven een wandfragment steengoed zonder oppervlaktebehandeling, dat in de 
14de of 15de eeuw is te dateren. Twee middeleeuwse kuilen S307 en S417 uit fase 3 bevatten 
kogelpot-scherven, in S417 is ook rood aardwerk en steengoed aanwezig. In waterkuil S297 
is een ruwwandige scherf uit de Merovingische periode gevonden, in waterput S49 een 
Karolingisch Mayen-scherfje. Een waterkuil en waterput uit fase 3 bevatten beide enkele 
vroegmiddeleeuwse scherven die als opspit in de sporen terecht zijn gekomen. In waterkuil 
S211 bevond zich naast een pootje van een grape van rood aardwerk met spatglazuur een 
randfragment van een handgemaakte (kogel?)pot (afb. 4.3.6, nr. 10: V203). 

329 Zie bijlage 1.

Afb. 4.3.24. Middenstuk tussen gracht 1 en 2 in profiel 14.
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In een laatmiddeleeuwse greppel s190 is een holle steel van een bakpannetje in kogelpot-
aardewerk met schelpgruismagering aangetroffen. Een andere greppel S207 bevatte scherven 
van kogelpotten en roodbakkend aardewerk. 

Uit de sporen die dateren in de Nieuwe Tijd (fase 4) is weinig vroegmiddeleeuws keramiek 
afkomstig, 11 scherven in totaal, dat allemaal als opspit is te beschouwen. Dat geldt allereerst 
voor enkele met steengruis gemagerde kogelpot-scherven, waaronder randfragmenten (afb. 
4.3.6, nrs 11 en 12: V154 en V169). Andere opspit wordt gevormd door een wandscherf uit 
Mayen en een rand van een tuitpot type Sanke 2 (afb. 4.3.6, nr. 13: V149) die is te dateren 
in de jaren 1120 tot 1260.330 Enkele roodbakkende en industriële scherven dateren wel van na 
1500.

4.3.4 Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van de vroegmiddeleeuwse 
ringwalburg (Henk van Haaster)

Inleiding
Tijdens het onderzoek zijn twee grachten van de vroegmiddeleeuwse ringwalburg 
aangesneden. Conform het Programma van Eisen zijn uit een aantal vullingslagen monsters 
genomen voor pollen- en macrorestenonderzoek.331 Ook zijn macrorestenmonsters genomen 
uit een vroegmiddeleeuwse kuil die buiten de grachten aan de oostzijde van het plangebied 
is aangetroffen. In deze kuil is veel houtskool en andere verbrand materiaal aangetroffen 
(slakken en verbrand bot). In het algemeen gesproken was het doel van het pollen- en 
macrorestenonderzoek meer te weten te komen over de locale milieu-omstandigheden in de 
gracht, het landschap in de iets wijdere omgeving en de menselijke activiteit in en rond de 
ringwalburg tijdens de vroege middeleeuwen.

330 Sanke 2002.
331 Bartels 2017.

Afb. 4.3.25. Panoramafoto van profiel 15.
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Onderzoeksvragen
In het Programma van Eisen staat een aantal 
onderzoekvragen vermeld waarvan verwacht 
werd dat het archeobotanisch onderzoek 
kan helpen deze te beantwoorden. 

• Wat is de gaafheid en conservering van 
de sporen en vondsten?

• Wat is de landschappelijke context van 
de ringwalburg?

• Waren de grachten watervoerend?
• Wat is de datering van de aanleg van de 

grachten?
• Waaruit bestaat de grachtvulling?
• Zijn er aanwijzingen voor lokale productie 

c.q. ambachtelijke activiteiten? Zo ja: 
hoe uit zich dit en welke materialen 
worden geproduceerd?

• Welke gedomesticeerde planten 
en dieren zijn aangetroffen in de 
verschillende perioden en voor welke 
doeleinden werden zij gebruikt?

• Werden er ook wilde planten- en dierensoorten geconsumeerd of voor andere doeleinden 
gebruikt en hoe verhoudt zich dat tot het gedomesticeerde spectrum?

• In hoeverre speelt de ligging van Den Burg (kustgebied) een rol bij de gekozen exploitatie 
strategieën van planten en dieren?

Afb. 4.3.26. Positie van de pollenbakken M34, M35 
en M36 in een detail van profiel 15.
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Monsterselectie en onderzoeksmethode
Pollenonderzoek

Tijdens de opgraving zijn in profiel 15 de vullingslagen 38, 39, 40 en 41 (van jong naar oud) uit 
gracht 2 bemonsterd voor pollenonderzoek. Dit is gedaan door drie elkaar iets overlappende 
pollenbakken (M34, M35 en M36) in het profiel door de gracht te slaan (afb. 4.3.26 en 4.3.27). 

In eerste instantie zijn uit de vier vullingslagen vijf pollenmonsters gewaardeerd (tabel 
4.3.4). Hierbij is gelet op de conservering van het pollen, de rijkdom en de soortensamenstelling. 
Vervolgens is bepaald of analyse van de monsters kan bijdragen aan het beantwoorden van de 
vragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld. Uit de waardering bleek dat alle monsters 
in principe analyseerbaar zijn, maar dat met name de diepste monsters goed geconserveerde 
pollen bevatten. In overleg met de opdrachtgever is daarom besloten alleen het monster uit 
de basis van laag 41 (vroegste grachtvulling) en het monster uit laag 38 te selecteren voor 
analyse. Uit de 14C-datering van twee botten uit laag 41 blijkt dat deze vulling dateert in het 
laatste kwart van de 8ste eeuw tot het derde kwart van de 10de eeuw. 

Afb. 4.3.27.  Monstername met pollenbakken ter hoogte van profiel 15 in gracht 2.

vondstnr put spoor laag context datering BIAX labcode analyse?

M36 6 profiel 15 38 gracht VME 8847 ja

M35 6 profiel 15 39 gracht VME 8848 nee

M35 6 profiel 15 40 gracht VME 8849 nee

M34 6 profiel 15 41 top gracht VME 8850 nee

M34 6 profiel 15 41 basis gracht VME 8851 ja

Tabel 4.3.4. Overzicht van onderzochte pollenmonsters.
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De pollenmonsters zijn opgewerkt tot pollenpreparaten volgens de standaardmethode van 
Erdtman.332 De chemische bereiding en het maken van de preparaten is uitgevoerd onder 
leiding van M. Hagen van het Laboratorium voor Sedimentanalyse van de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. De pollenpreparaten zijn geanalyseerd met een doorvallend-lichtmicroscoop 
met een vergroting van maximaal 1000 maal. Het pollenonderzoek is uitgevoerd door Emmy 
Lammertsma (BIAX).

Botanische macroresten
Van elk pollenniveau is ook een monster genomen voor macrorestenonderzoek (tabel 4.3.5). Dit 
is gedaan door ter hoogte van het pollenniveau een plak sediment uit de pollenbak te snijden. 
Het doel van dit macrorestenonderzoek was extra informatie te verkrijgen over de lokale 
milieuomstandigheden en menselijke activiteit rond de gracht. Ook kan door het aanvullend 
macrorestenonderzoek beter worden bepaald welk deel van het pollen geproduceerd is door 
lokale planten en welk deel van het pollen uit de iets wijdere omgeving afkomstig is.

Ook is macrorestenonderzoek verricht aan een kuil (S164) die buiten de 
vroegmiddeleeuwse grachten is aangetroffen. Uit deze kuil zijn twee macrorestenmonsters 
gewaardeerd en vervolgens geanalyseerd (M06 en M07). 

Alle monsters zijn met leidingwater gezeefd waarbij als kleinste maaswijdte 0,25 mm is 
gebruikt. De analyses zijn uitgevoerd met een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 
50 maal. Dit werk is gedaan door Henk van Haaster (BIAX). De waardering van de monsters 
uit de kuil is verricht door Lies de Sitter (Archeologie West-Friesland).

Kwaliteitsborging en archivering
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollecties en de bibliotheek met 
determinatieliteratuur van BIAX. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de richtlijnen 
in de vigerende KNA, het protocol Specialistisch onderzoek (BRL 4006) en het interne 
kwaliteitshandboek van BIAX. Na afloop van het onderzoek zijn de monsterrestanten 
geretourneerd aan de opdrachtgever (Archeologie West-Friesland). Bijzondere macroresten en 
de pollenpreparaten zijn opgeslagen in het archief van BIAX.

Resultaten en interpretatie
De vroegmiddeleeuwse gracht

 Resultaten pollenonderzoek
  Cultuurgewassen en menselijke activiteit

In beide lagen (41 en 38) is relatief veel pollen van rogge gevonden (3,4 en 4%). Hoewel 
rogge (in tegenstelling tot de andere granen) een windbestuiver is die zijn pollen door de wind 

332 Erdtman 1960.

vondstnr put spoor laag context datering volume (l)

M06 5 164 . kuil VME 3

M07 5 164 . kuil VME 3

M36 6 profiel 15 38 gracht VME 0,3

M34 6 profiel 15 41 gracht VME 0,3

Tabel 4.3.5. Administratieve gegevens van de geanalyseerde macrorestenmonsters.



154

over grote afstand kan verspreiden, betekent de in de gracht gevonden hoeveelheid pollen dat 
in de nabije omgeving van de gracht rogge is verbouwd en/of verwerkt. Bij verwerken moeten 
we denken aan dorsen of andere activiteiten die met het zuiveren van de oogst te maken 
hebben. Ook van het gerst/tarwe-type is pollen gevonden. Het pollen van gerst en tarwe lijkt 
veel op elkaar, waardoor het onderscheid vaak niet kan worden gemaakt. Beide granen zijn 
zelfbestuivende gewassen, hetgeen betekent dat het pollen tijdens de bloei binnen de bloem 
blijft zitten. Het komt pas vrij als het graan wordt gedorst. Daarom betekent het vrij lage 
percentage van het gerst/tarwe-type toch dat een of beide granen in de directe omgeving 
zijn verwerkt en waarschijnlijk ook in de omgeving werden verbouwd. Dat dit het geval was, 
blijkt ook uit de resultaten van het macrorestenonderzoek aan de kuil (S164) dat zowel resten 
van gerst als tarwe heeft opgeleverd. Pollen van andere cultuurgewassen is niet in de gracht 
aangetroffen.

In de twee monsters is maar weinig pollen aangetroffen van planten die over het algemeen 
geassocieerd worden met menselijke activiteiten zoals bodembewerking of betreding. Het 
gaat slechts om enkele pollenkorrels van alsem, spurrie, perzikkruid-type en varkensgras. 
Varkensgras is een tredplant die op veel door mensen of dieren betreden plaatsen groeit. De 
andere planten komen meestal op vaak verstoorde grond voor. Het pollen van alsem kan echter 
behalve van bijvoet (ruderale plaatsen) ook van zeealsem (een kwelderplant) afkomstig zijn.

  Milieuomstandigheden
De boompollenpercentages bedragen 14,9% (laag 41) en 10,1% (laag 38). Uit experimenteel 
onderzoek in recente vegetaties is gebleken dat dergelijke boompollenpercentages representatief 
zijn voor zeer open landschappen waarin maar weinig bomen groeien.333 Van els is het meeste 
pollen gevonden (6,3 en 4,5%). Elzen staan bekend als grote pollenproducenten die hun pollen 
over grote afstand kunnen verspreiden. Het is echter niet uitgesloten dat er hier en daar een 
els langs de gracht stond. Elzen houden van natte standplaatsen. Van vlier zijn in laag 41 
zaden (en pollen) gevonden, maar van andere bomen en struiken zijn geen macroresten in de 
grachtvullingen gevonden. We denken daarom dat er echt vrijwel geen bomen in het landschap 
te vinden waren, met uitzondering van een of meerdere vlierstruiken en mogelijke een enkele 
els en wilg die langs de gracht kunnen hebben gestaan.

Overigens is het zo dat de percentages van alle bomen in de diepste (oudste) laag 
iets hoger zijn. Het totale boompollenpercentage neemt van ~15% in het oudste monster af 
naar ~10% in het jongere monster. Dit kan te maken hebben met een in de loop van de tijd 
toegenomen menselijke activiteit in het landschap waarbij steeds meer bomen werden gekapt 
om te dienen als bouw- en constructiehout of brandstof.

In de gracht stond water. Dat blijkt uit de pollenvondsten van onder andere waterlelie 
en teer vederkruid. Ook zijn veel sporen van algen gevonden. Het valt hierbij op dat in het 
diepste monster meer indicatoren voor water zijn gevonden dan in de jongere laag. Langs 
de gracht stond een soortenrijke oevervegetatie met onder andere moerasspirea, bitterzoet, 
een of meerdere soorten cypergrassen, vlotgras, veenwortel, egelskop, kleine lisdodde, grote 
lisdodde en kleine valeriaan. Dit zijn allemaal planten die in zoet, stilstaand of hooguit zwak 
stromend zoet water voorkomen. Ook van deze planten is meer pollen in de diepste laag 
gevonden. Dit kan echter veroorzaakt zijn door een verschil in conserveringsomstandigheden, 
die in de diepste laag beter waren. 

Het macrorestenonderzoek heeft aanzienlijk meer informatie opgeleverd over het 

333 Groenman-Van Waateringe 1986, Schepers & Van Haaster 2014.
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karakter van het water in en langs de gracht.
De lage, kruidige vegetatie in de nabije omgeving lijkt door graslandplanten (38,8 en 

47,8%) gedomineerd te zijn geweest. Grassen maakten hier waarschijnlijk het belangrijkste 
onderdeel van uit (29,5 en 44,7%), met het voorbehoud dat grassen ook op kwelders, akkers, 
in oevervegetaties, langs wegen en op nederzettingsterreinen kunnen voorkomen. Dat ook 
wel degelijk sprake was van echt grasland blijk uit de pollenvondsten van gewone waternavel, 
dwergvlas, kruiskruid-type, smalle weegbree-type, ganzerik-type, ooievaarsbek, blauwe 
knoop, klaver, scherpe boterbloem-type, veldzuring-type en schapenzuring. De percentages 
van deze soorten zijn laag, maar dat komt omdat het bijna allemaal insectenbestuivers zijn die 
maar weinig pollen (hoeven te) produceren.

Opvallend is de goede vertegenwoordiging van hertshoornweegbree. Hertshoornweegbree 
komt in Nederland vrij algemeen in de duinen en langs de waddenkust voor. Het is een plant 
met heel weinig concurrentiekracht, hetgeen betekent dat de planten meestal verdreven wordt 
door andere soorten planten, behalve in omstandigheden waar die andere soorten niet tegen 
bestand zijn. Dit betekent dat hertshoornweegbree vooral voorkomt op plaatsten die voor 
andere soorten extreem zijn, zoals een hoog zoutgehalte, sterk wisselend vochtgehalte van 
de bodem, sterke dagelijkse temperatuurwisselingen en/of sterk verdichte grond. Door haar 
zeer laag-bij-de-grondse, platte groeivorm is de plant bovendien zeer goed bestand tegen 
begrazing en betreding. De kans dat essentiële delen van de plant weggevreten worden of 
door betreden afbreken is zeer klein (afb. 4.3.28). Hertshoornweegbree kan veel zout in de 
bodem verdragen, maar heeft geen zout nodig om te overleven.334

334 Weeda et al. 1988, 258 e.v.

Afb. 4.3.28.  Hertshoornweegbree in de duinen bij Petten. De extreme omstandigheden waar deze plant 
goed tegen bestand is, zijn regelmatige betreding, intensieve begrazing door konijnen en sterke dagelijkse 
temperatuurwisselingen (halfopen zandgrond). De planten op de foto staan in een zoet milieu (© BIAX).
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In de pollenmonsters zijn ook een paar andere indicatoren voor brakke omstandigheden 
gevonden. Dat zijn Engels gras of lamsoor en zilte of gerande schijnspurrie. Dit zijn allemaal 
soorten die voorkomen in graslanden op kwelders. Ook de (enkele) resten van mariene 
kiezelwieren (diatomeeën) en dinoflagellaten duiden op (waarschijnlijk geringe) mariene 
invloed. Waarschijnlijk kwam er tijdens perioden met hoog water af en toe zeewater in de 
gracht terecht. De onderkant van de vroeg-middeleeuwse grachtvulling ligt rond NAP, soms iets 
eronder. De kwelderafzettingen onder de dijk bij de Schans (ca. 3 km ten zuidoosten van Den 
Burg) liggen tussen ongeveer 0,3 m -NAP tot 0,5 m +NAP. Dat de zee af en toe de gracht kon 
binnen dringen lijkt hiermee duidelijk. We kunnen echter niet geheel uitsluiten dat de mariene 
indicatoren afkomstig zijn uit zoden (van kwelders?) waarmee de omwalling is opgebouwd.

Uit de soortensamenstelling van het grasland kan worden afgeleid dat waarschijnlijk 
sprake was van begrazing. Een sterke aanwijzing hiervoor wordt ook geleverd door de sporen 
van mestschimmels die in het diepste monster zijn gevonden. Het gaat om sporen van 
schimmels met de welluidende namen brokkelspoorzwam, menhirzwammetje en mestvaasje. 
Deze schimmels leven van dierlijke mest of hebben een sterke relatie met andere indicatoren 
voor veehouderij.335

Opvallend is de goede vertegenwoordiging van struikhei (in beide monsters zo’n 12%). 
Struikhei wordt meestal gezien als indicator voor bodemdegradatie. De planten verschijnen 
vaak op bodems die door overexploitatie door de mens verarmd zijn geraakt. Waarschijnlijk 
maakte de struikhei deel uit van voedselarme delen van sommige (duin)graslanden. Hier 
stonden waarschijnlijk ook de dwergvlas en blauwe knoop.

Resultaten macrorestenonderzoek
Cultuurgewassen

Alleen in de jongste vulling (38) is een verkoolde graankorrel gevonden die waarschijnlijk van 
gerst afkomstig is. In de oudste vulling (41) zijn veel pitten van vlierbes gevonden. Vlierbessen 
worden (en werden) door mensen gegeten. De struiken komen echter van nature in ons land 
voor. Ze staan vaak bij oude constructies, erfafscheidingen, afvalhopen of opslagplaatsen (afb. 
4.3.29). Het is goed denkbaar dat een of meer vlierstruiken langs de gracht stonden en dat 
bessen daarvan in de gracht terecht zijn gekomen. De pitten vormen in dit geval geen bewijs 
voor de consumptie van vlierbessen.

Wilde planten, onkruiden
Alleen in het monster uit de onderste grachtvulling (laag 41) zijn macroresten van wilde 
planten bewaard gebleven. Vooral van waterplanten en dierlijke waterorganismen zijn veel 
resten gevonden. Echte waterplanten zijn sterrenkroos, waterranonkels, schedefontijnkruid 
en ondergedoken moerasscherm. Dierlijke waterorganismen waarvan resten zijn gevonden 
zijn watervlooien, mosdiertjes, schietmotten en foraminiferen. Van schietmotten zijn kokertjes 
gevonden. Schietmotten zelf zijn geen waterdieren, maar een soort vlinders. De larven leven 
echter wel in water. Ze worden kokerjuffers genoemd, omdat de larven van de meeste soorten 
kokertjes bouwen om in te schuilen en om zuurstofrijk water rond te kunnen pompen. De 
kokertjes kunnen uit plantenmateriaal en/of overblijfselen van waterdieren bestaan, maar 
ook uit zandkorrels en allerlei combinaties van materialen. Van foraminiferen zijn chitineuze 
binnenkamertjes gevonden. Deze kunnen afkomstig zijn van Protelphidium anglicum, 
Elphidium articulatum of Ammonia beccaria.  Deze soorten zijn kenmerkend voor brakke 

335 Van Geel & Aptroot 2006.
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lagunes, getijdemoerassen en estuaria. De foraminiferen moeten met water aangevoerd zijn. 
Het sediment in de ondergrond waarin de gracht is gegraven, heeft namelijk geen mariene 
oorsprong, maar is Laat-Glaciaal dekzand.

Van oever- en moerasplanten zijn niet veel macroresten gevonden. Het gaat om zaden van 
waterbies, goudzuring of moeraszuring en rode en/of zeegroene ganzenvoet. De ganzenvoeten 
en de zuring hebben waarschijnlijk op een kale, modderige plek op de oever gestaan. Ook de 
waterbiezen hebben op een open plaats gestaan. Ze kunnen ook deel hebben uitgemaakt van 
een aangrenzend nat grasland.

Opvallend zijn de resten van kwelderplanten, als klein schorrenkruid, schorrenzoutgras 
en zilte of gerande schijnspurrie. Ook deze resten zijn waarschijnlijk door water aangevoerd, 
evenals de dierlijke mariene organismen.

De zaden van dwergzegge, gewone waternavel, vertakte leeuwentand, pitrus-type en 
egelboterbloem bevestigen de aanwezigheid van (zoet) grasland.

Van akker- en tuinonkruiden zijn maar weinig zaden gevonden. Het gaat om volgelmuur, 
gewoon varkensgras en beklierde duizenknoop. De aanwijzingen voor regelmatig omgewerkte 
stukken voedselrijke grond, zoals tuinen of akkers vlakbij de gracht, zijn daarom niet sterk. 
Ook de pollenanalyse heeft maar weinig indicatoren voor bodembewerking opgeleverd.

Kuil buiten de vroegmiddeleeuwse gracht
In deze kuil (S164) zijn veel verbrande resten zoals houtskool, verbrand bot en slakmateriaal 
gevonden. Uit de kuil zijn twee monsters geanalyseerd (M06 en M07) die hieronder samen 
worden besproken. 

Afb. 4.3.29.  Kenmerkende standplaats van vlier bij een opslagplaats van bouwmateriaal vlakbij ’t Horntje 
op Texel (© BIAX).
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Cultuurgewassen
In de monsters zijn tientallen tot honderden verkoolde graankorrels of fragmenten daarvan 
gevonden. Het grootste deel is afkomstig van gerst. Ook van haver zijn relatief veel korrels 
gevonden. Daarnaast zijn enkele korrels van tarwe en rogge gevonden. Van gerst zijn 
enkele aarspilsegmenten gevonden. Aarspilsegmenten zijn de onderdelen van de aar waar 
de graankorrels op vastgehecht zitten. Tijdens de oogstverwerking (dorsen, zeven, wannen) 
worden ze samen met het andere dorsafval van de graankorrels gescheiden. Aarspilsegmenten 
behoren dus tot het dorsafval. In de monsters zijn ook stengelfragmenten van graan gevonden. 
Ook dit moet als dorsafval geïnterpreteerd worden. Een en ander betekent waarschijnlijk dat ter 
plaatse graan is verwerkt. Van raapzaad zijn ook enkele verkoolde zaden gevonden. Raapzaad 
is een veelzijdig gewas. De planten produceren knollen (rapen), uit de zaden kan olie geperst 
worden (raapolie) en de planten kunnen voor het blad worden verbouwd (raapkruid, raaploof, 
braakloof, stoppelkruid). Ook in de middeleeuwen gebeurde dit al.  De vondsten betekenen 
dat gerst, haver, tarwe, rogge en raapzaad een rol in de voedingseconomie hebben gespeeld. 
Mogelijk zijn de zaden verkoold geraakt tijdens een calamiteit.

Wilde planten, onkruiden
In de monsters zijn alleen verkoolde onkruidzaden aangetroffen. Deze zijn ongetwijfeld samen 
met het graan verkoold geraakt. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat ze afkomstig zijn van 
planten die als onkruid tussen het graan op de akker(s) hebben gestaan.  Daarom bieden de 
zaden in principe de mogelijkheid om iets te weten te komen over de omstandigheden op de 
akkers. Zwaluwtong, knopherik en gewone spurrie, waarvan resten zijn aangetroffen, zijn 
onkruiden van matig voedselrijke bodems. Ze hebben waarschijnlijk tussen de rogge gestaan. 
Dit graan wordt namelijk meestal op matig voedselrijke bodems verbouwd. De andere onkruiden 
komen vaker voor op voedselrijkere grond. Ze hebben tussen de gerst, haver of tarwe gestaan. 
Er zijn geen onkruiden gevonden die kenmerkend zijn voor import van graan uit een andere 
regio. Het graan kan dus allemaal op Texel verbouwd zijn.

Van knolglanshaver zijn twee (verkoolde) verdikte onderkanten van stengels gevonden. 
Het is heel goed mogelijk dat knolglanshaver als onkruid op een van de akkers groeide, maar 
het is op het eerste gezicht raadselachtig waarom de onderkanten van de stengels in de 
graanoogst terecht zijn gekomen. Het antwoord op deze vraag ligt in het feit dat knolglanshaver 
opvallend los in de bodem zit verankerd.  Met de graanoogst kunnen de planten gemakkelijk 
meegeoogst worden.

Conclusies en beantwoording onderzoeksvragen
De in het PvE gestelde vragen met betrekking tot het archeobotanisch onderzoek kunnen nu 
als volgt worden beantwoord:

• Wat is de gaafheid en conservering van de sporen en vondsten?
Alleen in de diepste grachtvulling (laag 41) zijn onverkoolde plantenresten bewaard 
gebleven. Ook het pollen is in deze vulling beter bewaard gebleven dan in jongere 
onderzochte vulling (38). Ook in de kuil (S164) zijn geen onverkoolde plantenresten 
bewaard gebleven. De kuil bevatte echter wel waardevolle verkoolde plantenresten.

• Wat is de landschappelijke context van de ringwalburg?
De ringwalburg lag in een zeer open landschap. In de omgeving (straal ca. 500 m) 
groeiden nauwelijks bomen. Vlak langs de gracht stond mogelijk wel een enkele els, wilg 
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en een vlierstruik. Grasland was het overheersende vegetatietype. In de omgeving waren 
ook kwelders te vinden. Hier en daar was sprake van voedselarme, zandige bodems, die 
mogelijk door overexploitatie gedegradeerd waren geraakt. Hierop groeiden onder andere 
struikhei, blauwe knoop en dwergvlas.

• Waren de grachten watervoerend? 
In de tijd die gerepresenteerd wordt door de vroegste vulling (laag 41) was de gracht 
watervoerend. Het water was zoet, stond stil of stroomde hooguit zwak. Er zijn echter 
aanwijzingen voor enige brakke/mariene invloed. De planten- en dierenresten die hierop 
wijzen, kunnen misschien tijdens perioden met hoge zeewaterstand in de gracht gekomen 
zijn. Een andere mogelijkheid is dat de gracht (in de beginfase?) een verbinding had met 
buitenwater.

• Wat is de datering van de aanleg van de grachten?
Uit de 14C-datering van twee botten uit de onderste vulling (laag 41) blijkt een datering in 
het laatste kwart van de 8ste eeuw tot het derde kwart van de 10de eeuw. 
Er zijn geen botanische vondsten gedaan die dit tegenspreken. Pollen of zaden van 
korenbloem of boekweit, die aan aanwijzing zouden kunnen leveren voor een vol-
middeleeuwse of jongere datering, zijn niet gevonden.

• Waaruit bestaat de grachtvulling?
De vulling bestaat uit humeus zand.

• Zijn er aanwijzingen voor lokale productie c.q. ambachtelijke activiteiten? Zo ja: hoe uit 
zich dit en welke materialen worden geproduceerd?
Het archeobotanisch onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor ambachtelijke 
activiteiten anders dan het dorsen van graan. Het graan is waarschijnlijk lokaal (op Texel) 
geproduceerd. Er zijn geen botanische aanwijzingen gevonden voor import.

• Welke gedomesticeerde planten en dieren zijn aangetroffen in de verschillende perioden 
en voor welke doeleinden werden zij gebruikt?
In de gracht en kuil zijn resten gevonden van gerst, haver, tarwe, rogge en raapzaad. 
De granen speelden een rol in de voedseleconomie. Het raapzaad kan ook verbouwd zijn 
voor de productie van raapolie. Deze olie kan behalve in de voeding ook gebruikt zijn voor 
verlichting (lampolie).

• Werden er ook wilde planten- en dierensoorten geconsumeerd of voor andere doeleinden 
gebruikt en hoe verhoudt zich dat tot het gedomesticeerde spectrum?
Er zullen ook ongetwijfeld wilde planten door de vroegmiddeleeuwse bewoners zijn 
gebruikt. Te denken valt aan wilde fruitsoorten (noten en bessen) of wilde geneeskruiden. 
Hiervan zijn echter geen resten terug gevonden. De pitten van vlierbes kunnen afkomstig 
zijn van door mensen gegeten bessen, maar het is waarschijnlijker dat ze afkomstig zijn 
van een vlierstruik die langs de gracht stond.

• In hoeverre speelt de ligging van Den Burg (kustgebied) een rol bij de gekozen exploitatie 
strategieën van planten en dieren?
Deze vraag kan slechts beperkt worden beantwoord. De aangetroffen cultuurgewassen 
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worden in vrijwel elke landelijke middeleeuwse nederzetting gevonden; ook in het 
binnenland. De samenstelling van het spectrum aan plantaardige voedingsmiddelen heeft 
geen relatie met de nabijheid van het kustgebied. Het landschap (inclusief de waarschijnlijk 
uitgestrekte kwelders) bood waarschijnlijk wel uitstekende mogelijkheden tot veehouderij. 
Mogelijk was het aandeel van veehouderij groter dan het aandeel van akkerbouw zoals dat 
in het Fries-Groningse kweldergebied ook het geval was. Het onderzoek aan de ringwalburg 
laat echter geen uitspraken toe over het relatieve belang van akkerbouw en veeteelt. 
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4.4 Fase 3: Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd: Kloosterperiode

Tegen de verwachting in zijn veel sporen gevonden uit de Late Middeleeuwen. Uit het onderzoek 
is naar voren gekomen dat het kloosterterrein zich verder naar het westen toe uitstrekte dan 
vooraf aangenomen. Hierdoor valt een groot deel van het klooster binnen het plangebied. 
De achtergevels van de huizen langs ’t Raaksje bleken op de westelijke begrenzing van het 
klooster te liggen.

Van het klooster zijn veel opvolgende begrenzingen gevonden. Het gaat in de eerste 
plaats om meerdere greppels en grachten. Opvallend is dat het merendeel van deze sporen 
dezelfde oriëntatie heeft als een deel van de sporen die door Woltering is gekoppeld aan de 
fase van de ringwalburg. Mogelijk moet dit op basis van de nieuwe inzichten worden herzien 
en zijn ze jonger te dateren. Hier wordt later dieper op ingegaan.

Vermoedelijk is in de 15de eeuw aan de binnenzijde van de kloostergracht een tuunwal 
aangelegd, opgebouwd uit zoden. Opvolgend is op dezelfde plek een schutting gebouwd. 
Hiervan zijn opvallend grote paalkuilen teruggevonden.

Aan de zuidwestzijde van het plangebied zijn concentraties van dierlijk botmateriaal 
gevonden. Het gaat om twee dierbegravingen, een varken en een paard. De dieren zijn 
vermoedelijk in de 15de of 16de eeuw in de nazak van de kloostergracht begraven. Opvallend is 
de aanwezigheid van veel stenen bovenop de dierlijke resten.

Tegen de kloostergracht aan is een kuil gevonden met een diameter van circa 4 m. 
Vermoedelijk gaat het om een kuil dat door vee is gebruikt om uit te drinken. 

Aan de oostzijde van het plangebied zijn vier waterputten gevonden die aan de fase 
van het klooster kunnen worden gekoppeld (Fase 3). De putten bezitten een ronde of soms 
rechthoekige insteek met daarbinnen een ronde kern van gestapelde zoden. De zoden zijn van 
blauwgrijze klei die vermoedelijk in de kwelders rondom Den Burg zijn gestoken. 

Hieronder volgt een meer uitgebreide beschrijving van de belangrijkste sporen en 
vondsten uit Fase 3.336

4.4.1 Oudste sporen
Greppels
Aan het einde van Fase 2 zijn de grachten gedempt en is het terrein geëgaliseerd. Wanneer 
dat precies gebeurde, blijft onduidelijk en hoeveel tijd verstreek tussen deze werkzaamheden 
en het opnieuw in gebruik nemen van het terrein, is ook onbekend.337 De oudste sporen uit 
Fase 3 zijn enkele greppels in werkput 4. De eerste greppel (S187/S222) is op de overgang 
van werkput 4 naar 6 verstoord waardoor de loop daar niet kon worden achterhaald. De vulling 
bestaat uit lichtgrijs en soms wit gelaagd zand (afb. 4.4.1). De diepte bedraagt 0,4 m, aan de 
bovenzijde is het spoor 0,7 m breed. Uit de doorsnede kan worden opgemaakt dat de greppel 
minimaal eenmaal opnieuw is uitgegraven. Het spoor bevat enkele scherven, waaronder drie 
wandfragmenten van kogelpotaardewerk en een wandscherfje van ongeglazuurd steengoed 
(S1) uit Siegburg.338 Op basis daarvan is geconcludeerd dat de greppel ergens in de 14de eeuw 
gegraven kan zijn. Uit S222 komt echter ook een wandfragment geglazuurd steengoed met 
ijzerengobe (S2) dat dateert na 1400. 

Verder lagen in deze greppel een aantal brokstukken van grote bakstenen met een dikte 
tussen 5 en 7 cm. Van één halve baksteen kon ook de breedte gemeten worden, te weten 14 
cm. Daarmee kan gesteld worden dat het om fragmenten van 13de- of 14de-eeuwse bakstenen 

336 M.b.t. de keramiek wordt voor exacte aantallen van randen, wanden en bodems verwezen naar bijlage 1.
337 Zie paragraaf 4.3.
338 Zie bijlage 1.
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gaat.339 Op basis van het vondstmateriaal kan deze greppel in de 14de of 15de eeuw gedateerd 
worden.

In de zuidwesthoek van werkput 4 is een greppel gevonden met vergelijkbare dimensies en 
vulling (S336). Ook dit spoor is minimaal éénmaal opnieuw uitgegraven. Beide sporen zijn 

339 www.deventersysteem.nl.

Afb. 4.4.1. S187 in dwarsdoorsnede.

Afb. 4.4.2. S203 in dwarsdoorsnede.
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parallel aan elkaar gegraven en hebben mogelijk samen gefunctioneerd als eerste begrenzing 
van het terrein na de demping en egalisatie. De afstand tussen de greppels bedraagt 5,5 m. 
Helaas is op basis van het vondstmateriaal niet met zekerheid te achterhalen of dat al gebeurde 
in de 14de eeuw of pas in de 15de eeuw. In dat laatste geval kunnen de sporen samenhangen 
met de stichting van het klooster in het begin van de 15de eeuw.340

In het midden van werkput 4 is een greppel gedocumenteerd die mogelijk op S222 
aansluit (S237). Een andere optie is dat het spoor het verlengde is van greppel S203 (afb. 
4.4.2). Door de aanwezigheid van een recente verstoring is de aansluiting niet waargenomen. 
De functie en datering van dit spoor is onduidelijk.

Waterkuil of kolk
In het midden van werkput 4 aan de westzijde van het terrein is een ovale bijna ronde kuil 
gevonden met een afmeting van circa 3,5 m x 4,0 m (S204).341 Door oversnijdingen aan de 
noordzijde en de westzijde is de exacte afmeting niet te achterhalen (afb. 4.4.3 en 4.4.4). De 
bovenzijde van het spoor is verstoord door 19de en 20ste eeuwse resten die samenhangen met 
de bewoning langs ’t Raaksje. De vulling van de kuil bestaat uit homogeen bruingrijs zand met 
naar beneden toe meer humeus materiaal. De maximale diepte bedraagt 1,1 m. Het spoor is 
komvormig in doorsnede. 

Waarschijnlijk is de kuil meerdere keren uitgegraven. De oudste fase van het spoor lijkt te 
worden doorsneden door eerder genoemde greppel (S287). Als dit klopt, dan kan het spoor 
gezien worden als een van de oudste uit Fase 3. Latere fases van het spoor doorsnijden deze 

340 Zie hieronder.
341 S204, S205, S206, S211, S297, S298.

Afb. 4.4.3. De bovenzijde van waterkuil S204. Let op de oversnijding van de oudste fase door greppel 
S187. Het noorden is rechts.
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greppel weer. De kuil bevatte scherven van twee verschillende geglazuurde steengoed kannen 
uit de 15de of vroege 16de eeuw. Van één van de kannen is de bodem met een geknepen 
standring gevonden. 

Afb. 4.4.4. De waterkuil op een dieper niveau. Op de voorgrond is een rechthoekige recente verstoring 
zichtbaar.

Afb. 4.4.5. Tegenwoordig zijn er nog veel drinkkuilen of kolken aanwezig op Texel, zoals hier bij de Hoge 
Berg.
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Door de flauwe hoek van de insteek en de geringe diepte kan een functie als waterput worden 
uitgesloten. Waarschijnlijk gaat het om een ‘kolk’ waarvan er tegenwoordig nog steeds veel 
op het eiland aanwezig zijn. Dergelijke kuilen worden op weidegrond gegraven om vee van 
drinkwater te voorzien. (afb. 4.4.5). Vele van deze lijken net als hier vlak langs de erfscheiding 
te liggen.342 Hier wordt later in de synthese dieper op ingegaan. 

Oudste sporen: deelconclusies
De oudste sporen op het terrein uit fase 3 zijn enkele parallel georiënteerde greppels en 
een waterkuil of kolk. Deze laatste kan langer in gebruik zijn geweest. Op basis van het 
vondstmateriaal is geen duidelijke datering te geven. De sporen kunnen samenhangen met de 
stichting van het klooster in het begin van de 15de eeuw.343

4.4.2 Waterputten
Aan de oostzijde van het plangebied in werkput 1, 2, 3 en 5 zijn vier waterputten tevoorschijn 
gekomen. Hieronder worden ze afzonderlijk beschreven. Na deze beschrijving volgen enkele 
concluderende opmerkingen.

S7
Geheel aan de zuidzijde van werkput 1 is ter hoogte van profiel 1 een waterput aangesneden 
(afb. 4.4.6 en 4.4.7). Door de bouw en sloopwerkzaamheden rond de Bodewoning en de 
kabels en leidingen langs de Parkstraat is het spoor voornamelijk aan de bovenzijde redelijk 
verstoord. Op grotere diepte is de verstoringsgraad beduidend minder.

342 De erfscheiding wordt later in de tekst beschreven.
343 Zie kadertekst C.P. Schrickx, deze publicatie.

Afb. 4.4.6. De waterput (S7) in dwarsdoorsnede met de putwand van gestapelde zoden.
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Profiel/coupetekeningen waterputten

Afb. 4.4.7. Profiel/coupetekeningen van de waterputten. 
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De grootste waargenomen diameter van de insteek bedraagt 2,5 m met de kanttekening 
dat de oostzijde is verstoord. De vulling van de buitenste insteek bestaat uit voornamelijk 
bruingeel vergraven dekzand. De binnenste vullingen bestaan uit donkerder materiaal met 
brokken van blauwgrijze zoden.

In de kern is de wand van de schacht bekleed met gestapelde grijze tot lichtblauw-grijze 
zoden (formaat: 42-46*?*12-16 cm). De onderste waargenomen laag zoden liggen op een 
diepte van 0,5 m – NAP.

Uit de doorsnede is op te maken dat het spoor in ieder geval één, maar waarschijnlijk 
twee keer is gerepareerd. De insteek van de bovenste reparatie steekt maximaal 1,0 m uit 
buiten de zoden. De diepte bedraagt 1,1 m. Aan de top zijn andere zoden geplaatst. Deze zijn 
iets blauwer van kleur en bezitten een humeuze bruine band aan de onderzijde. Ook lijken 
ze gemiddeld iets minder dik (10-12 cm). Mogelijk zijn de zoden aan de bovenzijde waar de 
tegendruk van het water niet aanwezig is, naar binnen gedrukt, waarna ze vervangen zijn.344 
Opvallend is dat veel brokken van de oorspronkelijke zoden in de insteek van de reparatie 
aanwezig zijn. Mogelijk zijn zoden ter plekke bijgesneden om ze passend te krijgen of gaat het 
juist om delen van verwijderde zoden.

Uit deze waterput zijn scherven van steengoed, roodbakkend aardewerk en 
kogelpotaardewerk verzameld.345 Het kogelpotaardewerk is als opspit in het spoor 
terechtgekomen, aangezien het overige materiaal 16de-eeuws is. Zo komt uit de bovenzijde 
van de binnenvulling een vrij typisch 16de-eeuws model grape (r-gra-34).346 Uit de insteek van 
de reparatie aan de bovenzijde is een scherf van een bakpan als een r-bak-5 te herkennen, een 
model wat rond 1525 zijn intrede doet.347 Bij de steengoed fragmenten kan een ongeglazuurde 
drinkschaal (s1-dri-1) met asblos onderscheiden worden. Dergelijke voorwerpen werden tussen 
circa 1450 en 1550 in Siegburg gemaakt.348 De waterput krijgt op basis van het vondstmateriaal 
een globale datering in de tweede helft van de 16de eeuw.

In de waterput zijn negen botfragmenten gevonden.349 Van vijf fragmenten kon niet met 
zekerheid worden gezegd van welk groot zoogdier deze afkomstig zijn. Twee fragmenten zijn 
afkomstig van een rund, één van een schaap en één mogelijk van een paard. Verschillende 
haksporen illustreren dat het vermoedelijk vooral consumptieafval betreft. 

Opmerkelijk is één rugwervel van een groot zoogdier, waarvan de breukvlakken sterk 
zijn afgesleten. Mogelijk heeft deze langere tijd in (stromend) water of aan het grondoppervlak 
gelegen, waardoor deze slijtage heeft plaatsgevonden.

S39
Aan de noordzijde van werkput 2 is een waterput aangetroffen (afb. 4.4.8). De bouw en 
sloopwerkzaamheden rond de Bodewoning hebben voor een geringe verstoring gezorgd, deze 
zitten vooral langs de randen van het spoor. De bovenzijde van de waterput aan de westzijde 
is doorgraven door een afvalkuil met veel as en vondstmateriaal uit de laat 17de en vroeg 18de 
eeuw.350 Materiaal hieruit is als intrusie aan de bovenzijde van de waterput verzameld. 

In het vlak heeft de waterput aan de bovenzijde een vrijwel rechthoekige insteek met 
een afmeting van 2,8 m bij 5,2 m. De vulling van de insteek bestaat uit bruin heterogeen zand 
met houtskool en wat baksteenpuin. De ronde kern met een buitenste diameter van 1,9 m 
bestaat uit gestapelde blauwgrijze zoden (formaat: 40-42*?*10-12 cm). Onderin de kern is 

344 Zie ook hieronder.
345 Zie bijlage 1.
346 V131, Bartels 1999, 663; www.deventersysteem.nl.
347 V132, www.deventersysteem.nl.
348 www.deventersysteem.nl.
349 Zie bijlage 8.
350 S47.
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een kleilaag aangetroffen, mogelijk om welwater tegen te gaan. De onderzijde van de waterput 
ligt op een diepte van 0,2 m + NAP.

Uit de insteek van de waterput zijn zestien fragmenten keramiek verzameld die hebben 
toebehoord aan minimaal negen verschillende objecten. Naast een vijftal kogelpotscherven 

Afb. 4.4.8. Waterput (S39) in het vlak. Let op de rechthoekige insteek. 

Afb. 4.4.9. Waterput (S39) in dwarsdoorsnede. Foto is richting het noorden genomen.
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bevatte het spoor een fragment van 
geglazuurd steengoed met ijzerengobe, 
een scherf van grijsbakkend aardewerk 
en negen fragmenten van roodbakkend 
aardewerk waarbij als vormen een grape 
en een bakpan te herkennen zijn.351 Van 
de bakpan is een steelfragment gevonden. 
Het betreft een platte steel. De vroegste 
bakpannen bevatten een holle steel, deze 
raakte rond het midden van de 14de eeuw uit 
de omloop nadat vanaf circa 1300 de platte 
steel in de mode was gekomen.352

In de waterput bevonden zich ook 
twee nagels van ijzer en twee objecten 
van lood. Het gaat om een rond plat object 
met een diameter van 40 mm en een taps 
toelopende loden strip met geaccentueerde 
randen van 92 x 26 mm. De functie van 
de strip is onbekend, maar de platte schijf 
heeft mogelijk als gewicht gediend. 

Deze waterput wijkt af van de rest 
vanwege zijn rechthoekige insteek. Deze 
lijkt wat getrapt uitgevoerd, mogelijk om 
meer werkruimte te creëren bij de aanleg ter hoogte van de gestapelde kern. In de insteek 
zijn meerdere lagen onderscheiden die mogelijk samenhangen met reparaties. Opvallend is de 
geringe diepte van de put ten opzichte van de anderen. 

S169
Op het kruispunt van werkput 1, 3 en 5 is een derde waterput aangetroffen (afb. 4.4.11 
en 4.4.12). De bouw en sloopwerkzaamheden in dit gebied hebben bij dit spoor voor grote 
verstoringen gezorgd. Kenmerkend hiervoor is de grote betonnen poer die in de kern van de 
put is geplaatst (afb. 4.4.12). Ondanks deze verstoringen is veel informatie verzameld met 
betrekking tot opbouw en dimensies. 

In het vlak heeft de waterput aan de bovenzijde een ronde tot ovale insteek met een 
maximale diameter van 4,2 m. De vulling van de insteek bestaat voornamelijk uit vergraven 
dekzand, gelaagd met bruin tot donkergrijs zand. De ronde kern met een buitenste diameter 
van 1,5 m bestaat uit gestapelde blauwgrijze zoden (formaat: 42-46*?*12-14 cm). Onderin de 
put is een kleilaag van zoden aangetroffen, vergelijkbaar met S39. De waterput is 2,2 m diep, 
de onderzijde ligt op een hoogte van 0,8 m - NAP.

Deze waterput bevatte weinig materiaal, slechts kleine scherven van roodbakkend 
aardewerk. Daartussen is een bakpan (r-bak-1) herkenbaar.353 Dit type bakpan met platte 
steel kwam vooral tussen 1400 en 1550 voor. Het object geeft een indicatie voor de datering 
van de waterput globaal in de 15de of 16de eeuw.354 Een losse duig uit de insteek is bemonsterd 
en geeft een datering van na 1406.355 

351 Zie bijlage 1.
352 Bartels 1999, 107; www.deventersysteem.nl.
353 Zie bijlage 1.
354 Schrickx 2008, 94, 159.
355 Zie bijlage 3.

Afb. 4.4.10. S39, zodenbekleding in detail.
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Deze waterput valt op vanwege zijn diepte. Opvallende overeenkomst met S39 is de kleilaag 
aan de onderzijde van de waterput.

Afb. 4.4.11. Aan de zuidzijde van werkput 3 wordt de hoek van waterput (S169) aangesneden. Op basis 
hiervan is besloten om het deel onder de bodewoning nader te onderzoeken. 

Afb. 4.4.12. Waterput (S169) in dwarsdoorsnede. Let op de grote betonnen poer aan de rechterzijde. Foto 
is richting het oosten genomen.
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S83
Tijdens het onderzoek van S169 kwam onder de insteek aan de westzijde het restant 
tevoorschijn van een vierde waterput (afb. 4.4.13 en 4.4.14). Doordat deze is doorgraven, is 
slechts een klein deel bewaard gebleven. Oorspronkelijk zal dit spoor aan de bovenzijde van 
(veel) grotere omvang zijn geweest. 

Afb. 4.4.13. Tijdens het onderzoek van kuil (S169) kwam onder de insteek aan de westzijde het restant 
tevoorschijn van een vierde waterput: S83.

Afb. 4.4.14 (boven). Waterput (S83) wordt 
nader onderzocht.

Afb. 4.4.15 (rechts). Waterput (S83) in dwarsdoorsnede. 
Aan de onderzijde het restant van de ton zichtbaar. 
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In tegenstelling tot eerder genoemde waterputten heeft deze put in de kern een wandbekleding 
van een hergebruikte houten ton. De restanten hiervan zijn aan de onderzijde van het 
spoor teruggevonden (afb. 4.4.15). Het hout is vijf maal bemonsterd ten behoeve van 
dendrochronologisch onderzoek.356 Uit dit onderzoek is gebleken dat alle monsters afkomstig 
zijn uit dezelfde boom. Het gaat om hout van beuk (Fagus sylvatica L.). Helaas kon geen 
datering worden verkregen. 

Binnen de grotendeels vergane ton is een vulling aangetroffen van donkergrijs iets 
humeus zand. Buiten de kern bestaat het materiaal voornamelijk uit vergraven geelgrijs 
dekzand. Het restant van de insteek is afgerond vierkant van vorm, met een afmeting van 1,1 
m x 1,1 m. De kern heeft een diameter van 0,6 m. De onderzijde van de waterput ligt op een 
diepte van 0,1 m - NAP.

In deze kuil bevonden zich drie laatmiddeleeuwse scherven die in de late 13de of 14de 
eeuw dateren. Het gaat om een fragment van kogelpotaardewerk dat tot in de vroege 14de 
eeuw in productie was, een scherf van rood aardewerk en een fragment van grijs aardewerk. 
Beide op de draaischijf vervaardigde vormen kwamen vanaf midden 13de eeuw in de omloop. 
Het grove baksel van de grijsbakkende scherf en het spaarzaam aangebrachte loodglazuur 
op de roodbakkende scherf zijn indicatoren dat beide producten vóór 1400 moeten zijn 
vervaardigd.357 Verder bevond zich in deze kuil een tweetal ijzeren nagels en een pootje van 
een bronzen grape. Bronzen grapen waren in de 13de en 14de eeuw nog een zeldzaamheid.358 
Na 1500 kwam dit type metalen kookgerei algemener voor. Op basis van deze metaalvondst is 
het waarschijnlijk dat de waterput in de periode van het klooster heeft gefunctioneerd en niet 
daarvoor zoals eerder gesuggereerd.359 De oudere scherven moeten als opspit worden gezien.

Waterputten: enkele conclusies
Samengevat zijn aan de oostzijde van de opgraving vier waterputten uit de kloosterperiode 
dicht bij elkaar gevonden. Ze liggen binnen een zone van 15 m x 15 m. Opvallend is dat 
in de bouwkuip van het gemeentehuis net ten westen van dit deel geen andere putten zijn 
gedocumenteerd. Of meer oostwaarts langs de Parkstraat andere waterputten aanwezig 
zijn, is onbekend. Waarom de waterputten zich binnen dit kleine gebied concentreren is 
onduidelijk. Mogelijk heeft dit te maken met de indeling van het terrein of stond de locatie 
onder de kloosterlingen bekend als een gunstige plek door bijvoorbeeld een lokaal hogere 
grondwaterstand of bron.360

In het licht van dit laatste is het opvallend dat de hoogte van de onderzijde van de putten 
varieert tussen 0,2 m + NAP en 0,8 m – NAP. Waarschijnlijk fluctueerde de grondwaterspiegel 
niet alleen per seizoen maar was deze ook door de jaren heen verschillend. Waarschijnlijk werden 
de waterputten niet veel dieper gegraven dan noodzakelijk omdat een diepe put instabieler is 
en eerder zal instorten. De diepere putten zullen daarom in relatief droge jaren zijn aangelegd.

Bij meerdere waterputten zijn reparaties uitgevoerd, nadat een deel is ingestort 
of verzakt. Vermoedelijk zijn de bovenzijde van de kokers instabiel geworden wanneer de 
gronddruk groter werd dan druk van het water binnen de put. Door een lage waterstand wordt 
het verschil in druk groter en zal de put eerder instorten. 

De waterputten kunnen op basis van het vondstmateriaal niet scherper gedateerd worden 
dan (14de) 15de /16de eeuw, maar zijn vermoedelijke allen onderdeel van het kloostercomplex. 

356 Van Dalen 2017, bijlage 3.
357 Bartels 1999, 102, 105.
358 Ruempol & Van Dongen 1991, 39 & 120.
359 Gerritsen 2019.
360 Zie ook synthese.
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In welke mate het water voor eigen consumptie was of dat de inwoners van Den Burg of 
daarbuiten ook toegang tot het water hadden, is niet bekend. Het is eerder gesuggereerd 
dat er misschien een historische link bestaat tussen de Wezenputten bij Oudeschild en de 
waterputten uit het klooster voordat het klooster een weeshuis werd.361 Hier wordt in de 
synthese dieper op ingegaan. 

4.4.3 Begrenzingen klooster
Aan de westzijde van het plangebied in werkput 4, 6 en 7 zijn resten van meerdere opvolgende 
begrenzingen van het kloosterterrein gevonden. Hierboven zijn de oudste greppels langs deze 
zijde al beschreven. Deze zijn opgevolgd door een bredere greppel of gracht, een tuunwal, een 
schutting en uiteindelijk een muur, allen meerdere keren gerepareerd of opnieuw opgebouwd. 
Hieronder volgt een beschrijving van de afzonderlijke erfscheidingen afgesloten door enkele 
deelconclusies.

Kloostergracht
De twee genoemde greppels (S222/S336) vormen vermoedelijk de oudste begrenzing van 
het klooster. Of hier een wal tussen heeft gelegen is niet bekend. Hier zijn in ieder geval geen 
resten van teruggevonden. Hierna is tussen deze beide sporen een bredere gracht gegraven. 
Op grotere diepte bestaat dit spoor uit rechthoekige kuilen (o.a. S287, S288 en S289) met een 
grootte van 2,8 m - 3,2 m bij 1,9 m - 2,0 m (afb. 4.4.16 en 4.4.17). Deze kuilen zijn 0,6 m diep. 
De onderzijde van deze gracht ligt ingeschat op 1,7 m onder het toenmalige maaiveld op een 
hoogte van 0,2 m + NAP. Waarschijnlijk is voor deze aanlegmethode gekozen vanwege de grote 
diepte en het gevaar voor afkalving. De dammen die zijn blijven staan tussen de kuilen, hebben 
gezorgd voor extra stabiliteit. De gracht heeft in deze fase een breedte van minimaal 2,5 m.

361 Gerritsen 2019.

Afb. 4.4.16. Op grotere diepte bestond de kloostergracht uit losse kuilen. 
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Afb. 4.4.17. Dwarsprofiel door de kloostergracht. Let op de verschillende fases en de diversiteit in diepte 
en insteek. 
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De onderste twee lagen van de kuilen zijn gevuld met bruingrijs tot donkergrijs homogeen 
zand met meer humeus materiaal onderin. De bovenste laag is veel meer heterogeen van 
aard, wat samenhangt met het dichtgooien van het spoor.

Na de demping is de gracht nogmaals uitgegraven waarbij het diepste punt iets meer 
oostwaarts verschoof, naar het binnenterrein, verder weg van de Groeneplaats (afb. 4.4.18). 
Deze gracht (S180) was slechts 1,0 m diep ten opzichte van het toenmalige maaiveld, maar 
met 4,5 m wel breder dan zijn voorganger.362 Waarschijnlijk hangt de verschuiving van het 
diepste punt samen met de verbreding van de gracht. De vulling van de onderste laag bestaat 
uit heterogeen bruingrijs zand met spoellagen, de bovenste laag is meer homogeen van aard. 
Mogelijk is de gracht onder natte omstandigheden uitgegraven. 

Opvallend is de onderbreking 
tussen de grachten in 
werkput 4 (afb. 4.4.19).363 
De afstand tussen de 
uiteinden bedraagt 3,7 m. 
Waarschijnlijk is hiermee 
voor het eerst aan deze 
zijde een toegang gemaakt 
tussen het kloosterterrein en 
de Groeneplaats.364 Binnen 
de opening is een ondiep 
spoor aangetroffen (S190) 
dat is geïnterpreteerd als 
greppel, maar mogelijk 
moet worden gezien als pad 
richting de Groeneplaats. Dit 
spoor sluit aan de oostzijde 
ook aan op WS30 uit de 
bouwkuip en op een paar 
mogelijke karrensporen 
hier. Het materiaal uit dit 
spoor dateert uit de late 14de 
en 15de eeuw. Het gaat om 
scherven van ongeglazuurd 
steengoed versierd met asblos. Een twaalftal scherven is deel van een spaarzaam geglazuurde 
bolle grape met uitstaande hals en verdikte lip (r-gra-3), een typisch model uit de 14de of 15de 
eeuw.365

Uit de beschreven gracht met kuilen en de opvolgende gracht is weinig vondstmateriaal 
afkomstig. Op basis hiervan is geen dateringsonderscheid te maken. Hieronder worden de 
vondsten uit deze sporen gezamenlijk beschreven.366 

362 S290, S411.
363 Op dit niveau betreft het S290 en S411.
364 Zie hieronder.
365 www.deventersysteem.nl.
366 S157, S180, S207, S223, S281, S282, S288, S289, S290, S320, S329, S337, S341, S342, S351, S393, 

S411.
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Afb. 4.4.19. Opvallend is de opening tussen de grachten in werkput 4 
(grijze pijl, schaal 1:300).
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In de sporen zijn vooral scherven van spaarzaam geglazuurde roodbakkende grapen en 
ongeglazuurde steengoed kannen gevonden. Voorts is één scherf van grijsbakkend aardewerk 
aangetroffen. Bij het roodbakkend aardewerk zijn als vormen een grape en een bakpan te 
onderscheiden.367 De grape is spaarzaam voorzien van loodglazuur en zal op basis daarvan voor 
1500 gemaakt zijn. Van de bakpan is een randfragment gevonden, waarbij het type bepaald 
kan worden. Het gaat om een r-bak-1, een karakteristiek model uit de periode 1350-1550.368 

Het steengoed, grotendeels afkomstig uit Siegburg is gedeeltelijk voorzien van een asblos. 
Het voorkomen van een oranje blos op ongeglazuurd steengoed is vrij karakteristiek voor 
Siegburger producten uit de periode 1375-1500.369 In combinatie met het spaarzaam geglazuurde 
roodbakkend aardewerk is het steengoed een goede 
indicatie voor de laatmiddeleeuwse datering van de sporen. 

Naast de keramiekscherven bevatte de gracht een 
messing vingerhoed met ambachtelijk – niet machinaal 
- aangebrachte putjes (afb. 4.4.20). Op basis van 
vergelijkbare vondsten uit Amsterdam kan dit type in de 
periode 1450-1600 worden gedateerd.370

Verder bevond zich in de gracht een fragment van een 
meerhoekig object van lood-tin, versierd met een patroon 
van streepjes die mogelijk een afgebeelde persoon moeten 
voorstellen. Wellicht gaat het om een heiligenhanger 
of een pelgrimsinsigne. Helaas is het voorwerp te sterk 
gefragmenteerd om daar duidelijke uitspraken over te 
kunnen doen. Globaal kunnen deze sporen in de 15de of 16de 
eeuw worden gedateerd.

367 Zie bijlage 1.
368 Schrickx 2008, 94, 159; www.deventersysteem.nl.
369 Langedijk & Boon 1999, 56-63.
370 Gawronski & Kranendonk 2018.

Afb. 4.4.20. Messing vingerhoed 
met ambachtelijk aangebrachte 
putjes uit de gracht. Objectdatering: 
1450-1600.

Afb. 4.4.21. Het onderzoek van de dierresten zorgde voor veel bekijks bij de Texelaren. 
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Dierbegravingen
In de zuidwesthoek aan de zuidzijde van werkput 4 zijn drie botconcentraties gevonden 
waaronder twee dierbegravingen. De kadavers van een paard en een varken zijn hier begraven 
in de depressie/nazak boven de kloostergracht. Bovenop de resten zijn grote ronde keien 
gevonden met een diameter van circa 10-15 cm. Het onderzoek van de dierresten zorgde voor 
veel bekijks bij de Texelaren (afb. 4.4.21). Hieronder worden de dierbegravingen in meer detail 
besproken. 

Dierbegraving S346 (V233)
Uit spoor 346 komt een vrijwel compleet paardenskelet. Het dier is in het veld op de rechterflank 
aangetroffen (afb. 4.4.22 en 4.4.23). De voorbenen lagen onder het dier gevouwen, het hoofd 
lag linksom teruggeslagen richting het zuiden en de achterbenen. De onderkant van het linker 
achterbeen lag wel in anatomisch verband, maar geheel de verkeerde kant op gedraaid. 

Het dier was ten tijde van de dood in ieder geval ouder dan 3,5 jaar. Aan de hand van 
enkele lange botten kan een inschatting van de schofthoogte worden gemaakt: circa 148,7 
cm.371 Volgens huidige maatstaven behoort het dier tot de grotere pony’s (D-pony: 1,37 – 1,48 
m) met een gewicht van 350 tot 450 kilo.372 

In het linker achterbeen zijn twee haksporen zichtbaar. Het eerste hakspoor bevindt zich 
aan onderkant (distale eind) van het scheenbeen, het tweede snijdt dwars door het hielbeen 
en het articulerende sprongbeen heen. Beide haksporen bevinden zich aan de binnenkant 
(mediaan) van het been. De haksporen illustreren dat deze waarschijnlijk zijn gemaakt toen 
het dier met een geheel opgevouwen been op haar zij lag. Op geen van de andere botten 
zijn snij- of haksporen zichtbaar, waardoor het niet waarschijnlijk is dat het dier is geslacht. 

371 Naar May 1985, dit komt overeen met de uitkomst van Vitt 1952: 144-152 cm.
372 https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startdocumenten/ponymeting.

Afb. 4.4.22. De resten van het paard worden vrijgelegd.
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Het ligt in de verwachting dat het hakspoor op het achterbeen na de dood van het dier is 
aangebracht om deze uit de stal te verwijderen, of bij begraving in het gegraven gat te passen. 
De achterbenen en het gedraaide voorbeen liggen vermoedelijk langs de rand van de kuil.

Rondom en bovenop de skeletresten zijn enkele grote stenen aangetroffen. Mogelijk zijn 
de stenen gebruikt om het dier (gedeeltelijk) af te dekken. 

In 2017 is op het terrein van het Sint-Nicolaasklooster in Hemelum eveneens een 
begraven paard teruggevonden in combinatie met keien. 373 Opvallend verschil is dat hier de 
stenen onder het paard lagen ter hoogte van het hoofd en de benen. Hier vormen de keien dus 
eerder een soort bed voor het dier. Zoals de onderzoekers zelf al opmerken: Het paard is met 
zorg begraven.374

Dierbegraving S350 (V237)
Het betreft een begraving van een varken. Het dier was ten tijde van de dood tussen de 1 en 
2,5 jaar oud. Opmerkelijk is de afwezigheid van slacht- of vilsporen. Het dier lijkt in het geheel 
en voor zover het botmateriaal laat zien, ongeschonden te zijn begraven. 

Dierbegravingen: deelconclusies
Waarschijnlijk zijn de kadavers afgedekt met grond en stenen, mogelijk om het opzwellen bij 
ontbinding te reduceren. Dit zou kunnen zorgen voor minder nazak en beperking van nare 
geuren in de maanden die volgde na het begraven. Wanneer deze dieren hier zijn begraven is 
niet helemaal duidelijk. Mogelijk gebeurde dit vlak nadat de oudste kloostergracht is gedempt. 
Een andere mogelijkheid is dat ze wat later buiten de opvolgende tuunwal zijn begraven.375 Voor 

373 Hielkema 2019.
374 Hielkema 2019, 55.
375 Zie hieronder.

Afb. 4.4.23. Het dier lag op de rechterflank met de voorbenen onder zich gevouwen, het hoofd linksom 
teruggeslagen richting de achterbenen. De onderkant van het linker achterbeen lag de verkeerde kant op 
gedraaid.
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beide mogelijkheden geldt dat inmiddels een toegang was aangelegd naar de Groeneplaats 
zodat niet ver met de kadavers moest worden gesleept.

Tuunwal
Langs de gracht zijn op diverse plekken zoden 
gevonden afkomstig van een tuunwal. Een 
tuunwal is een wal gebouwd van graszoden 
en grond, soms met doornstruiken aan de 
bovenzijde. De functie hangt samen met het 
binnen of buiten houden van dieren.376   
 De verstoring van deze resten is 
beperkt doordat de huizen langs het Raaksje 
met de achterzijde hier overheen stonden. 
Doordat deze huizen licht gefundeerd 
waren, zijn de resten grotendeels intact 
gebleven. Twee groepen zoden zijn te 
onderscheiden. De eerste groep bestaat 
uit zandige lichtgrijze tot grijze zoden 
(formaat: 40-42*20*10-14 cm). Deze 
zijn als lineaire baan teruggevonden in de 
oostelijke randzone van de gracht (afb. 
4.4.24 en 4.4.25). In meerdere profielen is 
zichtbaar dat deze zoden om en om per laag 
met de strek en de kopzijde naar buiten toe 
liggen (afb. 4.4.26). 

376 De Boer e.a. 2019.

Afb. 4.4.24. In de oostelijke randzone van de 
kloostergracht is een lineaire baan van zoden 
teruggevonden, afkomstig van een tuunwal. 

Afb. 4.4.25. De baan van zoden tekent zich scherp af.
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Of het om een staand of kruisverband gaat is niet achterhaald. Uit de profielen is eveneens op 
te maken dat deze zoden een oudere fase van gestapelde meer donkergrijze zoden doorsnijden. 
In profiel 14 is mooi zichtbaar hoe de zoden getrapt gestapeld zijn, opwaarts richting het 
oosten (afb. 4.4.28). Vermoedelijk zijn deze zoden het restant van de westelijke zodenwand 
van een tuunwal die de gracht flankeerde (afb. 4.4.27).

2

1

Afb. 4.4.26 (links). De baan in het profiel. Zichtbaar 
is dat de zoden om en om per laag met de strek en 
de kopzijde naar buiten toe liggen. Rechts nog de 
restanten van een vermoedelijke voorganger.

Afb. 4.4.27 (boven). Reconstructie van de tuunwal. 

Afb. 4.4.28. In profiel 14 is goed zichtbaar hoe de zoden getrapt gestapeld zijn langs de rand van de gracht.



181

In de noordwesthoek is een kleine onderbreking in de zodenbaan gevonden, vermoedelijk 
gaat het om een opening in de tuunwal die een kleine toegang naar de Vismarkt verraadt (afb. 
4.4.29).

Een tweede groep zoden is meer willekeurig aangetroffen binnen de nazak van de gracht ten 
westen van de lineaire baan. Het gaat om dikkere zoden van blauwgrijze klei met soms een 
humeuze bovenzijde(afb. 4.4.30).377 Het vermoeden bestaat dat dit de restanten zijn van de 
westelijke zodenwand die boven de gracht uitstak. Op een gegeven moment is de tuunwal 
geslecht waarbij de wand in de gracht is geduwd. Vermoedelijk gebeurde dit vlak voordat een 
houten schutting is gezet.378 De tweede groep zoden lijkt qua samenstelling op het materiaal 
dat is gebruikt in de waterputten.

Tussen de zoden zijn keramiekfragmenten gevonden waarvan niet altijd duidelijk 
is of deze bij de zoden horen of bij de grachtvulling direct daaronder. Vermoedelijk moet 
een deel worden gezien als opspit. De vertegenwoordigde soorten zijn kogelpotaardewerk, 
spaarzaam geglazuurd roodbakkend aardewerk en grijsbakkend aardwerk plus onbehandeld 
steengoed en geglazuurd steengoed uit het Duitse Rijnland. Bij het grijsbakkend aardewerk 
en de steengoed scherven kunnen kannen als vormen herkend worden.379 Één fragment van 
grijsbakkend aardewerk, betreft een stuk van een steel met een breedte van circa 5 cm. De 
platte steel is mogelijk onderdeel is geweest van een vetvanger of een bakpan. Vetvangers met 
een dergelijke steel zijn wel bekend in roodbakkend aardewerk, maar in een reducerend baksel 
zijn ze voor zover bekend nog niet eerder in de regio gevonden. Bakpannen van grijsbakkend 
aardewerk hebben doorgaans een holle, ronde steel.380 Daarom is dit steelfragment wel 
opmerkelijk te noemen. Aangezien de platte steel bij bakpannen van roodbakkend aardewerk 

377 Formaat niet gedocumenteerd. 
378 Zie hieronder.
379 Zie bijlage 1.
380 Gawronski 2012, 112.

Afb. 4.4.29. In de noordwesthoek is een onderbreking in de zodenbaan gevonden, vermoedelijk gaat het 
om een opening in de tuunwal die een kleine toegang naar de Vismarkt verraadt.
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vanaf de vroege 14de eeuw in de omloop komt en ook roodbakkende vetvangers in de 14de 
eeuw hun intrede doen, zal deze scherf na 1300 dateren.381 Naast de keramiekscherven komt 
een fragment van groen vensterglas voor. De samenstelling van de vondsten duidt op een 
datering van het materiaal in de 14de eeuw. Het materiaal is daarmee ouder dan de vondsten 
uit de onderliggende kuilen en grachten en moet grotendeels gezien worden als opspit.

381 www.deventersysteem.nl.

Afb. 4.4.30. Een tweede groep dikkere zoden van blauwgrijze klei is meer willekeurig aangetroffen binnen 
de nazak van de gracht.

Afb. 4.4.31. Aangenomen wordt dat de tweede groep zoden oorspronkelijk bovenop de eerste groep stond 
als zodenwand van een tuunwal. Op een gegeven moment is deze geslecht waarbij de wand in de gracht 
is geduwd. 
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Op basis van de aanwezigheid van drie verschillende soorten zoden kan worden bepaald dat 
minimaal twee keer de oorspronkelijke tuunwal is gerepareerd of deels vervangen. Gezien 
de geringe levensduur van een tuunwal is dat niet opmerkelijk. De zoden zijn gestoken in 
het kweldergebied rondom Den Burg. De zoden van beide groepen zijn bemonsterd met 
pollenbakken.382 Deze zijn opgestuurd voor pollenanalyse naar de RUG.383 De uitkomsten van 
dit onderzoek laten nog op zich wachten, deze zullen daarom niet in deze basisrapportage 
worden behandeld. 

382 M29 en M30.
383 Contactpersoon: M. Schepers (RUG).
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Middeleeuwse tuinwallen op Texel          W. Eelman 

Bij archeologisch bodemonderzoek door Archeologie West-Friesland op het voormalige 
Raaksje aan de Groeneplaats in Den Burg werden restanten van tuinwallen aangetroffen: 
gestapelde zoden in een lineaire structuur.  

Gestapelde zoden werden zowel op Texel als elders aangetroffen in dijken, als 
wanden van waterputten en van  geheel of gedeeltelijk uit zoden opgebouwd huizen. 
Daarmee zijn de archeologische vondsten van stukjes tuinwal op de Groeneplaats een 
goede aanleiding om historische gegevens over het voorkomen van tuinwallen op Texel 
op een rijtje te zetten. 

Tuinwallen zijn opgebouwd uit gestapelde zoden, soms en althans in de eerste helft 
van 20ste eeuw, met een kern van aarde. Als historisch geografisch fenomeen berusten 
ze op een traditie die teruggaat tot de late Middeleeuwen of nog eerder. 

Op Texel wordt een tuinwal een ‘tuun’ genoemd. Omdat benamingen van begrippen 
in de loop der tijd kunnen veranderen, beginnen we met de betekenis van het begrip 
‘tuun’ in oude en minder oude teksten.

Het begrip ‘tuun’ in woordenboeken en oude teksten
Op Texel en in het Texels zijn ‘tuun’ en ‘tuune’ bekende begrippen voor ‘tuinwal’ en ‘het 
zetten van een tuinwal’. Keijser geeft de volgende betekenissen voor het lemma ‘tün’:
1. tuin
2. wal van zoden en aarde, die dient als afscheiding tussen weilanden. Tegenwoordig 

hoort men vaak de naam  tünwòòl. De heer J.A. van der Vlis spreekt in een interessant 
artikel in de Texelsche Courant van 24 december 1947 als zijn mening uit, dat de 
tüne in de tweede helft van de zestiende eeuw op Texel zijn ontstaan. Achter tüntje 
gaan 1. spijbelen 2. stilletjes gaan vrijen. Achter tüntje blüve spijbelen.

3. tüne, een tün maken.384

Jansen voegt daar enkele minder bekende specifieke benamingen aan toe: serrek - de 
grond waarvan de zoden verwijderd zijn voor het tüne, het maken van een tuinwal; 
steertzoon - de zode die bij het tüne met de aarden kant naar buiten geplaatst wordt en 
skurfelinge – de zoden waarvan men een tuinwal opzet.385 

Ook buiten Texel is en was het begrip ’tuun’ in meerdere betekenissen bekend. De 
Geïntegreerde Taalbank geeft uit het Vroeg Middel Nederlands Woordenboek (VMNW) 
en het Middel Nederlands Woordenboek (MNW) betekenissen en citaten van het begrip 
‘tuun’ in de periode 1200-1300 (VMNW) en 1250-1550 (MNW). In het bronmateriaal 
werd 81 keer  het begrip tuun genoemd, op diverse wijze gespeld: -tuen, -tuun, thun-
, tuen, tun, tuun en tven, met als oudste attestatie het jaar 1240 voor een tekst uit 
Limburg. Deze oude teksten waren afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden: Limburg, 
West-Brabant, Brussel, Grimbergen, Mechelen, West-Vlaanderen, Sluis, de abdij van 
Ter Doest in Lissewege, Aardenburg in Zeeuws Vlaanderen, Brugge, Assenede, Gent en 
Oudenaarde en omvat allerhande teksten, van wetboeken tot het rijmboek Van den Vos 
Reynaerde en van kronieken tot boekhoudingen. 

384 Keijser, 1951.
385 Jansen, 1993.
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Als betekenis van tuun komt zowel een omheining (van diverse materialen) als een 
stuk grond binnen een omheining voorbij. Een paar voorbeelden: Een man die plantte 
eenen wijngart, ende omme din wijngart so loec hi enen tuun (West-Brabant 1291-
1300). Die mans bome houet, ocht breect sine tune, ocht nemt sine coren….sonder 
sinen orlof…(Landrecht Grimbergen, 1275-1276). Om desen boomgaert moet ooc gaen 
enen vasten tuyn (Holland 1401-1450). Een dief clam over den tuun ende stal der 
moenke colen (Van Maerlant, Vlaanderen 1301-1325), te springen over menighen tuun 
(Van den Vos Reynaerde, 13de eeuw). Tot nu toe zijn dat steeds heiningen, in de zin van 
afscheidingen. Soms blijkt uit de tekst dat dit hagen zijn, meestal van vlechtwerk. Soms 
zijn het verplaatsbare afscheidingen van in de grond gestoken staken. In die betekenis 
kon een tuun gestolen worden. Wat de tuunen in de betekenis van afscheidingen ofwel 
heiningen gemeenschappelijk hebben, is dat ze door mensenhand gemaakt zijn.386

In het Middelnederlands heeft tuun de betekenis van een door de tuin (in de 
betekenis van heining) omsloten ruimte. Sommige schrijvers beschouwden dit als een 
Noordnederlandse invloed.387 

Dat beide betekenissen van tuun en dus van tuin een lang en taai leven leiden, beschrijft 
A. Weijnen aan de hand van door correspondenten in 1947 ingevulde vragenlijsten van 
de dialectencommissie:  “De correspondent uit Burgh (Haamstede) vermeldt dat aan 
Burgh en Haamstede een tuun om ’t hof staat en in de rest van Schouwen een ache om 
de tuun.”388

386 L. Peeters, in Spektator, Tijdschrift voor Neerlandistiek, jaargang 4, 1974-1975, 422.
387 www.GTB/INL.nl.
388 A. Weijnen 1961, 5.

Tuinwallenlandschap met schapenboeten.  Hendrik de Leth, Gezicht naer de Hoogebergh op Tessel, 
gewassen pentekening 1727. coll. Noord-Hollands Archief NHA PA 359-3050.
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Tot nu toe zijn dit steeds teksten uit Zeeland en het Vlaamstalige gedeelte van de 
zuidelijke Nederlanden. Maar de Fries Annaeus Ypeij citeert in zijn Beknopte geschiedenis 
der Nederlandschen Tale een oorspronkelijk Nedersaksisch spreekwoord  Woor de tuun 
am siedsten is, daar stigt elken over, ofwel op de plek waar de omheining het laagst is, 
daar klimt iedereen er over.389

Daarmee is geïllustreerd dat het begrip tuun een brede verspreiding kent en niet 
exclusief Texels is. Ook de tuinwallen beperken zich niet tot Texel. Ter illustratie daarvan 
volgt een globaal overzicht van de geografische verspreiding en historische context van 
allerhande soorten wallen in Europa. 

De verspreiding van wallen in Europa
In grote delen van Nederland zou je bijna vergeten dat sloten in Europees verband 
zeldzaam zijn. Sloten worden in de lage gedeelten van Nederland, in aangrenzend Oost 
Friesland en in andere kustdelta’s in Europa gebruikt om water aan- of af te voeren, 
als perceelscheiding en om dieren binnen of buiten te houden. Vrijwel overal elders 
in Europa zijn voor de laatste twee functies andere, ondergrond gebonden middelen 
voorhanden, de wallen en muurtjes. Ze delen één kenmerk: ze zijn allemaal door de 
mens tot stand gekomen. Renes onderscheidt in droge gebieden met zand- of kleigrond 
de aarden wallen, met heg, zoals de houtwallen in Ierland, Engeland en Frankrijk, en 
zonder heg: de tuinwallen op Texel en op enkele andere plekken rond de voormalige 
Zuiderzee. Op stenige ondergrond kennen we de stenen muurtjes zonder heg, zoals in 
noordwest Engeland, noord Ierland en Scandinavië, en met heg, zoals bijvoorbeeld in 
Bretagne en Ierland. Daarnaast komen in grote delen van Europa houtwallen voor.390 
In Nederland kennen we  in de waterrijke gebieden de sloten, op de hogere gronden de 
heggen en houtwallen en op de pleistocene gronden rond de Zuiderzee de tuinwallen. 
Wallen in de vorm van muurtjes ontbreken in Nederland. Tuinwallen kwamen behalve 
op Texel, ook voor op Wieringen, in Gaasterland en op het hoge land van Vollenhove. 
Tegenwoordig is Texel het kerngebied van de tuinwallen. Vóór de ruilverkaveling, vanaf 
1953, stond op Texel zo’n 400 kilometer aan tuinwallen. Nu resteert daarvan even 
meer dan 100 kilometer. Vanuit Texel werd en wordt de laatste decennia gewerkt aan 
herintroductie van tuinwallen op Wieringen en Gaasterland.391 

Renes beschrijft hoe tijdens de late middeleeuwen in grote delen van Europa 
twee processen elkaar versterkten: om te beginnen de steeds verdere inrichting van het 
landschap als gevolg van de verdeling van de  ‘gemene gronden’, de gemeenschappelijk 
gebruikte gronden,  en daarnaast de omvorming van open fields naar enclosures. 
Open land werd daarbij omgezet in percelen die vervolgens omgeven werden door 
perceelscheidingen.

Van gemeenschappelijk gebruikte mielanden naar particulier bezit
Ook op Texel speelde een deels vergelijkbaar proces toen vanaf 1550 bezittingen 
van de grafelijkheid aan de zuidoostzijde van het eiland, (de gemeenschappelijk 
gebruikte mielanden tussen Oosterend en Oudeschild en rond Oudeschild) verkocht 
werden en in particuliere handen kwamen. Doordat de mielanden nat en brak waren 

389 Ypeij, 1832, 396.
390 Renes, 2012.
391 Eelman 2014, 40.
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en spaarzaam begroeid met zouttolerante planten, doorsneden met zoute kreken en 
gedeeltelijk afgegraven  waren ten behoeve van dijkherstel, waren deze mielanden 
alleen en  slechts gedurende een beperkte periode per jaar geschikt voor beweiding door 
schapen. Ze vormden een belangrijk onderdeel van het systeem van de overalweide, het 
gemeenschappelijk gebruik van weidegronden. Gedurende de wintermaanden stonden 
ze vaak blank, door regenval en  door dijkdoorbraken. In verband daarmee werden ze 
bij de taxatie voor de 10de Penning in 1561 gekwalificeerd als onland,  zonder enige 
huurwaarde en daarmee vrijgesteld van  de 10de Penning. De 10de Penning was als 
belastingsysteem gebaseerd op de huur- of opbrengstwaarde van onroerend goed. 
Gemeentesecretaris A. Gerbrantsz benadrukte in 1635  dat op de lage gedeelten langs 
de Texelse oostkust ’s winters geen schapen konden weiden: bij het grote risico op 
dijkbreuk zouden de beesten  met een span tussen de poten immers niet op tijd weg 
kunnen komen en verdrinken.392

Met de deplorabele staat van agrarisch Texel als gevolg van de zware belastingdruk, 
de aanwezigheid van konijnenbergen, de steeds terugkerende dijkdoorbraken en 
overstromingen en steeds meer vergraven gronden in verband met dijkherstel verklaart 
de fysieke inperking van overalweide de hevige strijd die losbarstte over afschaffing van 
de overalweide. Kern van het probleem was immers dat door  verkopen aan particuliere 
beleggers en boeren de begrazingsdruk op het resterende agrarische Texel toenam.393 

Het proces van afschaffing van de overalweide op Texel begon met de eerste 
verkopen van grote delen van de mielanden kort na 1550 en liep via de strijd over het 
verkorten van de periode van overalweide en dorpsgewijze opheffing daarvan tot 1711, 
toen De Westen als laatste dorp de  overalweide afschafte.  

392 GAT 19: in Eelman 2010, 60.
393 Schoorl 1999a, 44.

Jan Toorop, Koog op Texel, 1917, aquarel (Rijksmuseum RP-T-1960-44).
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Van der Vlis stelde in 1949 dat de afschaffing van de overalweide leidde tot de aanleg 
van tuinwallen op Texel.394 Die gedachtegang en een bespreking daarvan volgt hierna.

Tuinwallen en overalweide in de 20ste-eeuwse literatuur
Jansma en Van der Vlis waren de eerste auteurs die op basis van archivalia de beëindiging 
van de overalweide op Texel in verband brachten met tuinwallen. Jansma deed dit met 
name vanuit het perspectief van agrarische geschiedenis in Nederland, Van der Vlis  
vanuit het perspectief van de geschiedenis van het eiland Texel.395 Van der Vlis werkte 
dit in 1975 nader uit.

Overalweide is een agrarische systeem waarbij landbouwhuisdieren van 
meerdere eigenaars gebruik maken van één weidegrond, in eigendom en/of  in 
gebruik bij (veelal) een landheer. Op Texel waren dit de Hollandse graven, die begin 
14e eeuw de gemeenschappelijk gebruikte gronden als onderdeel van het grafelijke 
feodaliseringsproces tot hun persoonlijk eigendom verklaarden. 

In de laag gelegen aandijkingen en polders aan de zuidoostzijde van Texel was 
in de 16e eeuw alleen brak tot zout oppervlaktewater beschikbaar. Die strook, die toen 
2/3 van het toenmalige Texel besloeg, kon alleen met schapen worden beweid.396 Maar 
niet ’s winters, omdat de schapen “bij inbraeck van dijckagie ende hoge vloeden dienen 
ongeboeyt en vrijbeens397 te wesen”, om verdrinkingsgevaar te voorkomen en ook omdat 
een groot gedeelte van het land daar dan onder water staat.398 Dat waren de mielanden, 
de gemeenschappelijk gebruikte weilanden, tevens voormalige grafelijkheidslanden rond 
Oudeschild en tussen Oosterend en Oudeschild. Ze  waren zout en nat en doorsneden 
met kreken die brak water bevatten. Deze lage landen stonden in oktober 1561 al onder 
water.399   
Texel was rond het midden van de 16de eeuw arm, zuchtte onder dijkdoorbraken, 
natte jaren en zware belastingdruk. Desondanks trachtten de Staten van Holland de 
belastingdruk via de 10de Penning te verzwaren. Dat leidde in 1559 tot bezwaren van 
de Texelse bestuurders, waarna de Staten van Holland een commissie instelden om de 
belastbare gronden en de waarde daarvan vast te stellen. De eerste bevindingen werden 
vastgelegd in een ‘Verbael’, gebaseerd op een bezoek van de commissie op 1 oktober 
1561. Eén zinsnede uit paragraaf 30 van dit “Verbael, overgelevert bij Dirk van Alkemade 
en Meynaert van Huessen als gedeputeerden omme te meten ende te eximeren de 
margentalen van dat geheel eylandt van Texel bij raminge na hare jaerlijcksche valeur” 
speelt een cruciale rol bij de interpretatie door Van der Vlis en Jansma over het toen 
al dan niet aanwezig zijn van tuinwallen op Texel. Bedoelde zinsnede luidt: “…alle de 
meeste landen, in Texel leggende, proindiviso leggen, onbekroft en onbesloten, daer die 
meeste weylanden inne begrepen zijn.”400 

394 Van der Vlis 1949, 92.
395 Jansma 1949, 537 ev; Van der Vlis 1949, 89-92.
396 Jansma 1949, 142.
397 Het gebruik van een span, een kort touw waarmee een voor- en achterpoot verbonden waren, belemmerde 

het lopen.
398 Jansma 1949, 541.
399 Jansma 1949, 536.
400 Jansma 1949, 544; Van der Vlis 1949, 92; Van der Vlis 1975, 56.
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Jansma leidt hieruit af dat afscheidingen tussen de agrarische percelen ontbreken 
en neemt aan dat dit samenhing met de overalweide. Hij schrijft “..de bekende 
plaggenwalletjes, de ‘tuintjes’, moeten dus nog hebben ontbroken!”401 

Van der Vlis  stelt dat deze zinsnede betekende dat er maar weinig grensscheidingen 
tussen de afzonderlijke percelen waren. Samen met het ontbreken van het begrip 
tuinwallen in het ‘Verbael’ leidde dit tot zijn conclusie dat er toen nog geen tuinwallen 
bekend waren en pas na de opheffing van de overal-weiden de behoefte ontstond aan 
een goedkope afscheiding op de hoger gelegen gronden, de tuinwal.402  

Naar mijn idee is het niet correct om “alle de meeste landen …liggen onbekroft en 
onbesloten” synoniem te verklaren met “alle landen liggen onbekroft en onbesloten” en 
daaruit de afwezigheid van tuinwallen af te leiden. Immers, “de meeste” is niet synoniem 
met “alle”, maar impliceert een meerderheid van minimaal 50 % en een minderheid van 
minder dan 50 %. In tegenstelling tot wat Van der Vlis en Jansma schrijven, kan deze 
formulering  dus niet leiden tot de conclusie dat tuinwallen toen niet voorkwamen op 
Texel. De conclusie van Jansma is temeer onverklaarbaar omdat hij enkele pagina’s 
eerder beschrijft hoe 2/3 van het toenmalige Texel tot die lage mielanden behoort.403 
Dat sluit aan bij de opmerking in het Verbael dat de meeste landen op Texel onbesloten 
(dat wil zeggen: zonder perceelscheiding) liggen. Daarmee stelt de commissie impliciet 
dat op het resterende deel van Texel wel afscheidingen zijn, zonder de aard daarvan te 
noemen. 

Van der Vlis leidt uit de zinsnede af dat er weinig perceelscheidingen zijn en acht 
dit, met het ontbreken van het begrip tuunwalllen in het Verbael tot voldoende grond om 
te concluderen dat er toen nog geen tuinwallen waren. De opheffing van de overalweide 
leidde volgens hem tot aanleg van tuinwallen. 

We moeten ons echter realiseren dat de commissie niet tot taak had het voorkomen 
van tuinwallen te onderzoeken, maar om in het kader van belastingheffing het eiland 
Texel op te meten en de percelen te karakteriseren naar categorieën van mogelijk te 
genereren (belasting)opbrengsten. Het is dus niet vreemd dat het onderwerp tuinwallen 
of tuunen niet voorkomt in hun relaas. Daarmee kan dit ‘Verbael’ niet leiden tot enige 
conclusie over de aan- of afwezigheid van tuinwallen op Texel. 

Ook Dijkstra noemt in 1996 het ‘Verbael’ en stelt dat aan de daarin gehanteerde 
ambtelijke taal niet kan worden afgeleid dat het verschijnsel tuinwal onbekend was. 
Tevens trekt hij de ten aanzien van tuinwallen de parallel met gestapelde zoden voor 
wanden van woningen en voor dijkenbouw.404 

Desondanks volgt Baas enige jaren later kritiekloos Jansma en Van der Vlis in 
hun opvatting dat tuinwallen op Texel dateren uit de periode na de afschaffing van de 
overal-weide.405 

Afschaffing van de overalweide gebeurde in kleine stapjes, in tijd en in ruimte. Op 5 
juli 1635 werd zo’n stapje besproken in Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier 
in Hoorn en met hun instemming doorgezonden naar de Staten van Holland. Daarbij werd 

401 Jansma 1949, 544.
402 Van der Vlis 1949, 92; Van der Vlis 1975, 56 en 57.
403 Jansma 1949, 541.
404 Dijkstra, 142.
405 Baas, 177.
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in tijd de overalweide ingekrompen tot de periode tussen Sinte Cathrijn (25 november) 
en Sinte Geert (17 maart) en bleek dat in De Koog, Den Hoorn en op Huisduinen de 
overalweide inmiddels afgeschaft was.406 In 1710 adviseerden Gecommitteerde Raden 
van het Noorderkwartier aan de Staten van Holland om de overalweide voor het dorp 
de Westen te beëindigen.407 De overalweide was al eerder afgeschaft  in Oosterend en 
Den Burg. Op 16 juli 1711 beëindigde De Westen als laatste het recht van overalweide. 
Uit andere bronnen bleek echter dat al ver voor het gesteggel over de afschaffing van de 
overalweide tuinwallen op Texel voorkwamen.

Tuinwallen op Texel in 14de- t/m 18de-eeuwse bronnen
Archivalia waarin tuinwallen de hoofdrol spelen, kwam ik tot nu toe niet tegen. Bij hun 
grote broer de dijk ligt dit anders, daarvoor zijn de belangen en de impact te ongelijk. 
Archivalia waarin tuinwallen figureren zijn ook schaars. Daarvoor zijn het teveel 
voorwerpen van iedere dag. Bij archivalia zijn we dus afhankelijk van toevalstreffers: 
rekeningboeken, veldnamen waarin de tuinwal een rol speelt en geschillen waarin 
tuinwallen figureren of lijdend voorwerp zijn. Tuinwallen als kleine landschapselementen 
zoek je ook tevergeefs  op landschapstekeningen vóór de 18de eeuw. Die afbeeldingen  
beperkten zich over het algemeen tot de bebouwde omgeving (dorpen), schepen en 
pastorale landschappen. Maar soms loop je tegen toevalstreffers aan. Hier volgen er 
vier.

Graaf Willem III van Holland schonk zijn jongere broer Jan van Beaumont als 
baljuwschap delen van Holland, waaronder Texel. Een baljuw was aangesteld als 
representant van een vorst. Door vererving ging dat baljuwschap naar de Graven van Blois. 
De baljuwrekeningen ofwel de boekhouding van de Graven van Blois van december 1378 
tot 11 november 1379 bevatten een passage, waarin tunen genoemd worden. Die passage 

406 Jansma 1949, 540.
407 NHA Acten en missiven G.R. 3/31 fol. 146 en 146vo 21.08.1710 en Van der Vlis 1975, 59.

Tuinwallen op Texel in 1958 en 2013 (Eelman 2014, gebaseerd op Heessen 1958 en Agrarische 
natuurvereniging De Lieuw).
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heeft betrekking op Texel.408 
Rentmeester Jan van Poelgeest beschrijft daarin dat ene Tye Emmensoen 

geld gestolen had uit het offerblok in de kerk van Oosterend. Hij werd gearresteerd 
en zijn bezit werd verbeurd verklaard. Daarop meldden zich enkele schuldenaren. 

Zo had Tye een varken, koeien en vaarsen  voor zijn vrouw gekocht, maar niet betaald. 
En er waren meer schuldeisers. Omdat de vrouw van Tye arm was en het door Tye 
gestolen geld wilde terugbetalen, liet Jan van Poelgeest haar en de kinderen de inboedel 
behouden (vermoedelijk ook de koeien en het varken, die worden niet genoemd in 
de opsomming van verkochte eigendommen). De overige bezittingen van Tye werden 
verkocht. Heinric d’Smael metten meter mat het land van Tye Emmensz op en markeerde 
de perceelgrenzen. De grenzen tussen de landerijen van Tye en die van zijn buren 
waren dus niet of niet overal duidelijk aangegeven. Vervolgens verantwoordt Jan van 
Poelgeest de verkoop van een paard, een ploeg, een voorraad hout, een trog en andere 
spullen van Tye, het huis met een stukje grond en vervolgens  het land; dat bestond 
uit de Oesterbeke, de Oude Coghe, de Wibrants Coghe en tenslotte een deel lant ende 
heit die weide metten tunen. Ik neem aan dat met dit laatste stuk grond een weiland 
bedoeld wordt met omringende tuinwallen. Dit is de tot nu toe oudste schriftelijke 
vermelding van tuinwallen op Texel die bij mij bekend is. De locaties konden aan de 
hand van het Veldnamenboek niet nader bepaald worden.409 Opvallend is dat ‘tunen’ in 
deze rentmeestersrekening geen nadere uitleg vergt en blijkbaar bekend verondersteld 
werd. Dat sluit aan bij de bespreking van ‘tuun’ in de laatmiddeleeuwse literatuur. 
Daarmee is geïllustreerd dat tuinwallen toen ingeburgerd waren, zowel op Texel als 
bij de niet van Texel afkomstige rentmeester Jan van Poelgeest, hier in zijn functie als 
rechtsprekende schout, met de vierschaar, bestaande uit vier goede knapen. Dit maakt 
natuurlijk nieuwsgierig naar oudere, nog niet gelokaliseerde bronnen. Die werden tot nu 
toe niet gevonden, wel was het zetten van een tuinwal enkele jaren later aanleiding tot 
een vermelding in een andere rekening.

Rypert Lubbinc stak in 1382 graszoden van mijn liefs heren lant, waarmee hij  sijn 
tuun mede gheheynt ende sijn huus mede ghebeterd hant. Met andere woorden: Hij stak 
graszoden van het land van de graaf voor een tuinwal om zijn eigen tuin en als afdichting 
van de nok van het dak van zijn huis. Het zonder toestemming stelen van graszoden 
van het land van de graaf kwam Rypert Lubbinc in 1382 te staan op een boete van vijf 
pond.410 In onze ogen en naar het huidige strafrecht was dat een fikse boete, het loon 
van minimaal 12 ½ dag werk voor de meester-timmerman van de graaf en voor deze 
Texelaar ongetwijfeld langer.411  Graszoden werden behalve voor het zetten van tuinwallen 
ook gebruikt voor nokafdichting van rieten daken en voor ligging voor koeien in de stal. 
Ook de woning van de rentmeester van de graaf in Den Burg, het latere schoutshuis, 
was in 1378 nog gedeeltelijk voorzien van graszoden op het dak.412 Dat gebruik werd 
tot in de 20ste eeuw gecontinueerd bij stolpboerderijen en schapenboeten op Texel. 

408 NA,  Blois, baljuwsrekeningen inv. 555 (1 december 1378 – 11 november 1379) (oud 5766), transcriptie 
Henk Schoorl.

409 Schraag 1990.
410 NA, Blois, baljuwsrekeningen inv 557 (december 1380/ december 1381), transcriptie Henk Schoorl.
411 Er gingen 20 schellingen in een pond en de meester-timmerman van de graaf verdiende toen 8 schellingen 

per dag. Verhoef 2001, 109.
412 NA, Blois, baljuwsrekeningen inv. 554 (2 december 1377-11 november 1378), transcriptie Henk Schoorl.
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Tuinwallen zetten in de 16de eeuw
In de boekhouding van het weeshuis in de periode 1585-1606 werd twee keer het begrip 
tunen genoemd. In de uitgaven van 1586 vinden we: noch Hendrick Tijszoen ghegeven  
van tunen 34 stuvers.413 In 1587 werd een langer stuk gezet: noch ghegeven van 
tuijnen ende heijnen Summa 4 gulden Hendrick Tijszoen ende Leenert Sijbrantszoen.414 
Opmerkelijk, hier wordt onderscheid gemaakt tussen het zetten van tuinwallen en het 
zetten van een heining. In 1588 noch Lenert Sijbrantszoen ghegeven ende om vis 
Summa 27 stuiver van tuijnen.415 Voor ons begrip: ene Leendert Sijbrantsz zette voor 
het weeshuis tuinwallen en leverde vis. Even verder komen we hem weer tegen, bij de 
levering van tarwe en het spitten van een tuin. Hij was dus boer en visser (of handelaar), 
hij zette tuinwallen en spitte, in dit geval voor derden.416 Hendrick Tijszoen, de andere 
tuinwallenzetter, komen we in deze boekhouding niet meer tegen.

Gaeties in de Tuijne
Reijer Isbrants Bos was een grote boer in de Westen. In december 1708 jaagde hij 
de schapen van Dirk Cornelis Smit van zijn land. Smit had begin december gaten in 
de tuinwal tussen hun beider land gestoken, naar hij zei in de veronderstelling dat 
het Overal (de overwalweide) op St. Catharijn 25 november) begon. De beweringen 
van de door beide partijen opgetrommelde getuigen zijn heel vermakelijk. Maar in dit 
verband is interessant dat het steken van gaten in tuinwallen door diverse getuigen als 
gebruikelijk gezien werd. “Als het soo ver is dat het overalweyden met de beesten is, soo 
steken wij gaeties in de Tuijnen van de schapeweyt af tot na sijn huijs toe en dat vrij en 
vrank de beesten passeren, sonder dat noijt eenig tegenstand van ijmant is gedaen, en 
twelk voor sijn tijd is geweest.” Empie Leenders, oud 50 jaar, verklaart dat “soo lange 

413 Van der Kooi, Gemeentearchief nummer 1251, 2014, 16.
414 Van der Kooi 2014, 24.
415 Van der Kooi 2014, 29.
416 Van der Kooi 2014, 24, 29, 37 en 47.

Schapen verweiden over het Middelwegje (foto: Jan de Waal).
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sij aen de Westen heeft gewoont en ook bij haer ouders tijt, altijd aen de Westen een 
gebruik heeft geweest om de beesten overal te weyden, twelk nu nog is en ook altijd in 
gebruijk is geweest om gaeties in de tuijnen te steken en bregge te leggen waer over de 
beesten konden lopen.”417

Tuinwallen in de 20ste en 21ste eeuw
In de veertiende eeuw duiken Texelse tuinwallen op in de boekhouding  van de Graven 
van Holland. Toen heette een tuinwal nog nog geen tuinwal, maar tuun. Zo’n oud woord 
kent soms een lang en taai leven: tot halverwege de vorige eeuw spraken Texelaars niet 
over het zetten van tuinwallen, nee een arbeider ging toen te tuunen. 

Texel, tuinwallen en schapen zijn vanaf de Middeleeuwen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.   Schaalvergroting van bedrijven en percelen, nieuwe kennis en technieken, 
gewijzigde inzichten en kostenverhoudingen leidden in de vorige eeuw tot een 
andere bedrijfsvoering in het agrarisch bedrijf met ingrijpende gevolgen voor het 
tuinwallenlandschap op Texel. In 1949 stond op het Texelse boerenland nog ongeveer 
400 kilometer tuinwal. Daarvan resteerde in 1958 308 kilometer en nu nog ruim 100 
kilometer.

Tuinwallen waren onderdeel van het boerenbedrijf, bedoeld om eigen vee, 
voornamelijk schapen, binnen de heining te houden en ander vee buiten te houden. 
In het tijdperk waarin de Texelse economie dreef op schapenhouderij en scheepvaart 
waren ze uitermate functioneel. In de vorige eeuw, bij de opkomst van het toerisme 
en de ontwikkeling van nieuwe inzichten over natuur en landschap kregen  tuinwallen 
een nieuwe functie. Ze dragen bij aan de diversiteit van natuur en landschap. Daarmee 
vormen ze met de schapenboeten het fundament onder de aantrekkelijkheid van het 
Texelse cultuurlandschap en geven Texel een eigen identiteit. 

Tenslotte
De vraag wanneer bij veehouders op Texel de behoefte ontstond om vee binnen een 
omheining te brengen voor welk doel dan ook  is hiermee niet beantwoord. De oudste 
keur die hierop betrekking heeft, dateert uit 1498: Alle beesten salmen heynen achter 
sinte Geertruyt [na 17 maart WE], ende die verckens salmen altijt op sijn eygen houden…. 
tot Bamis [1 oktober, WE] ende die scapen sal men heynen na ouder gewoonte.418 
Die oude gewoonte was blijkbaar dermate ingeburgerd, dat het noemen van data toen 
als overbodig beschouwd werd.419  Deze hierin genoemde “na ouder gewoonte” wordt 
gestaafd door twee toevallige archiefvondsten uit 1379 en 1381 waarin tunen genoemd 
werden en het begrip tunen toen klaarblijkelijk ingeburgerd was. Dat maakt nieuwsgierig 
naar de datering van de eerste tuinwallen op Texel. De vondst van gestapelde zoden op 
de Groeneplaats brengt ons een stap verder bij de beantwoording van die vraag.  

417 NHA, Oud Notarieel Archief Texel, inv 4822 (tegenwoordig in RAA).
418 GAT nr. 1, ook in Van der Vlis 1949, 55
419 GAT nr. 1, ook in Van der Vlis 1949, 55
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Schutting
Net ten oosten van de gracht en de zoden van de tuunwal zijn meerdere rijen of delen van 
rijen met paalkuilen aangetroffen. De kuilen zijn divers van afmeting, kleur en textuur. Het 
verschil in vulling is afhankelijk van de ondergrond en sporen en ophogingslagen onder de 
paalkuil. Tijdens het verdiepen van werkput 4 zijn de paalkuilen aangetroffen op het diepste 
vlak waarbij de sporen zich aftekende in het dekzand (afb. 4.4.16). 

Afb. 4.4.32. De paalkuilen tekenen zich in werkput 6 ter hoogte van de vroegmiddeleeuwse gracht duidelijk 
af in de brokken vergraven podzolbodem waarmee de nazak boven de gracht is gedempt. Foto is richting 
het noordwesten genomen.

Afb. 4.4.33. Een greep uit de (coupes van de) paalkuilen van de schutting.
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In eerste instantie werd gedacht aan een vroegmiddeleeuws of zelfs prehistorische structuur. 
Door voortschrijdend inzicht is duidelijk geworden dat de sporen al vanaf een veel hoger 
niveau zijn ingegraven, maar zich daar vaak niet duidelijk aftekenen doordat de vulling van 
de sporen vrijwel gelijk is aan het materiaal waar ze zijn ingegraven. Zo zijn ter hoogte van 
de vroegmiddeleeuwse gracht in werkput 6 de paalkuilen al op een hoger niveau aangetroffen 
omdat ze zich daar duidelijk aftekende in de brokken vergraven podzolbodem waarmee de 
nazak boven de gracht is gedempt (afb. 4.4.32). 

Afb. 4.4.34. In delen waar de sporen zich manifesteerde in het westprofiel van werkput 4 en 6 is duidelijk 
geworden dat het om grote paalkuilen gaat die de randzone van de tuunwal doorsnijden.

Afb. 4.4.35. Links de zodenbaan uit de eerste groep, rechts de blauwgrijze zoden van de tweede groep. 
Net links van het midden is een grote paalkuil zichtbaar die zoden van beide groepen doorsnijdt, maar 
wordt afgedekt door de mortelbaan van de oudste kloostermuur. Foto is richting het zuidwesten genomen.
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In delen waar de sporen zich manifesteerde in het westprofiel van werkput 4 en 6 is duidelijk 
geworden dat het om grote paalkuilen gaat die de randzone van de tuunwal doorsnijden 
(afb. 4.4.34 en 4.4.35). Hierdoor is vast komen te staan dat ze deze structuur opvolgen als 
erfbegrenzing.420 

De paalkuilen vormen geen 
eenduidige structuur. Er zijn 
drie rijen te onderscheiden, 
maar de onderlinge afstand 
tussen de palen is niet 
constant (afb 4.4.36). 

Binnen rij 1 varieert 
de ruimte tussen de palen 
aan de noordzijde in 
werkput 6 tussen 1,8 m en 
2,0 m, maar verder naar het 
zuiden toe in werkput 4 is de 
afstand tussen de palen met 
1,3 m – 1,4 m beduidend 
kleiner. 

In rij 2 is aan de 
noordzijde eveneens een 
meer constante afstand rond 
de 2,0 m waarneembaar, 
maar ook richting het zuiden 
is deze meer veranderlijk. 

Binnen rij 3 
is het omgekeerde 
waarneembaar: aan de 
zuidzijde ligt de onderlinge 
afstand rond de 2 m, maar 
meer naar het noorden is 
deze kleiner. De afstand 
tussen rij 1 en 2 bedraagt 
circa 1,0 m en tussen rij 2 
en rij 3 is de afstand 1,5 m. 

Uit het merendeel van de paalkuilen is geen materiaal afkomstig. Binnen rij 2 is een paalkuil 
aanwezig met twee keramiekfragmenten (S361). Deze paalkuil bevatte een scherf van 
kogelpotaardewerk en een fragment van een grape van roodbakkend aardewerk met spaarzaam 
aangebracht loodglazuur. De kwaliteit van het baksel en het glazuur van de roodbakkende 
scherf is wel zodanig dat de grape waarschijnlijk niet voor 1300 is gemaakt. 

Binnen rij 3 is een paalkuil aanwezig waaruit een fragment van ongeglazuurd steengoed 
afkomstig is (S392). De scherf is deel van een kan en valt op door de aangebrachte oranje 
asblos, typerend voor Siegburger steengoed uit de periode 1375-1500. Het vondstmateriaal 

420 In theorie kunnen ze ook nog voor de eerste fase hiermee samenhangen, hier wordt niet vanuit gegaan.

Rij 1

Rij 2

Rij 3

50 10 m2,5 7,5

contour werkput

paalkuil

mogelijke paalkuil

Afb. 4.4.36. De paalkuilen vormen geen eenduidige structuur. Er zijn 
drie rijen te onderscheiden, maar de onderlinge afstand tussen de 
palen is niet constant. Schaal 1:300. 
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uit de paalkuilen sluit aan bij de vondsten uit de ophogingslagen, de kloostergracht en de 
tuunwal en kan worden gezien als opspit. 

De paalkuilen vormen vermoedelijk de resten van een schutting die meerdere keren is 
herbouwd. Mogelijk is ter hoogte van rij 1 direct nadat de tuunwal is geslecht en het restant 
van de kloostergracht gedempt als eerste een schutting aangelegd. Wellicht zijn daarna op de 
plek van achtereenvolgens rij 2 en rij 3 nieuwe schuttingen geplaatst. Wellicht dat de losse 
grond van de dichtgegooide gracht in eerste instantie minder geschikt werd geacht voor een 
nieuwe stevige structuur maar kon de schutting in de loop der tijd verder naar buiten worden 
geplaatst. De aanwezigheid van resten van de opvolgende kloostermuur net buiten de laatste 
rij paalkuilen (rij 3) is een indicatie voor het opschuiven van de structuur in deze richting.421 

Op twee locaties bestaat een 
afwijkend beeld, doordat 
lokaal meer paalkuilen 
bij elkaar zijn gevonden 
(afb. 4.4.37). Het is geen 
toeval dat deze ter hoogte 
van de oudere opening in 
de kloostergracht aan de 
westzijde en ter hoogte van 
de opening in de tuunwal 
aan de noordwestzijde zijn 
teruggevonden. 

Mogelijk gaat het om 
extra verstevigingen of 
reparaties ter hoogte van 
poorten of deuren in de 
schutting. Daarmee blijven 
de toegangswegen naar de 
Groeneplaats en Vismarkt 
behouden. De aanleg van een 
schutting als opvolger van 
de tuunwal hangt mogelijk 
samen met de toenemende 
gewelddadigheden tegen 
kloosterlingen in het begin 
van de 16de eeuw. Hier 
wordt in de synthese dieper 
op ingegaan.

421 Zie hieronder.

50 10 m2,5 7,5

contour werkput

paalkuil

mogelijke paalkuil

Afb. 4.4.37. Op twee locaties bestaat een afwijkend beeld, doordat 
lokaal meer paalkuilen bij elkaar zijn (zwarte pijlen, schaal 1:300). 
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Kloostermuur
In de loop van de 16de eeuw wordt uiteindelijk ter vervanging van de schutting een kloostermuur 
gebouwd die de kloosterlingen van de buitenwereld moest afschermen. Van deze muur zijn in 
werkput 4, 6 en 7 grote delen van de onderzijde van de fundering teruggevonden (afb. 4.4.38a 
en 4.4.38b).422 Het gaat om maximaal vier lagen halve en hele hergebruikte oranjerode tot 
rode bakstenen. De hele stenen hebben een formaat van 21*10-10,5*4-5 cm. Als mortel is 
een grove schelpkalkmortel met schelpresten gebruikt . De onderste laag is tweeëneenhalf 
steens met een breedte van 52 – 55 cm. Vanaf de laag daarboven versnijdt de fundering naar 
tweesteens en daarna anderhalfsteens. Op de meeste plekken is de fundering weggebroken tot 
de onderste twee lagen, daarna zijn de funderingen van de achtergevels van de huizen langs ’t 
Raaksje direct hier bovenop gebouwd. De onderzijde van de muurresten liggen op een hoogte 
van 1,9 m -2,0 m + NAP.

Onder de onderste stenenlaag is een 4 cm dikke donkergrijze zandlaag aanwezig met 
daaronder een laag van soms bijna 10 cm dik van grove mortelresten met af en toe een stuk 
baksteen (afb. 4.4.38a). Het vermoeden bestaat dat deze mortellaag een uitbraaksleuf is 
van de voorganger van de muur. Tijdens het uitbreken zijn de bakstenen schoongebikt en de 
mortelrestanten teruggegooid in de uitbraaksleuf. Op sommige locaties zijn binnen deze laag 
nog baksteenresten van de oudste ommuring in situ teruggevonden. Een voorbeeld hiervoor is 

422 O.a. S79, S124.

Afb. 4.4.38a en 4.4.38b. In werkput 4, 6 en 7 zijn grote delen van de onderzijde van de fundering van 
de kloostermuur teruggevonden. Deze fundering is later gebruikt als basis voor de achtergevels van de 
huizen langs ’t Raaksje. Let op de mortelbaan onder de fundering.
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in de noordwesthoek van werkput 7, waar de hoek en een deel van de noordelijke achterzijde 
van de ommuring is teruggevonden (S445, afb. 4.4.40). De dichte hoek hier geeft aan dat de 
toegang van en naar de Vismarkt met de komst van de muur rondom het klooster verdwijnt. 

Afb. 4.4.39. Opbouw van de fundering van de kloostermuur. De onderste lagen zijn vermoedelijk in de 
16de eeuw gebouwd uit hergebruikt materiaal, daarbovenop liggen resten van de huizen langs ’t Raaksje.

Afb. 4.4.40. 
In de noordwesthoek van 
werkput 7 is de hoek en 
een deel van de noordelijke 
achterzijde van de ommuring 
teruggevonden.
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Op basis van deze muur-resten kan het kloosterterrein bij benadering worden gereconstrueerd 
(afb. 4.4.41). In de synthese wordt hier dieper op ingegaan.

Afb. 4.4.41. De resten van de kloostermuur op de kadastrale minuut (schaal 1:350).

50 10 m2,5 7,5

spoornummer

contour werkput

muur/muurwerk

uitbraakspoor/vlijlaag

S01
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Afb. 4.4.42. De onderste laag van de fundering wordt schoongemaakt. Zichtbaar zijn bakstenen met 
diverse afwijkende elementen zoals afgezaagde diagonalen en uitgezaagde halve- of kwart cirkels. 
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Aan de noordzijde van werkput 4 zijn hergebruikte bakstenen gevonden die vermoedelijk 
oorspronkelijk als constructie-onderdelen aan de kapel van het voormalige klooster in Den Burg 
hebben toebehoord (afb. 4.4.43 en 4.4.44). Het zijn bijna allemaal bakstenen met afwijkende 
elementen, zoals een inkeping, een diagonaal afgezaagd stuk en/of een uitgezaagde halve- of 
kwart cirkel. Zo zijn er 25 stenen verzameld waarbij een halve cirkel aan de onderste strek is 
uitgezaagd en waarbij de bovenste strek diagonaal is afgezaagd.423 

Deze stenen hebben in eerste instantie deel uitgemaakt van één of meerdere druiplijsten, 
zoals die bij de 15de-eeuwse Zuiderkerk in Enkhuizen nog aanwezig zijn (afb. 4.4.45). Bij de 
nabij gelegen Burghtkerk in Den Burg is sprake van natuurstenen druiplijsten (afb. 4.4.46). 
De druiplijst-stenen hebben afmetingen die variëren tussen 21-22*10-11*4-5 cm. Bakstenen 
van dit formaat werden met name tussen 1450 en 1550 vervaardigd.424 De druiplijst-stenen 
zijn waarschijnlijk in de gewenste vorm gezaagd nadat ze in de oven zijn gebakken. Dit valt af 
te leiden uit het feit dat bij één steen een begin gemaakt is van een uitgezaagde halve cirkel 
en een diagonaal getrokken lijn, waarna alsnog de andere zijde is bijgesneden (afb. 4.4.47).425 

423 V148-BK03.
424 Gawronski & Veerkamp 2004, 19-21. 
425 V148-BK04.

Afb. 4.4.43 (boven). De her-
gebruikte bakstenen in situ. 

Afb. 4.4.44. Detail van de 
hergebruikte bakstenen in situ.
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Afb. 4.4.45. Detail 
foto van druiplijst 
in de Zuiderkerk in 
Enkhuizen.

Afb. 4.4.46. Diverse ornamenten bij de ingang van de nabij gelegen Burghtkerk in Den Burg. 

Afb. 4.4.47. 
Bij deze baksteen 
is een begin ge-
maakt is van een 
uitgezaagde halve 
cirkel (boven) en 
een diagonaal ge-
trokken lijn (links), 
waarna alsnog de 
andere zijde is 
bijgesneden.
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Naast druiplijst-stenen komen ook vijf zogenaamde keperstenen voor: exemplaren waarbij een 
kwart cirkel in één hoek is uitgezaagd en waarbij de strekzijde is bijgeschaafd (afb. 4.4.48).426 
Deze stenen hebben verschillende afmetingen tussen 21,5*10,5*4 cm en 22*11*4,5 cm. 
Dergelijke keperstenen waren vaak onderdeel van de boogconstructie van een spitsboogvenster 
of kruisvenster. Dit soort stenen komt ook nog in de vensterkozijnen boven de hoofdingang 

426 V148-BK02.

Afb. 4.4.48. 
Kepersteen.

Afb. 4.4.49. Profiel-
steen met een uit-
gezaagde vierkante 
inkeping.

Afb. 4.4.50. Profielsteen 
met sierlijke richel 
(V148-BK02).
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van de 15de-eeuwse Burghtkerk in Den Burg voor. Verder kunnen negentien profielstenen met 
een uitgezaagde vierkante inkeping van circa 3x2,5 cm opgemerkt worden (afb. 4.4.49).427 
Als laatste interessant hergebruikt constructie-onderdeel in de fundering kan een profielsteen 
met sierlijke richel genoemd worden (afb. 4.4.50).428 Het spreekt voor zich dat dit object deel 
heeft uitgemaakt van een groot sierlijk venster of bij een geprofileerd deurkozijn, zoals te zien 
is bij de Burghtkerk, en het past daarom eveneens goed bij het vroegere kloostercomplex in 
Den Burg. 

De kloosterkapel of een ander deel van het klooster waartoe deze stenen mogelijk hebben 
behoord, is vermoedelijk ergens in de 16de eeuw gesloopt, waarna de stenen als onderdeel van 
de fundering van de ommuring een nieuwe bestemming hebben gekregen. 

Uitbraakspoor poortgebouw
Aan de westzijde van werkput 4 is een rechthoekig spoor gevonden van minimaal 1,2 m bij 
4,0 m en 0,2 m dikte (afb. 4.4.51).429 De rest van het spoor ligt aan de westzijde buiten het 
plangebied. Binnen de vulling die hoofdzakelijk uit grove mortel bestaat, zijn delen van en 
hele bakstenen gevonden met een formaat van 21*11*5 cm. Deze zijn vergelijkbaar met 
de hergebruikte stenen in de kloostermuur. Door de ligging van dit spoor ter hoogte van de 
opening in de oudere kloostergracht en de vermeende deur in de schutting wordt vermoed 
dat het om een uitbraakspoor van een poortgebouw gaat dat toegang tot de Groeneplaats 
verschafte. Gezien de overeenkomsten met het uitbraakspoor onder de fundering van de 
kloostermuur behoorde deze poort waarschijnlijk bij de oudste fase van de kloosterommuring 
en is deze bij de herbouw van deze muur vermoedelijk niet meer teruggekeerd. 

427 V163-BK01, V163-BK02.
428 V148-BK01.
429 S151.

Afb. 4.4.51. Tegen de westzijde van werkput 4 is een uitbraakspoor gevonden. Vermoedelijk gaat het om 
de resten van een poortgebouw dat bij de oudste fase van de kloosterommuring hoort. 
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Erfgrenzen: deelconclusies
Het overgrote deel van de sporen uit Fase 3 zijn toe te schrijven aan de begrenzing van het 
kloostererf. Twee parallelle greppels, wellicht geflankeerd door een wal, behoren samen met 
een waterkuil of kolk tot de oudste sporen van het klooster. Mogelijk zijn deze in het begin van 
de 15de eeuw aangelegd tijdens de stichting. In de kleine twee eeuwen die hierop volgen wordt 
veel energie gestoken in het afschermen van de kloosterlingen van de buitenwereld. Minimaal 
twee grachten, drie tuunwallen, drie schuttingen en twee kloostermuren volgen elkaar op. 
Vermoedelijk is deze veranderende manier waarop de erfgrens gestalte krijgt en wordt 
aangepast in deze tijd een gevolg van toenemende gewelddadigheden tegen kloosterlingen. Uit 
historische bronnen is deze toename te zien vanaf de jaren twintig van de 16de eeuw.430 Deze 
incidenten kunnen worden gezien als voorbode voor de Beeldenstorm die in 1566 plaatsvond. 
De bron uit het register van interinementen van het Hof van Holland waarin de moord op de 
pater van het Agnietenklooster wordt beschreven, maakt melding van een muur. De laatste 
houten schutting zou dus goed in het laatste kwart van de 16de eeuw plaats hebben moeten 
maken voor zijn bakstenen opvolger. 

Schrickx gaat voor klooster Bethlehem in Oosterblokker uit van een bouw van een muur 
rond het klooster rond 1550, mogelijk iets eerder.431 Hij ziet eveneens een groeiende intimidatie 
van kloosterlingen in de eerste helft van de 16de eeuw. Zo werd in 1529 in het brouwhuis van 
het Blokkerse klooster ingebroken en de zusters lastiggevallen. De bouw van de ommuring 
hangt hier zeker mee samen. Hij wijst echter op de rol van het ‘ideale’ klooster en de financiën.  
In de 16de eeuw doet zich een proces van verstrenging van het kloosterideaal voor, mede 
als reactie op de veranderde tijd. Een ideaal klooster was ook echt fysiek afgezonderd van 
de buitenwereld. Bouwwerken binnen een klooster kostten echter veel geld en konden pas 
worden uitgevoerd als geld beschikbaar was. 

430 Schrickx 2021, deze publicatie. 
431 Mededeling Christiaan Schrickx via e-mail.

Afb. 4.4.52. De randen van blauwe zoden tekenen zich af in de ophogingslagen. De linkerzijde is doorgraven 
door een 17de-eeuwse waterput. 
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4.4.4 Overige sporen
Zodenstructuur: S453
Helemaal aan de noordzijde van werkput 7 zijn de restanten gevonden van een structuur 
opgebouwd uit zoden. In eerste instantie is dit spoor niet als zodanig herkend omdat het 
doorgraven is door een laat 16de of vroeg 17de-eeuwse waterput (afb. 4.4.52). Op een dieper 
niveau heeft het rechthoekige spoor een afmeting van 2,5 m bij 1,8 m. De binnenzijde is 
versterkt met blauwgrijze zoden met een breedte van circa 25 cm.

In de noordwesthoek van dit uitbraakspoor bevonden zich scherven van spaarzaam 
geglazuurd roodbakkend aardewerk en een fragment van geglazuurd steengoed. Tussen de 
roodbakkende scherven kan een bakpan (r-bak-1) onderscheiden worden. Dit object en de 
steengoed scherf zijn in de 15de of vroege 16de eeuw te dateren.432 Het spoor hoort bij de 
kloosterfase, maar de functie is onduidelijk. De hutkom ligt buiten het kloosterterrein, net ten 
noorden van de noordelijke begrenzing en vlak bij de vermoedelijke opening en toegang tot de 
Vismarkt. Binnen het spoor zijn geen aanwijzingen gevonden voor ambachtelijke activiteiten.

Beerput: S161
Helemaal aan de oostzijde van het plangebied in werkput 5 is de onderzijde van een bakstenen 
beerput gevonden. Door de sloop van de voormalige bodewoning is een groot deel van de 
noordzijde verstoord, maar aan de zuidzijde zijn 9 lagen intact gebleven (afb. 4.4.53). De 
beerput heeft een vierkante vorm met afgeronde hoeken met een afmeting van 1,5 m x 1,6 m. 
De rand van de put is een steensmuur opgebouwd met oranjerode bakstenen met een formaat 
van 21,5-22,5*9,5-10*4,5-5,5 cm. Aan de zuidzijde is het muurwerk doorbroken en afgedicht 
met twee bakstenen op hun strekzijde. Waarschijnlijk is deze kant de zijde van de houten 
glijgoot waar via de fecaliën in de put terecht zijn gekomen.

De vulling binnen het spoor bestaat uit sterk humeus bruin en donkerbruin zand met 
mortel, mosselschelpen en humeus materiaal. Dat laatste betreft de ingedroogde beer. 
De onderzijde van de beerput, op een hoogte van 1,06 m + NAP, heeft vermoedelijk een 
groot deel van de tijd boven de grondwaterspiegel gelegen waardoor de beer is vergaan. 

432 Zie bijlage 1.

Afb. 4.4.53. Het restant van de beerput S161. Foto is richting het zuiden genomen.
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Deze beerput bevatte naast twee losse 
roodbakkende scherven een vrijwel complete 
pispot van roodbakkend aardewerk met een 
ribbel op de hals, bolle buik, holle bodem 
of ziel en uitgebogen rand met dekselgeul 
(r-pis-1) (afb. 4.4.54).433 Dit type pispot 
is globaal te plaatsen in de 16de eeuw. 
Schrickx ziet in zijn onderzoek van klooster 
Bethlehem een ontwikkeling waarbij de 
vormgeving van de standringen de bodems 
van het steengoed lijkt te volgen.434 
Omstreeks 1525/1550 voltrekt zich een 
omslag in de vormgeving van pispotten 
waarbij de ziel verdwijnt en de standring 
voor het eerst verschijnt. Op basis hiervan 
kan de pispot en de beerput in de eerste helft van de 16de eeuw worden geplaatst.

Kuil met glas: S312
Aan de zuidzijde van werkput 4 is een kleine kuil gevonden gevuld met glas (afb. 4.4.55). 
In eerste instantie is – op basis van enkele scherven - aangenomen dat het om een 19de-
eeuwse kuil ging met enkele laatmiddeleeuwse gebrandschilderde glasfragmenten erin. Pas 
na specialistisch onderzoek van het materiaal door M. Hulst is gebleken dat de samenstelling 
van het materiaal dusdanig is dat de context moet worden herzien. Het betreft afval van een 
glazenier dat vermoedelijk in de 16de eeuw net buiten de ommuring van het kloosterterrein is 
begraven. Het 19de-eeuwse materiaal moet wel als intrusie worden gezien. Aan dit bijzondere 
vondstcomplex is een apart hoofdstuk gewijd.435 

433 V128-C01.
434 Schrickx 2008, 87.
435 Hulst 2021, deze publicatie. 

Afb. 4.4.54. Uit de beerput komt deze vrijwel 
complete pispot (V128-C01).

Afb. 4.4.55. Deze kleine kuil gevuld met glas blijkt een bijzonder vondstcomplex te zijn.
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Kuil: S57
In de zuidoosthoek van werkput 2 zijn een of twee kuilen 
gevonden. Doordat de bovenzijde verstoord is, kon de 
oversnijding in het veld niet goed worden bepaald.436 De 
vulling van het spoor bestaat uit voornamelijk donkergrijs 
zand met grote brokken van de oorspronkelijke podzolbodem 
(afb. 4.4.56). 

Het vondstmateriaal uit deze kuil bestaat uit 
scherven van minstens drie bakpannen (waarvan één van 
het type r-bak-1), een bord versierd met sgraffito gothische 
letters in wit slib op de vlag, minimaal drie grapen en een 
steelkom (r-stk-16) van roodbakkend aardewerk. Eén van 
de grapen (r-gra-8) is archeologisch compleet aangetroffen 
(afb. 4.4.57).437 Dit spaarzaam geglazuurde model met 
afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul zal ergens 
in de tweede helft van de 15de of de eerste helft van de 16de 
eeuw gemaakt zijn.438 Vooral het sgraffito bord is goed te 
dateren, zo tussen circa 1475-1550.439 Ook de bakpan met 
afgeronde rand (r-bak-1) kan voor 1550 worden geplaatst. Naast roodbakkend aardewerk 
kunnen een scherf van kogelpotaardewerk als opspit plus een scherf grijsbakkend aardewerk 
en twee fragmenten van 15de-eeuwse steengoed kannen uit Langerwehe worden opgemerkt. 
Behalve keramiek zijn ook twee scherven van vensterglas gevonden. 

436 Op basis van het vondstmateriaal is geen onderscheid tussen beide sporen te maken, op basis van textuur 
en kleur van de vulling ook niet. Daarom worden ze als één spoor beschreven.

437 V57-C01; zie bijlage 1.
438 Bartels 1999, 209; www.deventersysteem.nl.
439 www.deventersysteem.nl.

Afb. 4.4.56. S57 in dwarsdoorsnede. 

Afb. 4.4.57. Uit de kuil komt een 
archeologisch compleet stuk van 
een grape (V57-C01).
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Verder is een 16de-eeuwse koperen boeksluiting 
gevonden, die waarschijnlijk aan een bijbel heeft 
toebehoord (afb. 4.4.58).440 Een dergelijke vondst 
past goed in de context van een klooster.

4.4.5 Overige vondsten
Tot slot zijn nog enkele opmerkelijke vondsten 
uit de kloosterfase zonder specifieke context het 
vermelden waard. 

Keramiek
Zo is in een ophogingslaag een scherf aangetroffen 
van een 16de-eeuws bord van Spaanse 
goudlustermajolica (afb. 4.4.59).441 Dit materiaal 
is tamelijk luxe voor de 16de eeuw en getuigt van 
de connectie die Texel had met de grootschalige 
Nederlandse handel in het Mediterrane gebied. Een 
andere interessante vondst die binnen dezelfde 
categorie valt en mogelijk nog aan de kloosterfase 
valt te koppelen is een randfragment van een 
veldfles van Iberisch roodbakkend aardewerk (ib-
vel-1) met een cilindrische geribbelde hals (afb. 
4.4.60).442 

Tussen het afval van het in Blokker 
gelegen 15de- en 16de-eeuwse klooster Bethlehem 
bevonden zich eveneens scherven van Spaanse 
goudlustermajolica en diverse kruiken en amforen 
van Iberisch aardewerk.443 Bij het klooster 
Hessenberg in Nijmegen is bovendien een veldfles 
van Spaanse goudlustermajolica gevonden 
en verder zijn daar meerdere veldflessen van 
steengoed aangetroffen.444 De aanwezigheid van 
een veldfles bij het klooster in Den Burg zou een  
aanwijzing kunnen zijn dat sprake van reizigers of 
zelfs pelgrimage bij dit klooster was. 

Metaal
Munten445

Een drietal munten kan in de kloosterfase worden 
gedateerd.446 Het oudste muntje is een zilveren 
kwart groot uit de vroege 15de eeuw (afb. 4.4.61).447 

440 V53-M01; zie bijvoorbeeld Hoogendijk 2011.
441 V42-C02.
442 V194-C01; www.deventersysteem.nl.
443 Schrickx 2008, 111, 113-114.
444 Stellingwerf 2013, 74, 123.
445 Determinatie: Frank Postma, AWF.
446 Determinatie: Frank Postma, AWF.
447 V27-M01.

Afb. 4.4.58. Een 16de-eeuwse koperen 
boeksluiting, waarschijnlijk van een Bijbel 
(V53-M01).

Afb. 4.4.59. Scherf van een 16de-eeuws bord 
van Spaanse goudlustermajolica (V42-C02).

Afb. 4.4.60. Randfragment van een veldfles 
van Iberisch roodbakkend aardewerk (ib-
vel-1) met een cilindrische geribbelde hals 
(V42-C02).
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Afb. 4.4.61. Het oudste muntje is een zilveren 
kwart groot uit de vroege 15de eeuw (V27-M01).

Afb. 4.4.62. Zilveren stuiver, geslagen in Namen 
tussen 1497 en 1499 in opdracht van de Habsburgse 

vorst Filips de Schone (V105-M01).

Afb. 4.4.63. Tot slot is een Hollandse penning van 
Filips II uit de periode 1561-1572 op te merken 
(V230-M01).

Afb. 4.4.64. Rekenpenning met leeuw van St Marcus, 
keerzijde: rijksappel in een driepas (V379-M01).

Afb. 4.4.65. Rekenpenning met drie kronen en Franse lelies rond 
een bloem, keerzijde: rijksappel in een driepas (V366-M02).

Afb. 4.4.67. Brilvormige gesp 
uit de periode 1400-1600 
(V253-M01).

Afb. 4.4.66. D vormige gesp uit de 
periode 1400-1600 (V77-M03).

Afb. 4.4.68. Naairing 
(V91-M02). Afb. 4.4.69. Vingerhoed (V208-M01).
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Op de voorzijde is deels een wapen met leeuw en een stukje randtekst (”N:A”) zichtbaar. Op de 
achterzijde is een deel van een balkenkruis te zien. Waarschijnlijk is de munt op basis van de 
randtekst geslagen in opdracht van graaf Willem VI van Holland (1404-1417).448 Een bijzonder 
goed bewaard gebleven munt is een zilveren stuiver, geslagen in Namen tussen 1497 en 
1499 in opdracht van de Habsburgse vorst Filips de Schone (afb. 4.4.62).449 De munt is op de 
voorzijde voorzien van het wapen van Filips en op de keerzijde is een gebloemd kruis in vierpas 
met een vuurslag in het centrum als muntteken aangebracht. De vuurslag is het muntteken 
van Namen.450 Tot slot is een Hollandse penning van Filips II uit de periode 1561-1572 op te 
merken (afb. 4.4.63).451 Deze laatste kan gezien de datering natuurlijk ook heel goed pas in de 
fase van het Weeshuis (Fase 4) in de bodem terecht zijn gekomen.

Rekenpenningen
Twee rekenpenningen zijn in de 16de eeuw te dateren. Op de keerzijde zijn ze beiden voorzien 
van een rijksappel in een driepas binnen een cirkel. De afbeeldingen op de voorzijde zijn echter 
verschillend. Het ene exemplaar draagt een voorstelling van de leeuw van St Marcus binnen 
een cirkel (afb. 4.4.64).452 Dit type was tot 1570 in de omloop.453 Het andere exemplaar is 
voorzien van drie kronen en Franse lelies rond een bloem binnen een cirkel. Dit type kwam de 
hele 16de eeuw voor (afb. 4.4.65).454

Gespen
Twee gespen die tijdens het aanleggen van de opgravingsputten zijn gevonden, kunnen in de 
kloosterfase worden gedateerd. Het gaat om een D-vormige gesp uit de 14de of 15de eeuw en 
een brilvormige gesp uit de periode 1400-1600 (afb. 4.4.66 en 4.4.67).455 Vrijwel identieke 
exemplaren zijn ook bij het archeologisch onderzoek tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn 
in Amsterdam aangetroffen.456

Naairing en vingerhoed
Tussen de vondsten zijn tot slot twee 16de-eeuwse stukken naaigerei op te merken. Het gaat 
om een naairing en een vingerhoed. Dit naaigerei is mogelijk door de zusters in het klooster 
gebruikt (afb. 4.4.68 en 4.4.69).457

448 Determinatie: Frank Postma, AWF.
449 V105-M01.
450 Vanhoudt 2015, 107.
451 V230-M01; determinatie: Frank Postma, AWF.
452 V379-M01.
453 Determinatie: Frank Postma, AWF.
454 V366-M02; determinatie: Frank Postma, AWF.
455 V77-M03, 253-M01. 
456 Gawronski & Kranendonk 2018, 551-552 (10.17.3; 10.17.4).
457 V91-M02, V208-M02.



213

Het afval van een 15de-eeuwse glazenier voor het zetten van de 
kloosterramen van het Agnietenklooster458          M. Hulst

Tijdens de opgraving van het terrein werd een kuil gevonden, ingegraven in de gracht rond 
het kloosterareaal (S312). De kuil bevatte vrijwel uitsluitend vlakglas (vondstnummer 
226). Vlakglas komt in archeologische context vaker voor, maar meestal wordt hier 
geen of nauwelijks aandacht aan besteed. Vanwege de bijzondere context is het zinvol 
om dieper op het materiaal in te gaan. De kuil bevatte namelijk 13 kilo vlakglas dat 
aan een glazenier of glasschilder kan worden gekoppeld. De glazenier heeft het glas 
achtergelaten na een verbouwing of renovatie van het Agnietenklooster in de periode 
1450-1525.

De herkomst van vlakglas
In de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd waren verspreid over Europa diverse glashuizen 
actief in de productie van vensterglas. Deze lagen vaak in regio’s waar grondstoffen 
en brandhout ruim voorhanden waren. In de gildevoorschriften van het Amsterdamse 
glazeniersgilde uit 1553 worden drie verschillende kwaliteiten glas genoemd.459 Deze 
werden naar geografische regio’s ingedeeld. Het is daarbij wel de vraag of het hier 
ging om een aanduiding naar herkomst of dat het eerder een kwaliteitsaanduiding 
was. Het Franse glas was het duurste, Bourgondisch glas kwam op een tweede plek 
en het Hessisch glas behoorde tot de goedkoopste kwaliteit vensterglas. Deze regio’s 
corresponderen met Normandië (Frankrijk), Elzas-Lotharingen (Frankrijk, voormalig 
Bourgondië) en Spessart (Duitsland). 

In Amsterdam is aan de Sint Anthonie Breestraat 140 een gevelsteen van ‘D:Glasemakers 
Winkel’ ingemetseld met daarop het interieur van een glazenierswinkel in het begin van 
de 18de eeuw (afb. 1). Hier is te zien dat de glazenmaker verschillende soorten glas tot 
zijn beschikking heeft. Glasschijven met verschillende diameters staan in rekken aan de 

458 De auteur wil graag bedanken: Het team van Archeologie West-Friesland, Marc Barreda, Jacobine 
Melis, Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Mieke Tolboom en Erik Weber.

459 Van Dillen 1929, 227. No. 394.

Afbeelding 1. Glazenierswerkplaats op een 18de-eeuwse gevelsteen (Sint Antonie Breestraat 140, 
Amsterdam).



214

muur. In een groot krat daar onder staan grote glasschijven. In een kist daarnaast zijn 
rechthoekige glasplaten te zien. Dit toont direct twee belangrijkste productietechnieken 
van mondgeblazen vlakglas. De grote ronde schijven werden gemaakt met de 
uitslingermethode (kroonglas). De vierkante platen volgens de cilindermethode. 

Bij de uitslingermethode wordt een bol glas geblazen. Deze wordt daarna overgenomen 
op een pontilijzer en losgeknipt van de blaaspijp. Het pontilijzer met de glasbol wordt 
snel rondgedraaid waardoor, onder invloed van de middelpuntvliedende kracht en met 
hulp van gereedschappen, het nog vloeibare glas zich als een schijf laat vormen. Het 
centrum van de schijf is dikker, zoals ook op de gevelsteen mooi is weergegeven. Dit 
is de plek waar tijdens de productie het pontilijzer vastzat die na verwijdering een 
beschadiging achterliet.

Cilinderglas werd niet alleen gebruikt voor vensterglas maar ook voor hoge kwaliteit 
spiegelglas. In de literatuur worden verschillende productiemethoden voor cilinder-glas 
beschreven.460 Het materiaal van Den Burg is waarschijnlijk gemaakt op de manier 
die Theophilus Presbyter in de 12de eeuw heeft beschreven in zijn ‘De diversis artibus’. 
Om verschillende productiemethoden voor cilinderglas te ervaren, is in het Nationaal 
Glasmuseum in Leerdam een experiment uitgevoerd.461 

De productie van cilinderglas begint met een bol heet glas die met een blaaspijp tot 
een cilinder wordt geblazen (afb. 2a). Als de cilinder groot genoeg is uitgeblazen, wordt 
het uiteinde opengeknipt. De opengeknipte zijde wordt verder geopend (afb. 2b). De 
blaaspijp blijft nog aan de bovenzijde vastzitten. Het uiteinde van de cilinder wordt in 
een achtvorm geduwd (afb. 2c). Hierdoor kan op de rand een pontil worden bevestigd 

460 Een overzicht hiervan is te vinden in de dissertatie van Verena Kauffman 2010.
461 Dit experiment werd uitgevoerd door meester glasblazer Marc Barreda met ondersteuning van het 

Nationaal Glasmuseum in Leerdam en de Stichting Het Historisch Gebruiksglas.

Afbeelding 2A. Uitblazen van de glasbol. Foto J. Melis.
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Afbeelding 2B 
(links). Glascilinder 
geopend aan een 
zijde. Foto M. 
Hulst.

Afbeelding 2C (boven). 
Uiteinde van de cilinder 
wordt in een achtvorm 
gedrukt. Foto J. Melis.

Afbeelding 2D. Pontil wordt bevestigd. Foto J. Melis.

Afbeelding 2E. De blaaspijp is verwijderd, hier wordt 
het glas weer opgewarmd. Foto J. Melis.
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(afb. 2d). Het glas wordt van de blaaspijp verwijderd en zit dan alleen nog aan het 
pontilijzer vast (afb. 2e). De kant waar de blaaspijp aan zat kan dan worden geopend. 
Het glas wordt vervolgens van het pontil afgehaald (afb. 2f).

In de beschrijving van Theophilus moest het glas eerst afkoelen, daarna werd het 
met een heet snij-ijzer opengesneden. Tijdens het experiment is geprobeerd om het nog 
hete glas met een diamant open te snijden (afb. 2g). Het ging hier telkens mis, waarmee 
het toch waarschijnlijk is dat Theophilus gelijk heeft.

Tot slot werd  het glas weer opgewarmd en kon de dan buigzame cilinderglasplaat 
vlak worden gemaakt (af. 2h). Het archeologisch materiaal van Den Burg laat zien dat 
hiervoor ook tangen werden gebruikt. Deze kunnen zijn gebruikt om de cilinder uit 
elkaar te trekken, maar ook om het vensterglas iets te strekken.

Archeologisch zijn nog nooit 
complete glasplaten gevonden. De 
afmetingen waren vermoedelijk 
wel standaard, maar zullen 
enigszins van elkaar verschillen 
per glashuis en tijdsperiode. Caen 
en Berserik stellen dat rond 1500 
cilinderglasplaten een afmeting 
hadden van 25 x 30 cm.462 
Historische bronnen vermelden 

dat in de 16de eeuw in oostelijk Westfalen-Lippe glasplaten van 52 x 47 cm werden 
gemaakt, terwijl deze in de 17de eeuw in Würtemberg een afmeting hadden van 36 x 24 
cm.463 Glashütte Salzwiesen vervaardigde platen van 45 x 30 cm.464

462 Caen & Berserik 2019, 4.
463 Frommer & Kotmann 2004, 204.
464 Frommer & Kotmann 2004, 204.

Afbeelding 2F (boven). Cilinder wordt 
van het pontil verwijderd. Foto J. Melis.

Afbeelding 2G (links). Cilinder wordt 
ingekerfd en geopend. Foto M. Hulst.
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De glazenier
Een glazenier is een ambachtsman die 
de platen of schijven glas tot een venster 
verwerkt. Hij maakt het glas dat werd 
aangeleverd vanuit een glashuis op maat. 
Dit kan door het in stukken te verdelen 
met een snij-ijzer. Dit gereedschap is te 
zien op de eerder genoemde gevelsteen 

van ‘D: Glasemakers winkel’. Naast het rek met gereedschappen staat een ijzeren 
pook. Deze werd roodgloeiend gestookt, waarna deze over de glasplaat heen werd 
gehaald. Het glas sprong hierdoor uiteen. Omdat het springen van de glasplaat niet 
altijd gecontroleerd verliep, moesten de stukken daarna op maat worden gemaakt met 
een gruizelijzer. Dit is een haakvormig ijzeren gereedschap waarmee scherven van het 
glas werden afgebroken. De scherven die 
afgebroken werden, kenmerken zich door 
een typische sikkelvorm. Als het kaliber 
(een stuk glas, dat in glas-in-lood gezet kan 
worden) op maat is, wordt de rand netjes 
afgewerkt met een gruizelijzer (afb. 3). 
Tenslotte worden de verschillende kalibers 
samen in loodprofielen gezet tot een raam. 
Dit raam werd in het venster gemonteerd.

Sommige scherven vertonen krassen. Deze krassen zijn bedoeld om de vorm van het 
kaliber af te tekenen. Glas heeft de neiging om te breken over zulke krassen. Volgens 
de middeleeuwse geschriften van Theophilus werd een glasplaat in eerste instantie in 

Afbeelding 2H (boven). Het glas wordt plat 
gedrukt. Foto J. Melis.

Afbeelding 2I (links). De glasplaat is klaar en 
kan afgekoeld worden. Foto J. Melis.

Afbeelding 3. Detail gruizelrand van een 
glaskaliber.
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stukken verdeeld met een gloeiend heet snij-ijzer.465 
Moderne teksten laten zien dat een glasplaat 
daarvoor niet hoeft te worden ingekrast. Een breuk 
met een gloeiend snij-ijzer laat zich namelijk veelal 
niet leiden door deze krassen. Het is dus meer voor 
de hand liggend dat de ingekraste lijnen bedoeld zijn 
om het glas, nadat het in stukken is gesneden, bij te 
werken met het gruizelijzer. Dit wordt ondersteund 
door de vele typisch sikkelvormige scherven waar-
van nog zichtbaar is dat ze op ingekraste lijnen zijn 
afgebroken.466

465 Kaufmann 2010, 135.
466 Kaufmann 2010, 106.

Afbeelding 4. Boven: toren van Sint Barbara (?). 
Vondstnummers 226-G29 en 226-G48.
Links: gebrandschilderd kerkraam met sint Barbara, 
1440-1446, Rijnland. Collectie Metropolitain museum of 
Art, New York.
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Glasplaten vertoonden regelmatig afwijkingen waardoor niet de gehele glasplaat tot 
vensterglas kon worden bewerkt. Een deel van het materiaal vertoont afwijkingen, 
tangsporen of aan elkaar versmolten delen. Dit waren afvalstukken die niet in het lood 
gezet konden worden.

De glazenier heeft bij de indeling van de plaat vaak drie of meerdere parallel-lopende 
lijnen ingekrast. Waarschijnlijk is dit een marge die later gegruizeld wordt om het 
kaliber op maat te krijgen. Als het kaliber dan op maat is, wordt de scherpe rand netjes 
gegruizeld en was het kaliber klaar om in het lood te zetten. Pas toen in de loop van 
de 16de eeuw de diamantsnijder in zwang kwam, kon het glas direct op maat worden 
gesneden.467 Kalibers behoefden dan lang niet altijd meer te worden gegruizeld. Het glas 
kon zonder verdere afwerking in het lood worden gezet. Tot in de  17de eeuw zien we 
ruiten met gegruizelde kanten.

De glasvondst van Den Burg
Het 13 kg vlakglas valt onder te verdelen in de volgende groepen.

Het grootste deel (6,5 kg) van de glasscherven kon niet worden gedetermineerd. Het 
zijn scherven vlakglas zonder herkenbare bewerkingssporen. Wel zitten er opvallend 
veel sikkelvormige scherven bij.

Ruim 3 kg van het materiaal bestond uit goed herkenbare randen van glasplaten. Het zijn 
allemaal glasplaten die volgens de cilindermethode zijn gemaakt. De randen zijn duidelijk 
herkenbaar omdat ze tijdens het fabricageproces rond gesmolten (vuurgepolijst) zijn. 

467 Caen & Berserik 2019, 5.

Afbeelding 5. Detail geometrisch boordglaasje (vondstnummer 226-G05). De drie cirkels zijn 
ingekleurd met een sanguere verf.
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Het betrof fragmenten van afgesneden randen van glasplaten. Op veel van dergelijke 
fragmenten zijn nog de krassen te herkennen waarmee de glazenier de maten uit heeft 
gezet van de kalibers die hij uit de glasplaat wilde snijden. 

Bijna 2,4 kg bestond uit (fragmenten van) kalibers. Het meest voorkomend zijn de kalibers 
in de vorm van een metrische ruit, of halve ruit en de rechthoek. In de Middeleeuwen 
werden de ruitvormig kalibers gebruikt als basis van een glasvenster. Als uitvulling 
hieromheen werd vaak een lijst van rechthoekige kalibers geplaatst. Op schilderijen zien 
we ook vaak dat een dergelijke rand uit gekleurd glas of gebrandschilderd boordwerk 
bestond (afb. 8). Door een slimme indeling werd het venster samengesteld uit hele en 
halve ruitvormige kalibers. Die werden door de glazenier in een loodprofielen gezet en 
in een venster geplaatst. De kalibers zijn herkenbaar aan de afgewerkte rand, deze 
zijn op maat gegruizeld en de scherpe randen fijn na bewerkt door fijne scherfjes af te 
gruizelen (afb. 3). Bij sommige stukken konden nog sporen van loodprofielen worden 
waargenomen.

Naast het gewone vensterglas is er ook 0,6 kg gebrandschilderd glas aangetroffen. 
Ook als het slechts een scherf was zonder randen kon deze onder kalibers glas worden 
gerekend. Het is tenslotte onwaarschijnlijk dat een niet-afgewerkt stuk glas werd 
beschilderd.

Slechts een klein aantal scherven was van een andere kleur dan het standaard groene 
vensterglas. Het gaat om blauw glas, honingbruin glas en één enkel rechthoekig kaliber 
paars glas. Naast het geheel gekleurde glas was er ook rood plaqué glas. Dit was 
enigszins kleurloos glas met een laagje dieprood glas. Het rood was zo donker van kleur 
dat het niet meer doorzichtig zou zijn als het als vensterglas zou worden gebruikt. Door 
een dun laagje te gebruiken kwam de prachtig, dieprode kleur tot zijn recht (afb. 7).

In de catalogus (zie bijlage 10) zien we bij nr. 1-12 fragmenten van kalibers waarbij de 
randen niet allemaal netjes zijn gegruizeld. Wel is al een kras te zien waarlangs deze zou 
worden afgewerkt. Soms is er zelfs abrupt gestopt halverwege een zijde. Kennelijk werd 
duidelijk dat het kaliber mislukt was.

Nr. 13-18 zijn scherven met krassen. De glazenier heeft het kaliber dus afgetekend. De 
scherven zijn afgebroken langs de krassen, maar nooit verder afgewerkt.

Nr. 19-47 en nr. 56-59 zijn vuurgepolijste randen van de cilinderglasplaat. Vaak zijn 
daar ingekraste lijnen op te zien. Hoewel soms de rand werd gebruikt voor kalibers, 
is dit typisch het afval wat overblijft na het uitsnijden van de kalibers. Ook is te zien 
dat de kleuren blauw en rood plaqué glas in platen cilinderglas zijn aangevoerd. In 
sommige van deze randen zit een beschadiging die waarschijnlijk is veroorzaakt door 
het gruizelijzer (nr. 43 en hoekstuk nr. 52). De haak van het gruizelijzer is op de rand 
gezet, waarna er kracht werd gezet om het stuk af te breken. Hierbij is ook een stuk van 
de rand uitgebroken waar het gereedschap zat.
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Nr. 48-55 en 66 zijn hoekstukken van de cilinderglasplaat. De bovenrand is vuurgepolijst, 
terwijl de zijrand scherp is. Deze zijn herkenbaar omdat de scherpe rand iets naar binnen 
gebogen staat. Hierdoor is  te voelen dat dit een rand is, al is het bijna niet zichtbaar. 
Nr. 55 is binnen deze groep een interessant stuk. Dit zijn de twee tegenoverliggende 
hoekstukken die waarschijnlijk afkomstig zijn van dezelfde cilinderglasplaat. De beide 
scherpe randen staan nog een klein beetje naar binnen gericht. Uitzondering is nr. 66. 
Hierbij is het glas enigszins vervormd en lijkt de breuk wel gescheurd. Mogelijk was het 
glas iets te koud toen het werd opengesneden.

Nr. 60 is een verzameling van sikkelvormige scherven. Dergelijke scherven zijn het 
resultaat van het bijvormen van het kaliber met een gruizelijzer. Sommige van deze 
scherven hebben nog de krassen erop staan die de glazenier heeft aangebracht. Veelal 
zijn ze langs deze krassen afgebroken.

Nr. 61-63 zijn scherven met onbruikbare delen van de glasplaten, al dan niet met 
duidelijke productiesporen. Nr. 61 en 62 hebben een insluitsel in de glasmassa, een 
steentje of brokje frit. Waarschijnlijk is een poging gedaan om deze uit het glas te 
krijgen, maar dat is niet goed gelukt. In het geval van nr. 63 is het glas zeer dun 
uitgerekt en opgestroopt. Bij nr. 64 en 67 zijn glasplaten op elkaar geplakt of is het de 
glasplaat zelf die dubbel is gevouwen en op elkaar is gaan zitten. In het geval van nr. 
65 zien we een pontil op de rand van het glas zitten. Dit zijn typische productiesporen 

Afbeelding 6. Drie stuks productieafval van een brandschilder uit Roermond. Foto’s links: SOB 
Research 2017/Van den Bosch 2017.
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die ontstaan als cilinderglas wordt gemaakt volgens de manier zoals beschreven door 
Theophilus.

Nr. 68 tot 124 zijn kalibers waarvan de vorm te reconstrueren was. Duidelijk zijn de 
ruitvormige kalibers en de halve ruiten. Dit was in de Middeleeuwen de dominante 
vorm waarin het glas werd gebruikt (nr. 68-87). Als uitvulling langs de rand werden 
rechthoekige kalibers gebruikt (nr. 88-97, 116-119, 122, 123). Enkele zijn uitgevoerd 
in een andere kleur zoals paars, honingbruin, plaqué rood en blauw. Enkele kalibers zijn 
geheel met zilvergele brandverf beschilderd waardoor ze, in combinatie met het groen 
getint glas, een warme licht bruine kleur hebben gekregen.

Enkele stukken zijn in contour gemaakt om een rond medaillon (nr. 104). Kalibers die 
deels een rond contour volgen zouden bedoeld kunnen zijn voor bijvoorbeeld gotische 
traceringen (nr. 105-107). Twee grote stukken blauw glas (nr. 120-121) zijn waarschijnlijk 
bedoeld geweest als blauwe lucht rond gebrandschilderde figuren. Hier is een duidelijk 
contour uit het glas gegruizeld. De grootte van deze fragmenten doet vermoeden dat ze 
bedoeld zijn voor grote ramen. Deze stukken vertonen langs de randen verkleuringen 
die erop duiden dat ze in loodprofielen gevat hebben gezeten. Dit zijn dus al oudere 
vervangen of gerepareerde ramen.

Onduidelijk is de bedoeling van de ruitvormige kalibers, waarvan een van de scherpe 
punten is voorzien van twee inkepingen, waardoor er een soort pijlvorm ontstaat (nr. 
110-115). Het is duidelijk dat dit een functie moet hebben gehad, anders zouden er 
geen 6 gelijkvormige exemplaren zijn gevonden. Als deze kalibers in het lood zouden 
zijn gezet, is het echter nauwelijks zichtbaar. Waarom deze kalibers zo op maat zijn 
gemaakt, blijf dus een raadsel.

De glasschilder
Een glazenier was soms ook een glasschilder. Het glas werd beschilderd met een 
brandverf. Voor contouren werd een zwarte of donkerbruine grisailleverf gebruikt. 
Voor het accentueren werd zilvergeel gebruikt, een warme gele kleur die vaak aan de 
buitenzijde van het glas werd aangebracht. Om andere kleuren binnen de compositie 
aan te brengen, werden aparte glasstukken van gekleurd glas gebruikt. Later werden 
nog diverse andere kleuren verf ontwikkeld. In de tweede helft van de vijftiende eeuw 
kwam het Jean Cousin rood (ook wel sanguine genoemd) in gebruik,468 in de loop van 
de 16de eeuw ook diverse emailverven. Dit zijn minder transparante kleuren in de 
kleuren rood, blauw en paars. In eerdere glas-in-loodcomposities moest voor elke kleur 
een kaliber uit een gekleurde glasplaat worden gesneden. Met emailverf was dit niet 
meer nodig en kon men direct de benodigde kleur op het glas schilderen. De brandverf 
werd op een temperatuur van ongeveer 600 graden ingebrand. Dit is ruim onder de 
smelttemperatuur van het glas.

468 Machado et al. 2016.
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Gebrandschilderd glas was in de Middeleeuwen vrij gebruikelijk. Terwijl tegenwoordig 
direct wordt gedacht aan kerkramen, was dit in de Middeleeuwen zeker niet het geval. 
Gebrandschilderd glas kwam overal voor. Rijke burgers die zich glas in de ramen konden 
veroorloven, lieten deze ook vaak voorzien van gebrandschilderde ramen of kregen deze 
geschonken. Vaak waren dit heraldische voorstellingen en glazen ter gelegenheid van 
een huwelijk. Openbare gebouwen en zeker ook kerkelijke gebouwen waren voorzien 
van kleurige ramen die veelal waren geschonken door een weldoener die zichzelf en 
zijn wapenschilden dan ook graag vereeuwigd zag op het glas.469 Als een kerk nieuwe 
glazen nodig had, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of na een brand, werden potentiële 
donoren benaderd voor het schenken van een glas voor een raam. Soms schonk een 
donor een compleet raam, maar het kwam ook voor dat er alleen een som geld werd 
geschonken waarbij de ontvangende partij zorgdroeg voor de bestelling van het raam. 
Grote gebrandschilderde ramen werden in een werkplaats gemaakt. 

Bij het klooster op Texel zijn glasramen ter plekke gemaakt. Het afval laat zien dat de 
glazenier kalibers op maat heeft gesneden. Er zijn aanwijzingen dat gebrandschilderde 
kalibers ter plaatse op maat zijn gemaakt. Op een gebrandschilderd kaliber is een 
kraslijn te zien om deze op maat te maken (nr. 158). Een scherf met zilvergeel heeft een 
kraslijn, deze is gegruizeld van een gebrandschilderd kaliber (nr. 126). Dit zijn sterke 
aanwijzingen dat de kalibers ter plekke op maat werden gemaakt. Het kan gaan om 
kalibers die elders zijn vervaardigd om in het raam gezet te worden. Het is zelfs nog 
mogelijk dat het gerecyclede kalibers zijn. Bij het gebrandschilderde glas is op geen 
enkel fragment te zien of het in loodstrippen heeft gezeten.

Een fragment lijkt erop te duiden dat er wel degelijk is gebrandschilderd. Het gaat om 
een fragment van een langwerpig kaliber dat is beschilderd met een kruis (nr. 125). 
Deze typische vorm zien we ook terug in een glasvondst in Roermond en Zutphen (afb. 
6).470 In het materiaal van Roermond zien we ook het gebrandschilderde kruisje, dat 
goed overeenkomt met het kaliber van Den Burg. Al deze vondsten worden als afval 
geïnterpreteerd van een glazenier. Hoewel de exacte functie van deze kalibers nog hoogst 
onzeker is, zijn de diverse glasdeskundigen het erover eens dat het productieafval van 
een brandschilder betreft. Mogelijk betreft het een proefstukje voor het testen van de 
brandverf of oventemperatuur.

Het archeologisch materiaal laat opvallend veel boordwerk zien met gebrandschilderde 
motieven (nr. 143-169). Slechts enkele stukken zijn afkomstig van een centrale afbeelding, 
zoals een hand met een spijker (waarschijnlijk een fragment van de kruisiging, nr. 131), 
het hoofd van een heilige met aureool en kroon (nr. 129) en twee fragmenten van een 
hand die een toren vasthoudt, waarschijnlijk het attribuut van Sint Barbara (nr. 127-
128, afb. 4). Op een klein fragment staan twee letters afgebeeld (nr. 132). Het valt niet 
te achterhalen of het gebrandschilderd glas materiaal is dat vrijkwam bij de sloop, en het 
zodoende oudere ramen betrof die werden vervangen, of dat  het materiaal is gebroken 
bij de reparatie of overbodig bleek tijdens de werkzaamheden.

469 Groenveld 2012, 142.
470 Van den Bosch 2017, 67; Melis 2020, 141.
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De datering van het glas
Vensterglas laat zich over het algemeen lastig dateren. Vaak moet dit op basis van 
context en stratigrafie van de vondst in de opgraving worden bepaald. In dit geval 
zijn wel een aantal aanknopingspunten binnen het materiaal zelf die een idee geven 
hoe het materiaal kan worden gedateerd. De vondst omvat scherven van vensterglas 
gemaakt volgens de cilindermethode. Pas na 1475 zou het cilinderglas in zwang komen 
in de Nederlanden.471 Het materiaal uit Den Burg vertoont opvallend veel gelijkenis met 
een nog ongepubliceerde hoeveelheid vensterglas, opgegraven aan de Warmoesstraat 
in Amsterdam. Dit materiaal is toegeschreven aan Jan 
Evertszoon de Glazemaker (1465-1501). Net als het 
materiaal van Den Burg bestond het uitsluitend uit 
fragmenten cilinderglas.

De vorm van de ruiten is ook een aanwijzing voor 
de ouderdom. Veel ruitjes waarvan de vorm kon 
worden vastgesteld, hebben de typische vorm van 
een meetkundige ruit. Andere stukken hebben een 
rechthoekige vorm waar vaak de rand mee werd 
afgewerkt. Enkele stukken zijn in een contour 
gemaakt om te worden gebruikt in combinatie met 
gebrandschilderde glazen. Binnen het vondstmateriaal 
is er slechts één stuk dat mogelijk bij een vier-zes-
achtkant-patroon, ofwel Vlaams Renaissance patroon 
heeft gehoord (nr. 84). Het kaliber is te fragmentarisch 
om zeker te stellen dat het onderdeel was van een 
dergelijk patroon. Het vier-zes-achtkant-patroon komt 
in de loop van de 16de eeuw op.472 Het ruitpatroon blijft 
gedurende de 16de eeuw nog populair en zou pas eind 
van deze eeuw echt verdwijnen.    
 
Tussen het vondstmateriaal zijn ook scherven gevonden van rood plaqué glas (afb. 7). 
Omdat glas een intens dieprode kleur heeft, zou door-en-door rood vensterglas geen 
licht doorlaten. Het glas uit deze context laat zien dat het glas één laagje rood heeft. 
Dit is een technische innovatie voor het maken van plaqué glas uit de late veertiende 
eeuw.473

Het gebrandschilderde glas is qua stijl te dateren in de 15de eeuw. Slechts één klein 
fragment valt enigszins uit de toon. Dit is een fragment met twee letters (nr. 451-226-
G45). In de 15de eeuw tot ver in de 16de eeuw zijn gotische letters gebruikelijk. De stijl 
van deze letters lijken eerder in de tweede helft van de 16de eeuw te passen.

De glazen zijn beschilderd met zwarte of donkerbruine grisailleverf aan de 
zichtzijde. Aan de buitenzijde wordt zilvergeel toegepast voor details. Een ruitje laat 
zien dat er ook een transparant roestrode verf werd gebruikt die sanguine of Jean Cousin 

471 Caen & Berserik 2019, 4.
472 Caluwe et al. z.j., 25.
473 Kunicki-Goldfinger et al. 2014, 92.

Afbeelding 7. Aanzicht recht op 
de breuk van een scherf plaque 
rood glas (226-G187). 

Duidelijk is te zien dat het diep 
rode glas slechts een dunne laag 
op een bijna kleurloze glas is.
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rood werd genoemd (afb. 5). Deze verf komt vanaf de tweede helft van de 15de eeuw in 
gebruik.

Al deze gegevens in acht genomen lijkt het erop dat veel van het materiaal in 
de tweede helft van de 15de of vroege 16de eeuw kan worden gedateerd. Een jongere 
datering zou, op basis van een gebrandschilderd stukje en een fragment van een glas-
in-lood patroon ook nog mogelijk zijn.   

Interpretatie van het materiaal 
In de 15de eeuw werd vensterglas al volop gebruikt in kerken, belangrijke gebouwen en 
woonhuizen van de hogere klasse. Texel kende ook gebouwen waar vensterglas en zelfs 
gebrandschilderd glas was aangebracht.474 Toch is het onwaarschijnlijk dat op het eiland 
permanent een glazenier werkzaam was. Deze glazeniers waren vooral te vinden in de 
opkomende steden waar veel werk was. Het is waarschijnlijker dat een glazenier uit een 
dichtstbijzijnde stad is aangetrokken voor werkzaamheden aan het klooster. 

Enkele van de aangetroffen kalibers hadden duidelijk sporen van loodprofielen. Deze 
glaasjes zijn vervangen of het complete venster is vernieuwd. Dit wijst erop dat 

een glazenier is aangetrokken om 
ramen te vervangen of zelfs voor een 
renovatieproject van het klooster.

Het opgegraven gebrandschilderde 
glas is zeer gedetailleerd uitgevoerd. 
Dit is niet nodig voor grote kerkramen. 
Dit is iets wat eerder verwacht kan 

474 Schoorl 1999, 164.

Afbeelding 8. Detail van de Aankondiging. 
Het glasraam laat het glas-in-lood zien 
in de vorm van metrische ruitjes. Het 
venster heeft ook gekleurde boordglaasjes 
met brandschildering. De onderramen 
hebben alleen luiken, aangezien glas  nog 
zo kostbaar was dat niet het hele venster 
voorzien was van vensterglas. Joos van 
Cleve, ca. 1525. Collectie Metropolitain 
Museum of Art, New York.
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worden in woonhuizen of openbare gebouwen waar dichtbij de vensters kan worden 
komen en de details te zien zijn. Het lijkt – met enige reservering – waarschijnlijk 
dat het glas niet van de nabijgelegen Sixtuskerk, maar van gebouwen in het 
kloostercomplex afkomstig is. Uitzondering hierop zijn twee grote fragmenten blauw 
glas. Deze zijn afkomstig van grotere ramen, die eventueel wel afkomstig kunnen zijn 
van de kloosterkerk of kapel.  

Het glas is waarschijnlijk verzameld en in een kuil beland, met als reden om het door te 
verkopen aan een glashuis. In een glashuis kon het weer worden omgesmolten en kon 
nieuw vensterglas van worden gemaakt. In een glashuis werd dergelijk breukglas niet 
alleen toegevoegd aan de glassmelt omdat het een direct bruikbare grondstof was, maar 
het kwam ook de kwaliteit van de glasmassa ten goede.475 In de Middeleeuwen was er 
zelfs sprake van een reguliere handel in breukglas.476 De marktwaarde van het breukglas 
was hoog genoeg om het over langere afstand te vervoeren. In de Vroegmoderne Tijd 
werd er genoeg breukglas vervoerd om dit in Amsterdam in een ordonnantie op te 
nemen over de beurtvaart naar Londen en Rouen. Voor het loon van schippers wordt in 
1611 ook ‘gruys van glas, t’ last’ een bedrag van 7 g(root) gerekend voor het vervoer 
naar Rouen in Frankrijk. In een akte van 1616 werd dit nogmaals genoemd.477 Rouen 
was de belangrijke haven voor de Normandische glashuizen waar het Frans vensterglas 
werd gemaakt. 

Dat glazeniers hun materiaal verzamelden, blijkt wederom uit de archieven. In 1645 
werd de inventaris opgemaakt van de glazenmakerij van Hendrick Aertsz aan de 
Runstraat in Amsterdam.478 Bij een rondgang door de verschillende vertrekken in het 
huis is opgetekend dat er tonnen met glasafval stonden. ‘Op de plaets’ had hij ‘4 tonne 
met gruys van glas’ en ook ‘In ’t voorhuys’ was nog ‘1 ton met gruijs van glas’ aanwezig.

Inmiddels zijn bij diverse archeologische opgravingen soms grote hoeveelheden vlakglas 
gevonden dat aan glazeniers worden gekoppeld. In 17de-eeuwse context werd materiaal 
gevonden in Oldenzaal479, Zutphen480, Roermond481 en Alkmaar482. Oudere contexten 
zijn Rotterdam483, Bad Windesheim484 en  ongepubliceerd materiaal uit Amsterdam. Bij 
veel van deze vondsten valt op dat het steeds deposities zijn met vrijwel uitsluitend 
vlakglas. Het verzamelde materiaal is daarna niet vermengd met ander afval. Dit vormt 
een aanwijzing dat men het glasafval apart heeft willen houden met het oog op een 
toekomstig hergebruik. 
 
Conclusie
Tijdens de opgraving in Den Burg is 13 kg cilinderglas gevonden dat uit de periode 
1450-1525. Naast afvalstukken, half afgewerkte of beschadigde kalibers, zijn ook 

475 Henderson 2000, 38.
476 Frommer & Kottman 2004, 210.
477 Dillen 1929, 708. No 1189.
478 Dillen 1974, 442. No. 856.
479 Melis 2019.
480 Melis 2020.
481 Van den Bosch 2017.
482 Hildebrand en Roedema 1992.
483 Ploegaert 2013, 142.
484 Kaufmann 2010.
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complete kalibers gevonden. Deze hadden soms gebruikssporen, als de afdrukken van 
loodprofielen.

Onder het materiaal waren ook fragmenten van gebrandschilderd glas aanwezig. 
Het is niet duidelijk of deze ter plekke zijn beschilderd en gebrand, of dat beschilderde 
kalibers van elders zijn aangevoerd. Niettemin doet kenmerkend vingervormig fragment 
vermoeden dat wel degelijk in Den Burg glas werd gebrandschilderd.

De vondst betreft afvalstukken verzameld door een glazenier tijdens 
werkzaamheden aan het klooster. De afdrukken van loodstrippen op het glas duiden 
erop dat oude ramen zijn vervangen. Het is waarschijnlijk dat het verzamelde materiaal 
werd gerecycled in een glashuis in Duitsland of Frankrijk. Waarom dit niet is gebeurd, 
blijft een open vraag.

Het vondstmateriaal van Den Burg geeft een goede kijk in de werkmethoden van 
een glazenier. 

Afbeelding 9. Het gebrandschilderd glas wordt gepuzzeld.
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4.5 Fase 4: Nieuwe Tijd: Weeshuis/Raaksje

Uit historische bronnen is bekend dat in 1573 twee burgemeesters van Texel naar Delft zijn 
gereisd om aan de Prins van Oranje vergunning te vragen om het klooster als weeshuis te 
mogen gebruiken.485 Waarschijnlijk kreeg het voormalig kloosterterrein na deze omwenteling 
geleidelijk een ander uiterlijk. 

Binnen de ommuring zijn resten van meerdere huizen gevonden waarvan een deel 
mogelijk is gebouwd nadat het klooster een weeshuis was geworden. Aan de oostzijde ter 
hoogte van de bodewoning is een waterkelder en een beerput tevoorschijn gekomen. Het 
vondstmateriaal uit de beerput dateert in de eerste helft van de 16de eeuw waaruit valt op te 
maken dat het al in gebruik was in de kloosterperiode (Fase 3). De waterkelder is vermoedelijk 
in de 17de eeuw aangelegd, mogelijk als verbouwing binnen hetzelfde pand. Funderingen zijn 
hier niet gevonden, mogelijk zijn die verdwenen tijdens de bouw of sloop van de bodewoning. 
Iets ten westen van deze resten zijn meerdere sporen tevoorschijn gekomen met materiaal 
uit de periode tussen de late 17de en vroege 18de eeuw, globaal rond 1700. Vermoedelijk is het 
pand dat hier stond in ieder geval tot die 
tijd in gebruik geweest.

In het westelijke deel van het 
plangebied zijn resten van vermoedelijk 
drie panden gevonden. Het gaat 
voornamelijk om dieper ingegraven 
sporen zoals kelders, waterkelders 
en uitbraaksporen van poeren en 
funderingen. Van de funderingen zelf uit 
deze fase is vrijwel niets teruggevonden. 
Opvallend is dat de resten niet 
georiënteerd zijn langs de ommuring van 
het weeshuiscomplex maar eerder haaks 
op de Parkstraat en in het verlengde 
van een paar panden aan de Vismarkt. 
Een deel van de complexen in het 
noordwestelijk deel van het plangebied, 
bevat bijzondere vondsten die zijn toe 
te schrijven aan rijke families die aan 
de Vismarkt zetelden in deze periode.486 
Het vondstmateriaal dat bij deze panden 
hoort, dateert voornamelijk in de 17de en 
18de eeuw.487

De datering van de ‘kamers’ langs 
’t Raaksje is door historisch onderzoek 
scherper geworden, maar een exacte 
begindatering is niet achterhaald. 
Geschat wordt dat ergens in het begin 
van de 17de eeuw de voorlopers van de 

485 Zie ook H2.
486 Zie H2 en hieronder.
487 M.b.t. de keramiek wordt voor exacte aantallen van randen, wanden en bodems verwezen naar bijlage 1.

Afb. 4.5.1. In de latere 19de en 20ste eeuw zijn delen van 
funderingen, maar ook kelders en schrobputten op of 
tegen de resten van de ommuring aangelegd.
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huisjes langs ’t Raaksje zijn gebouwd.488

Voorafgaand hieraan zijn de panden binnen het weeshuiscomplex grondig gesloopt. Ook 
de ommuring rond het terrein verdween in deze fase of werd geïncorporeerd in de kamers 
langs het Raaksje. De achtergevels van de panden rustten op de restanten van deze muur. 

Hieronder volgt een meer uitgebreide beschrijving van de belangrijkste sporen en 
vondsten uit Fase 4.

4.5.1 Ommuring
Zoals in de vorige paragraaf omschreven, wordt in de loop van de 16de eeuw een hoge muur 
om het kloosterterrein heen gebouwd. Op basis van analogie met andere kloosters en een 
bron uit 1544 waarin melding wordt gemaakt van de muur aan de Groeneplaats kan een 
bouwdatering in de eerste of tweede kwart van de 16de eeuw worden aangenomen.489 Onder 
het aangetroffen muurwerk is een uitbraakspoor aanwezig en de aangetroffen baksteenresten 
daarboven zijn vermoedelijk van een opvolgende fase waarin de muur voor een tweede keer 
wordt opgebouwd. Dit is gedaan met hergebruikte stenen uit de late 15de of vroeg 16de eeuw.490 
In het midden van werkput 4 aan de westzijde is tegen een stuk van de muur wat 17de-eeuws 
vondstmateriaal tevoorschijn gekomen. Noemenswaardig is een fragment van een majolica 
tegel versierd met lelie hoekmotieven rond een centrale voorstelling binnen een blauw gekarteld 
kwadraat en diverse andere scherven die tussen grofweg 1550 en 1650 dateren.491 Zo is tussen 
het vondstmateriaal een scherf van een bakpan van het type r-bak-4 te herkennen die ergens 
tussen 1550 en 1675 moet zijn gemaakt.492 Verder bevonden zich een dik steelfragment van 
een tabakspijp, twee scherven van een groen geglazuurde grape van witbakkend aardewerk493 
en een randfragment van een blauw beschilderd majolica bord dat na 1600 is vervaardigd 
tussen de vondsten rond de fundering. Ook is een fragment van een groengekleurde fles uit 
deze periode op deze plek gevonden. 

De aanwezigheid van deze vondsten vlakbij de muur zouden kunnen duiden op een 
datering van de herbouw in de late 16de of vroege 17de eeuw, maar het is niet zeker. Er is geen 
duidelijke insteek onderscheiden waar de vondsten aan gekoppeld zijn. Gezien de toename 
van vondsten en daarmee samenhangende bouwactiviteiten op het weeshuiscomplex in de 
17de eeuw, is het aannemelijk dat ook de muur in deze periode is vernieuwd. Vermoedelijk is 
de muur in deze periode mogelijk gelijktijdig geïncorporeerd in de achtergevel van de kamers 
aan ’t Raaksje. In de latere 19de en 20ste eeuw zijn delen van funderingen, maar ook kelders en 
schrobputten op of tegen de resten van de ommuring aangelegd (afb. 4.5.1).

4.5.2 Pand Parkstraat
Aan de oostzijde van het plangebied in werkput 1, 2, 3 en 5 zijn resten gevonden die 
vermoedelijk samenhangen met een pand dat hier oorspronkelijk aan de Parkstraat heeft 
gestaan. Door de bouw en sloopwerkzaamheden rond de bodewoning is de bodem hier sterk 
verstoord – vooral aan de oostzijde van genoemde werkputten - en zijn alleen de diepere 
resten bewaard gebleven.

Beerput S161
Zoals hiervoor genoemd en beschreven gaat het in eerste plaats om de resten van een beerput 

488 Zie deelconclusie p233.
489 Zie paragraaf 4.4.
490 Zie paragraaf 4.4.
491 V138.
492 www.deventersysteem.nl.
493 De grape heeft loodglazuur waar ijzeroxide aan is toegevoegd.
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(S161).494 Uit de vulling van de beerput is een vrijwel complete pispot van roodbakkend 
aardewerk gevonden, die dateert in de eerste helft van de 16de eeuw. Het vermoeden bestaat 
dat hier in de kloosterperiode (Fase 3) een pand stond dat in de 17de eeuw nog is gebruikt. 

494 Zie paragraaf 4.4.

Afb. 4.5.2. Waterkelder S160, let op de rigoureuze verstoring die heeft plaatsgevonden tijdens de sloop 
van de bodewoning. 

Afb. 4.5.3. Waterkelder S160. Op de achtergrond het restant van beerput S161.
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Waterkelder S160
Op 1,0 m ten noorden van de beerput is 
in het oostelijk profiel van werkput 5, het 
restant van een waterkelder gevonden 
(S160). De bovenzijde is door de sloop van 
de bodewoning ernstig verstoord, maar 
het diepere deel is intact gebleven. Het 
gaat om een halfsteens muurwerk van gele 
bakstenen met een formaat van 18*8*4 
cm. Op de bodem lag een plavuizenvloer 
van groen en geel geglazuurde plavuizen 
(22*22*? cm) in dambordmotief (afb. 
4.5.2 en 3). De waterkelder is gefundeerd 
op noord-zuid georiënteerde eikenhouten 
planken (110 x 12,5 x 1,5 cm) die zijn 
geplaatst op twee liggers van fijnspar (Picea 
abies Karst.).495 

Askuil S47
In de noordwesthoek van werkput 2 is 
bovenop waterput S76 een langwerpige kuil 
gevonden met een diepte van 0,3 m (S47, 
afb. 4.5.4). De kuil is gebruikt als as- en 
afvaldump. In de kuil met een vulling van 
grijs en oranje zand met as en houtskool 
lagen vooral scherven van roodbakkend 
aardewerk. Daarbij zijn typisch laat 17de tot 
vroeg 18de eeuwse vormen te herkennen 
als een in Bergen op Zoom vervaardigde 
bakpan met hoge zijwand en kraagrand 
(r-bak-6), een wijde grape met scherpe 
buikknik en kraagrand met brede dekselgeul 
(r-gra-17) en twee Friese papkoppen 
(r-kop-4) versiert met s-jes van wit slib 
langs de rand en gemarmerd slib aan de 
binnenzijde.496 Verder zijn ook twee deksels 
van Brabants roodbakkend aardewerk, 
betreffende een doofpotdeksel (r-dek-4) en 
een tweeorige sluitpandeksel (r-dek-8), plus 
twee lekschalen tussen de scherven te onderscheiden.497 Naast het roodbakkend aardewerk is 
faience een algemene vondstcategorie met scherven van minimaal zes objecten, waaronder 
twee borden van het type f-bor-2, een losse scherf van een ander bord en twee fragmenten 
van theeschotels. Het meest complete object uit dit spoor is een groot stuk van een wijde 
bolle kom van faience op standring met naar buiten geknikte rand (f-kom-14) (afb. 4.5.5). 

495 M10.
496 www.deventersysteem.nl.
497 www.deventersysteem.nl.

Afb. 4.5.4. Kuil S47 in doorsnede. De zoden rechts 
zijn van waterput S67.

Afb. 4.5.5. Wijde bolle kom van faience beschilderd 
met blauwe vruchten, stippen en stermotieven (voor- 
en achterkant). Datering: rond 1700 (V66-C01).
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De kom is beschilderd met blauwe vruchten, stippen en stermotieven en kan gedateerd worden 
rond 1700.498 Verder zijn een paar losse scherven van witbakkend aardewerk, geglazuurd 
steengoed en een fragment van een blauw beschilderd majolica bord aangetroffen. Een 
opvallende vondst is een fragment van een Iberische amfoor. 

Verder is een aantal fragmenten van tabakspijpen, waaronder twee trechtervormige 
ketels, gevonden. De pijpenkoppen zijn van fijne of porseleinen kwaliteit. Eén exemplaar met 
hielmerk “VW” kan aan de Goudse pijpenmaker Joost van Weteringen worden toegeschreven. 
Deze pijp dateert tussen 1705-1725.499 De andere pijp is eveneens in het eerste kwart van de 
18de eeuw gemaakt.500 Op grond van deze tabakspijpen in combinatie met het overige laat 17de 
en vroeg 18de eeuwse vondstmateriaal kan worden verondersteld dat deze askuil in het eerste 
kwart van de 18de eeuw is gegraven.

Een 17de-eeuws lakenlood van Amersfoort, herkenbaar aan het stadswapen van de stad 
en de tekst “AME…”, sluit qua datering aan bij de overige vondsten uit de kuil.

Afvalkuil S77
Uit profiel 5 in werkput 3 zijn diverse 
fragmenten keramiek verzameld. Deze 
zijn afkomstig uit een ondiepe kuil die 
daarin schuin is aangesneden (S77). In 
deze laag bevond zich een aantal scherven 
van roodbakkend aardewerk, steengoed 
en faience. Tussen het roodbakkend 
aardewerk kunnen twee scherven op 
basis van het baksel met zwart gespikkeld 
oppervlak als Friese producten herkend 
worden. Een opvallende vondst is een 
fragment van een blauw beschilderd deksel 
van tinglazuuraardewerk met opvallend 
craquelé en mat glazuur, afwijkend van de gebruikelijke Nederlandse faience (afb 4.5.6).501 
Waarschijnlijk gaat het om een buitenlands product, bestemd voor op een apothekerspot. 
Daarnaast is een scherf van een bord van Spaanse goudlustermajolica uit de 16de eeuw ook als 
bijzonder aan te merken (afb. 4.4.59).502 Het materiaal zal ergens tussen 1700 en 1800 in de 
afvalkuil terecht zijn gekomen.

Afvalkuil S11
In de zuidwesthoek van werkput 1 is in profiel 1 en 5 een laag onderscheiden (S11) met 
vondstmateriaal. Door de sloop van de bodewoning is de bodem hier ernstig verstoord. 
Vermoedelijk gaat het om een afvalkuil waarvan de grenzen in het vlak niet zijn onderscheiden. 
Deze laag bevatte verschillende scherven van 18de-eeuwse keramiek, onderverdeeld in 
steengoed, roodbakkend en witbakkend aardewerk, faience en pijpaarde. Bij het steengoed 
kan als vorm een pispot (s2-pis-3) herkend worden, die op basis van het lichtgrijze baksel 
uit het Duitse Westerwald afkomstig is. Het roodbakkend aardewerk bestaat uit onder andere 
uit een bordfragment van Nederrijns aardewerk met slibversiering. Verder valt een vuurtest 

498 www.deventersysteem.nl.
499 Zie bijlage 9.
500 Zie bijlage 9.
501 V42-C01.
502 V42-C02.

Afb. 4.5.6. Blauw beschilderde deksel voor 
vermoedelijk een apothekerspot. Waarschijnlijk gaat 
het om een buitenlands product (V42-C01).
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(r-tes-2) als vorm te herkennen. De scherven van witbakkend aardewerk zijn bedekt met een 
groen glazuur, specifieke vormen zijn niet te onderscheiden. Van pijpaarde is een fragment 
van een trechtervormige tabakspijp uit de vroege 18de eeuw op te merken.503 Naast 18de eeuws 
vondstmateriaal bestaat ongeveer een derde van de verzamelde keramiekfragmenten uit 
middeleeuws aardewerk. Het gaat hier waarschijnlijk om opspit uit oudere lagen of sporen. 
Vlak naast de kuil is een vroegmiddeleeuwse kuil en een laatmiddeleeuwse waterput aanwezig. 
Het materiaal zal ergens tussen 1700 en 1800 in de kuil terecht zijn gekomen.

Pand Parkstraat deelconclusie
De beschreven sporen hangen deels of mogelijk allen samen met een niet nader te duiden 
pand dat hier langs de Parkstraat heeft gestaan. Door de bouw en sloopwerkzaamheden rond 
de bodewoning is de bodem hier sterk verstoord en zijn voornamelijk de diepere resten van 
het pand bewaard gebleven, funderingen ontbreken. De contouren of afmetingen zijn hierdoor 
niet te achterhalen. De afvalconcentraties aan de westzijde van werkput 1,2 en 3 zullen buiten 
de westelijke gevel van het pand hebben gelegen. Het pand zal op basis van de vondst uit 
de beerput al dienst hebben gedaan in de 16de eeuw en in de eeuw daarna zijn verbouwd. De 
vondstconcentraties dateren rond 1700 of globaal in de gehele 18de eeuw, een indicatie dat het 
pand toen nog in gebruik is geweest. 

Rond 1780 heeft Van Cuyk, kunstschilder en geschiedschrijver, in zijn aantekeningen 
over Texel meerdere zaken over het voormalig kloosterterrein geschreven. Hij vermeldt: “Door 
eene groote deur, welke de ingang van het klooster schynt geweest te zyn, komen wy op eene 
open plaats; en door een gaanderytje aan de linkerhand in een huis, hetwelke voorheen een 
gedeelte van het klooster heeft uitgemaakt, maar, zoo als aan de wyze van bouwen gezien 
kan worden, verbetert is in de zeventiende eeuw; daar binnen is echter noch de oude reefter 

503 Zie bijlage 9.

Afb. 4.5.8. De ingang naar de Wezentuin in het eerste decennium van de 20ste eeuw. Deze lag vermoedelijk 
op de oorspronkelijke hoofdtoegang naar het klooster en later weeshuiscomplex (archief. W. Eelman).



234

of eetzaal, met oude verglaasde roode en geele tegeltjes bevloert (…); over dit gebouw gaan 
groote zolders, en naby hetzelve staat een oud stuk muurs, welke een overblyfsel is van het 
oude kapelletje; achter aan het gebouw is noch een groote schuur, en onder dezelve eene 
ruime wel gemetselde kelder.”504 Dit is een mooie beschrijving die mogelijk betrekking heeft 
op dit pand. De ingang van het klooster heeft meer oostelijk gelegen aan de Parkstraat (afb. 
4.5.8), net ten westen van het latere Weeshuis. Aan de ‘linkerhand’ daarvan sta je ongeveer 
ter hoogte van genoemde werkputten. Mogelijk moet het pand gesitueerd worden in het 
verlengde van het oude weeshuis en met een vergelijkbare breedte.

4.5.3 Sporen langs de ommuring: drie panden?
Op basis van de aangetroffen sporen en vondstcomplexen aan de westzijde van het plangebied 
wordt vermoed dat hier twee of drie panden langs en binnen de ommuring hebben gestaan. 
Door het ontbreken van duidelijke resten van funderingen kunnen de panden niet eenduidig 
worden gereconstrueerd.505 Een ander deel van de sporen en vondsten kan worden gekoppeld 
aan de rijke families die in de 17de, 18de en 19de eeuw aan de Vismarkt woonden en dit deel van 
het voormalig kloosterterrein in hun bezit hadden.506 Hieronder worden de sporen van noord 
naar zuid beschreven. In de deelconclusie wordt een poging tot reconstructie gedaan.

S467 (Beerput): 1775-1825
Helemaal in de noordoosthoek van werkput 7 is een beerput tevoorschijn gekomen. Ondanks 
dat de put vlak tegen de oude bouwkuip van het gemeentehuis ligt, is het spoor goed bewaard 
gebleven. De schacht is opgebouwd met gele bakstenen met een formaat van 16*7,5*3,5 cm 
en oranje en gele grotere stenen met een formaat van 21,5*10,5*4,5 cm. Stenen van dit laatste 

504 Van Cuyck 1789, 48-49.
505 Het is ook mogelijk dat een deel van de vondsten zijn toe te schrijven aan de bewoners van de kamers aan 

de andere zijde van de ommuring, zie deelconclusie.
506 Zie paragraaf 2.3.

Afb. 4.5.9. Opbouw binnen de beerput S467.
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formaat zijn veel gevonden en komen mogelijk oorspronkelijk uit de oude kloosterkapel.507 De 
vulling is in drie delen opgebouwd (afb. 4.5.9): de bovenste laag bestaat volledig uit schelpen 
en is 35 cm dik. Daaronder is een pakket grof baksteenpuin en mortel aanwezig van eveneens 
35 cm dikte. De onderste 20 cm bestaat uit grijsbruin sterk humeus zand met gedroogde beer 
en vondstmateriaal. Mogelijk is de beerput nadat deze in onbruik is geraakt, volgestort met 
puin van de bovenzijde. Daarna is de beerlaag ingedroogd en gecomprimeerd en de bovenzijde 
aangevuld met schelpmateriaal.

Deze beerput bevatte veertien scherven van keramiek waarbij minimaal elf objecten zijn 
te onderscheiden. Daarnaast zijn fragmenten van minstens 34 tabakspijpen en zes voorwerpen 
van glas gevonden. Tot slot zijn enkele metaalvondsten uit de put verzameld. De samenstelling 
van de vondsten is opvallend luxe en wordt hieronder nader beschreven. 

Keramiek
Ongeveer de helft van de keramiekvondsten bestaat uit verfijnd serviesgoed. De grove 
keramieksoorten omvatten roodbakkend aardewerk, steengoed en faience. Het roodbakkend 
aardewerk bestaat uit scherven van een roompot (r-kan-8) van Fries aardewerk met 
slibversiering, een grape uit Bergen op Zoom en een kom (r-kom-97) bedekt met een laag 
mangaanoxide in het loodglazuur (afb. 4.5.10.1).508 Het steengoed betreft een fragment van 

507 Zie paragraaf 4.4.
508 V392-C01.

1

2

3 4

Afb. 4.5.10. Diverse objecten van keramiek uit beerput S467.
1. Kom roodbakkend aardewerk bedekt met een laag mangaanoxide in het loodglazuur (V392-C01).
2. Een theeschotel van Engelse creamware (V392-C03).
3. Zeer luxe schotel van Chinees porselein met overglazuur zwart-goud “Encre de Chine”-decor (V392-C04).
4. Een cilindrische kop van porselein uit Parijs beschilderd met polychrome korenbloemen (V392-C05).
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een zoutpot uit het Westerwald (s2-pot-9) en van faience zijn fragmenten van een bord en 
een zalfpotje gevonden.509 Van het verfijndere industrieel wit aardewerk zijn een theeschotel 
(iw-bor-3) en een oor van een pispot van Engelse creamware uit de late 18de of vroege 19de 
eeuw gevonden (afb. 4.5.10.2).510 De producten uit de waterput die als zeer luxe bestempeld 
kunnen worden zijn twee schoteltjes (p-bor-1) van Chinees porselein met overglazuur zwart-
goud “Encre de Chine”-decor uit het midden van de 18de eeuw en een cilindrische kop (ep-
kop-3) van porselein uit Parijs beschilderd met polychrome korenbloemen vervaardigd in de 
periode rond 1800 (afb. 4.5.10.3 en 4).511 Beide categorieën, respectievelijk Encre de Chine 
en Frans porselein, komen sporadisch voor in 18de- en vroeg 19de-eeuwse archeologische 
vondstcomplexen.512 In een beerput van een Alkmaarse patriciërsfamilie zijn vergelijkbare 
producten aangetroffen.513 Dit soort objecten heeft duidelijk een relatie met welvarende lieden 
uit de 18de eeuw, ze passen dan ook goed bij de bewoners van het grote huis aan de Vismarkt 
in Den Burg in die periode (afb 4.5.11).

Tabakspijpen
Bij de tabakspijpen, alle afkomstig uit Gouda, valt het ook op dat ze allemaal van fijne of 
porseleinen kwaliteit zijn. De meeste exemplaren zijn een product van Jan Trip of Teunis van 
der Ben, herkenbaar aan het hielmerk “SDL”.514 De kleipijpen kunnen vooral in het eerste kwart 
van de 19de eeuw gedateerd worden. Twee pijpen zijn het product van Jan van Leeuwen en 
komen uit de periode 1802-1822. Eén exemplaar is tussen 1803 en 1815 gemaakt.515

509 V392-C02.
510 V392-C03.
511 V392-C04, V392-C05.
512 Bartels 1999, 200.
513 Stellingwerf 2019, 102, 109.
514 Zie bijlage 9.
515 Zie bijlage 9.

Afb. 4.5.11. View of a drawing room, van Philip Reinagle (circa 1790). Dit schilderij geeft een goed beeld 
van hoe welvarende lieden in deze periode hun tijd verdrijven.
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Glas
Het glaswerk bestaat uit scherven van een medicijnflesje, kelkglas, beker en twee fragmenten 
vensterglas. Het kelkglas heeft een facetgeslepen stam en de beker is versierd met radgravures 
in neoklassieke stijl, gekenmerkt door strikken en guirlandes.516

Bouwkeramiek
Verder zijn enkele stukken van wandtegels uit de 17de en 18de eeuw gevonden. Van de constructie 
van de put zijn twee bakstenen verzameld. Het gaat om geeltjes met een gemiddelde afmeting 
van ca. 18*8,5*3,5 cm, een vrij typisch formaat baksteen voor de 17de en 18de eeuw.517 De 
waterput zal ergens in die periode gebouwd zijn. 

Metaal
De metaalvondsten uit de put bestaan uit een zilveren vingerhoed, een munt en een 
rekenpenning. Naast het al besproken porselein getuigt ook de vingerhoed van luxe. Zilveren 
exemplaren zijn veel zeldzamer dan messing vingerhoeden. Bovendien is deze vingerhoed 
versierd met een gegraveerde tekst (afb. 4.5.12.1).518 Omdat het oppervlak van het zilver in 
de bodem is aangetast, is de tekst lastig te ontcijferen. Maar met enige moeite is te lezen dat er 
‘Souvenir d’Amitié’ staat. Deze vriendschapssouvenirs waren vooral populair onder de Franse 

516 Stellingwerf 2019, 104; Henkes 1994, 307.
517 Gawronski & Veerkamp 2004, 20-23.
518 V392-M01.

1 2

3 4

Afb. 4.5.12. Diverse objecten van metaal en been uit beerput S467.
1. Zilveren vingerhoed (V392-M01).
2. VOC-duit van Utrecht (V392-M02).
3. Rekenpenning (V392-M03).
4. Benen mesheft (V392-O01). 
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elite in de late 18de eeuw, getuige de vele 
luxe ivoren en vergulde schrijfdoosjes met 
deze tekst erop aangebracht (afb. 4.5.13).519 
Dat dergelijke items ook wel voorkwamen 
in Nederland blijkt uit een vroeg 19de-eeuws 
knipwerkje met ‘Souvenir d’Amitié’ dat zich 
in het Zeeuws archief bevindt (afb. 4.5.14). 
De munt is een Utrechtse VOC-duit uit 1790 
in tamelijk slechte staat (afb. 4.5.12.2).520 
Duiten met het VOC-monogram waren 
bestemd voor de handel in Oost-Azië. 
Deze munt dateert uit de nadagen van het 
beroemde bedrijf dat in 1799 failliet werd 
verklaard. Texel speelde een belangrijke 
rol in de bevoorrading van de schepen in 
dienst van de VOC. Een schipper heeft de 
munt mogelijk als kleinood bewaard en 
zodoende is hij uiteindelijk in Den Burg 
terecht gekomen. De rekenpenning draagt 
het portret van de Franse koning Lodewijk 
XVI die vanaf 1774 regeerde en in 1793 
ter dood veroordeeld werd door het Franse 
revolutionaire bewind (afb. 4.5.12.3).521 Op 
de keerzijde is het koninklijke wapen (ovaal 
schild met drie lelies) en daaromheen de 
tekst “I C REICH” te zien. “I C REICH” staat 
voor de producent Johann Christian Reich 
die in Fürth vlakbij Neurenberg actief was 
tussen 1758-1814.522 Waarschijnlijk is dit 
object als speelpenning bij een kaartspel 
gebruikt. 

Been
Een laatste bijzondere vondst is een benen mesheft met een puntig uitsteeksel aan de 
onderzijde (afb. 4.5.12.4).523 Wellicht zat nog een sierlijk metalen beslag op dit uitsteeksel 
bevestigd. 

Op basis van het vondstmateriaal, in het bijzonder de tabakspijpen, is de put waarschijnlijk in 
het eerste of tweede decennium van de 19de eeuw buiten gebruik geraakt.

S454 (Uitbraakspoor/waterput): 1575-1625
Rond het midden van werkput 7 is een uitbraaksspoor aangetroffen. Bij het verdiepen van 
dit spoor bleek in het midden nog een restant aanwezig van een houten ton (afb. 4.5.15). 

519 www.weber-antiquities.com.
520 V392-M03, determinatie: Frank Postma, AWF.
521 392-M02.
522 Determinatie: Frank Postma, AWF.
523 V392-O01.

Afb. 4.5.13. Ivoren schrijfdoosje uit de 18de eeuw.

Afb. 4.5.14. Vroeg 19de-eeuws knipwerkje. Bron: 
Zeeuws Archief. 
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Vermoedelijk betreft het een waterput waarvan 
de bovenzijde is afgebroken nadat de put in 
onbruik is geraakt.

Dit spoor bevatte verschillende scherven 
van roodbakkende grapen met een 16de- 
of 17de-eeuwse datering. Een interessante 
vondst daarnaast is een fragment van een 
vuurstolp van Noord-Hollands slibaardewerk 
uit de periode rond 1600 (afb. 4.5.16).524 Het 
object is versierd met klavers en geometrische 
motieven. Verder is een fragment van een 
laat 16de- of vroeg 17de-eeuws majolica bord 
met polychroom decor gevonden. Een laatste 
opvallende vondst is een spinsteentje van 
steengoed (s2-spi-1) dat getuigt van lokale 
weef- en spinwerkzaamheden, mogelijk gerelateerd aan het klooster of het weeshuis.

De duigen van de ton zijn bemonsterd en gedateerd.525 Spinthout en wankant ontbreekt 
maar de concentratie van dateringen zit rond 1520-25. Dit kan geïnterpreteerd worden als de 
datering voor de spinthoutgrens van de bijbehorende duigen. Hiermee kan een kapinterval 
rond het midden van de 16de eeuw verondersteld worden.

De ton is teruggevonden vlak bij de achtergevel op de grens van twee kamers (nr. 26 
en 27). Gezien de datering van het materiaal is het waarschijnlijk dat de put gedempt is vlak 
voor de bouw van de kamers.

524 V371-C01.
525 Zie bijlage 3.

Afb. 4.5.15. De onderkant van de ton S454. 

Afb. 4.5.16. Een fragment van een vuurstolp van 
Noord-Hollands slibaardewerk uit de periode rond 
1600 uit S454 (V371-C01).
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S449: Kelder
Aan de westzijde van werkput 7 is de onderzijde van een kleine kelder gevonden (afb. 4.5.17). 
De vloer heeft een afmeting van 1,3 m x 1,5 m. De vloer bevatte sterk versleten plavuizen 
met groen en geel glazuur. De plavuizen hebben een afmeting van ongeveer 14 x 14 cm. Dit 
formaat is gebruikelijk in de 17de eeuw. Aan de westzijde is een enkelsteens muur aanwezig, 
de overige zijden zijn omgeven met halfsteens muurwerk. Van het muurwerk is maximaal twee 
lagen bewaard gebleven. 

De kelder was gevuld met een puinlaag waarin 
zich enkele keramiekscherven en fragmenten 
van tegels bevonden. De keramiek bestaat 
uit fragmenten van 16de eeuws steengoed, 
diverse 17de eeuwse scherven van een bakpan van roodbakkend aardewerk, een beker van 
witbakkend aardewerk met groen glazuur, een amfoor van Portugees roodbakkend aardewerk 
en een bord van Chinees kraakporselein plus een fragment van een bord van roodbakkend 
aardewerk (r-bor-12) versierd met een witte sliblaag en groene en oranje lijnen uit de periode 
1775-1850. De tegelfragmenten zijn in de 17de en 18de eeuw te dateren.526 De meest compleet 

526 Korf 1979.

Afb. 4.5.17. De onderzijde van een kelder S449. 

Afb. 4.5.18. Tegel in blauw met slangenmotief. 
Datering laat 18de eeuw (V368-BK01).

Afb. 4.5.19. Tegel in paars met bloemenmotief. 
Datering laat 18de eeuw (V368-BK02).
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bewaarde tegels zijn twee zogenaamde halfjes in respectievelijk paars en blauw met bloemen 
en slangmotieven beschilderd die eens deel hebben uitgemaakt van de lijst of de plint van een 
betegelde muur (afb. 4.5.18 en 4.5.19). Het gaat om typisch laat 18de-eeuwse producten uit 
Friesland.527 In de hal van het Sint Anthony Gasthuis in Bolsward, gebouwd tussen 1778-1784, 
bevinden zich vergelijkbare halfjes als deel van de lijst van een tegellambrisering bestaande uit 
bloemvaas-tableaus omringd door witjes. Mogelijk hebben de tegels op een wand in een van 
de kamers gezeten. De kelder valt binnen nr 26.

De plavuizen uit de kelder dateren in de 17de eeuw. Mits de plavuizen niet later hergebruikt 
zijn, zal de kelder in de 17de eeuw aangelegd zijn. De meeste scherven die zich tussen het puin 
in deze kelder bevonden, zijn te dateren in de 17de eeuw. Een fragment van een laat 18de tot 
vroeg 19de eeuws bord en de diverse tegelfragmenten tonen aan dat de kelder tussen circa 
1775-1850 is dichtgestort. 

Drie kuilen
Aan de westzijde van werkput 6, parallel aan de resten van de ommuring zijn drie kuilen 
gevonden die op basis van het vondstmateriaal vermoedelijk met elkaar samenhangen. Het 
gaat om S274 een langwerpige kuil, S269 als onderdeel van deze kuil en S277 in het verlengde 
van deze kuil. Hieronder worden de sporen beschreven als afzonderlijke complexen. 

S274 (Kuil): 1600-1650
Aan de westzijde van werkput 6, parallel aan de resten van de ommuring is een langwerpige kuil 
gevonden (afb. 4.5.20). In eerste instantie is gedacht aan een funderingssleuf of uitbraakspoor 
van een fundering. De onderzijde van het spoor bleek grillig waarbij de diepte varieert van 0,2 m 
tot 0,7 m. Deze kuil was rijkelijk gevuld met 17de-eeuws vondstmateriaal, waaronder opvallend 
veel importkeramiek. In totaal gaat het om tachtig keramiekscherven, drie pijpfragmenten, 
acht fragmenten van glas, negentien stukken bouwkeramiek en een aantal dakleien. 

527 Pluis 2013, 484.

Afb. 4.5.20. Een overzicht van de sporen aan de westzijde van werkput 6. De foto is richting het zuidwesten 
genomen.
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Keramiek 
Uit de keramiekfragmenten kunnen minimaal 
achttien verschillende objecten opgemaakt 
worden. Naast enkele losse fragmenten 
steengoed, roodbakkend aardewerk en 
witbakkend aardewerk komt een redelijk 
complete roodbakkende grape van het 17de-
eeuwse type r-gra-33 voor (afb. 4.5.21).528 

De keramiekvondsten uit deze kuil 
betreffen sierlijke majolica en luxe importen 
uit het Atlantisch-Mediterrane gebied. 
Zo zijn fragmenten van minimaal vijf 
majolica borden (m-bor-5) gevonden. De 
decoraties bestaan met name uit blauwe of 
polychrome bloembeschilderingen en een 
schaakbordmotief, vrij typerend voor de 
eerste helft van de 17de eeuw.529 Eén bord is 
bijna compleet aangetroffen (afb. 4.5.22).530 
Dit exemplaar is versierd met een grote 
blauwe stilistische bloem op de spiegel en panelen met florale motieven en boeddhistische 
symbolen – geïnspireerd op Chinees kraakporselein – op de vlag. 

De Atlantisch-Mediterrane importkeramiek bestaat uit scherven van borden en 
plooischotels van respectievelijk Italiaans en Frans onversierd tinglazuuraardewerk (i-bor-1, 
fr-plo-3), een Portugees bord met een in blauw geschilderde hond op de spiegel en imitatie 
kraak-motieven op de vlag (po-bor-3) en een halsfragment van een vaas van Frans witbakkend 
aardewerk uit Saintogne met een karakteristiek bruin-geel-blauw gevlekt glazuur (afb. 
4.5.23).531 Het halsfragment is waarschijnlijk onderdeel geweest van een altaarvaas en zal als 

528 V274-C05.
529 Korf 1981, 128, 177, 183.
530 V274-C06.
531 V274-C01, V274-C02, V274-C03, V274-C04.

Afb. 4.5.21. Een bijna complete roodbakkende 
grape van het 17de-eeuwse type r-gra-33 
(V274-C05).

Afb. 4.5.22. Een bijna compleet bord van majolica. 
Versierd met een grote blauwe stilistische bloem 
op de spiegel en panelen met florale motieven en 
boeddhistische symbolen – geïnspireerd op Chinees 
kraakporselein – op de vlag (V274-C06).

Afb. 4.5.23. Een halsfragment van een zeldzame 
vaas van Frans witbakkend aardewerk uit Saintogne 
(V274-C01).
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zodanig verband hebben gehad met de 
katholieke geloofsbeleving. Hetzelfde 
model altaarvaas komt vaker voor in 
archeologische contexten in Noordwest-
Nederland, maar dan uitgevoerd in 
Franse faience. Onder andere uit Stede 
Broec en Enkhuizen zijn exemplaren 
bekend.532 Dit model als product uit 
Saintogne is zeldzamer.533 In het 
Metropolitan Museum of Art in New 
York bevindt zich een gaaf exemplaar (afb 4.5.24). Een andere, minder voor de hand liggende 
mogelijkheid is een veel schaarser model tulpenvaas met meerdere van dit soort halzen (afb. 
4.5.25).534 Als laatste keramiekcategorie is nog een wandscherf van een bord van blauw 
beschilderd Chinees kraakporselein op te merken. 

Tabakspijpen
Daarnaast bevatte de kuil enkele fragmenten van vroege tabakspijpen, waaronder een ketel 
van de eerste generatie uit het eerste kwart van de 17de eeuw en een steelfragment uit het 
tweede kwart van de 17de eeuw versierd met gestempelde ruiten waarbinnen vierbladige 

532 Schrickx 2012, 93, 122; Gerritsen 2018, 118-119.
533 Hugoniot 2002, 222.
534 Ibid., 210.

Afb. 4.5.24. Een complete vaas uit het 
Metropolitan Museum of Art in New York.

Afb. 4.5.25. Een tulpenvaas met meerdere 
van deze halzen. 
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rozen met lelies zijn afgebeeld.535 Deze 
pijpfragmenten getuigen ervan dat ook 
op Texel al in de vroege 17de eeuw werd 
gerookt. De afvalkuil is vermoedelijk rond 
1625 gegraven, uitgaande van het idee 
dat de tabakspijpfragmenten zich primair 
tussen het afval bevonden.

Glas
Het glaswerk bestaat uit stukken 
groengekleurd vensterglas, scherven van 
een kelderfles voor sterkedrank (gl-fle-7) 
en de voet plus stam van een bijzonder 
blauwgroen kelkglas in Venetiaanse stijl (a 
la façon de Venise) uit de eerste helft van 
de 17de eeuw (afb. 4.5.26).536 Het glas heeft 
een getordeerde slangvormige stam met 
uitstekende ornamenten, dit type wordt 
een vleugelglas genoemd en getuigt van de 
welstand die de vroegere eigenaars van dit 
object moeten hebben gekend.537 

Bouwkeramiek en natuursteen
Deze kuil bevatte verder een baksteen en 
enkele fragmenten van vroeg 17de-eeuwse 
tegels en plavuizen plus twee soorten 
dakbedekking, bestaande uit fragmenten 
van grijze dakleien en roodbakkende golfpannen (afb. 4.5.27).538 De dakleien hebben mogelijk 
deel uitgemaakt van de dakbedekking van een gebouw in het voormalige klooster of de 
Burghkerk voordat ze in deze afvalkuil zijn beland.

Metaal
Een prachtig bewaard metalen object uit deze vroeg 17de-eeuwse kuil is een messing 
muntgewicht van een halve Hollandse Rijder (afb. 4.5.28).539 Het muntgewicht weegt 4,81 
gram en is voorzien van een afbeelding van een ruiter met “HR” (Hollandse Rijder) op de 
voorzijde en een leeuw binnen een krans met daaronder de letter “L” op de keerzijde. Deze 
“L” is het merkteken van de ijkmeester Lenaart IV van de Gheere die tussen 1604 en 1621 
in Amsterdam actief was.540 De datering van het muntgewicht sluit goed aan bij de periode 
waarin de afvalkuil gegraven is. 

S269 (Kuil): 1600-1650
Dit spoornummer is op een hoger niveau tijdens de aanleg van het vlak aan (een deel van) de 

535 Determinatie Jan van Oostveen (bijlage 9).
536 V274-G01.
537 Henkes 1994, 221.
538 V274-S01; V274-BK01.
539 V274-M01.
540 www.muntgewicht.nl/Afbeeldingen_verkoper/Gheere_L_4_van_de_personalia.

Afb. 4.5.26. Voet en stam van een bijzonder 
blauwgroen kelkglas in Venetiaanse stijl uit de 
eerste helft van de 17de eeuw. Dit type wordt een 
vleugelglas genoemd en getuigt van de welstand die 
de vroegere eigenaars van dit object moeten hebben 
gekend (V274-G01).
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langwerpige kuil gegeven. Omdat niet zeker was 
of het hetzelfde spoor betrof, is later een ander 
nieuw nummer uitgegeven. Dit spoor bevatte 
een vergelijkbare verzameling scherven als de 
kuil S274 en het is aannemelijk dat het één 
spoor betreft. Ook hierin werden fragmenten 
van Italiaans en Frans aardewerk uit de eerste 
helft van de 17de eeuw aangetroffen. Meest 
bijzonder is de rechthoekige achterwand van 
een wijwaterbakje uit Saintogne, versierd met 
een Gotisch kerkgebouw in reliëf en bedekt met 
loodglazuur waaraan karakteristieke vlekken 
van mangaan- en koperoxide zijn toegevoegd 
(afb 4.5.29).541 Dit wijwaterbakje is mogelijk in dezelfde context gebruikt als de Saintogne 
altaarvaas uit S274. Exacte paralellen zijn niet bekend, maar vergelijkbare vormen worden 
wel op Franse websites getoond (afb. 4.5.30).542 Interessant zijn ook scherven van versierd 
steengoed uit Duitsland. Het gaat onder andere om een Frechense baardmankruik (s2-
kan-32?) versierd met een medallion-applique op de buik met een wapen bestaande uit drie 

541 V195-C04.
542 www.bretagneancienne.com.

Afb. 4.5.27. Greep uit de vele fragmenten leisteen uit het spoor. 

Afb. 4.5.28. Messing muntgewicht van een 
halve Hollandse Rijder. Datering: 1604-1621 
(V274-M01).
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leeuwen en drie korenschoven (afb. 4.5.31).543 
Het is niet bekend aan welke stad of welke 
familie dit wapen heeft toebehoord. Een ander 
fragment van een geglazuurde kan uit Siegburg 
(mogelijk een s2-kan-35) uit de late 16de of 
vroege 17de eeuw bevat een medallion-applique 
met wijnranken en tudorrozen (afb. 4.5.32).544 
Naast opmerkelijke importen zijn ook scherven 
van minstens drie grapen van roodbakkend 
(r-gra-30, r-gra-52) en witbakkend aardewerk 
gevonden. Verder is een groot stuk van een 
bord van majolica (m-bor-3), versierd met 
blauw stervormig bladmotief op de spiegel 
en een imitatie-kraakdecor op de rand, op te 
merken (afb. 4.5.33).545 Dit type wordt volgens 
Korf gedateerd tussen 1625-1675.546

543 V195-C02.
544 V195-C03.
545 V195-C01.
546 Korf 1981, 183.

Afb. 4.5.29. Bijzonder is de rechthoekige achterwand 
van een wijwaterbakje uit Saintogne, versierd 
met een Gotisch kerkgebouw in reliëf en bedekt 
met loodglazuur waaraan karakteristieke vlekken 
van mangaan- en koperoxide zijn toegevoegd 
(V195-C04).

Afb. 4.5.30. Voorbeeld van een intact wijwater-
bakje uit Saintogne (bron: bretagneancienne.
com). 

Afb. 4.5.31. Stuk van een Frechense 
baardmankruik versierd met een medallion-
applique op de buik met een wapen bestaande uit 
drie leeuwen en drie korenschoven (V195-C02).
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S277 (Kuil): 1600-1650
Dit spoor ligt in het verlengde van S274 en wordt doorsneden door een jonger uitbraakspoor 
S270. Op basis van het vondstmateriaal en de ligging is het waarschijnlijk dat dit spoor 
samenhangt met S274 en S269.

Uit deze kuil kwamen een tamelijk complete 17de-eeuwse wijde grape met bolle buik 
(r-gra-70) (afb. 4.5.34)547 en scherven van drie andere grapen, een bakpan, een pispot en 
een vuurstest van roodbakkend aardewerk. Verder zijn er scherven van majolica borden en 
een steengoed scherf plus een fragment van witbakkend aardewerk gevonden. Eén van de 
bordfragmenten is in blauw beschilderd met een imitatie-decor van Chinees kraakporselein, 
karakteristiek voor de eerste helft van de 17de eeuw.

Het spoor bevatte ook 25 scherven van aardewerk wat na 1700 en in sommige gevallen 
specifiek na 1775 is te dateren. Zo zijn er fragmenten van het Engelse creamware en pearlware 
gevonden, soorten industrieel wit aardewerk die respectievelijk na 1760 en 1775 werden 

547 V245-C01.

Afb. 4.5.32. Fragment van een geglazuurde kan uit 
Siegburg uit de late 16de of vroege 17de eeuw met een 
medallion-applique met wijnranken en tudorrozen 
(V195-C03).

Afb. 4.5.33. Gefragmenteerd bord van majolica, 
versierd met blauw stervormig bladmotief op de 
spiegel en een imitatie-kraakdecor op de rand 
(V195-C01).

Afb. 4.5.34. Een bijna complete 17de-eeuwse wijde grape (r-gra-70) met bolle buik (V245-C01).
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geïntroduceerd. Ook scherven van het zogenaamde Frankfurter Waar, een oranjeroze baksel 
wat veel in de vorm van verfijnd kookgerei voor op het fornuis voorkwam in de late 18de en 
vroege 19de eeuw, horen niet thuis tussen de 17de-eeuwse objecten in de puinkuil. Opvallend is 
ten slotte een randscherf van een 18de-eeuws kopje van Chinees porselein dat in polychroom 
overglazuur is beschilderd met florale motieven. Dergelijk porselein wordt aangeduid als famille 
Rose en was veel luxer dan het standaard blauw beschilderde materiaal. Waarschijnlijk zijn het 
resten afkomstig uit S270 die als intrusie in het spoor terecht zijn gekomen.

Drie kuilen: deelconclusie
Vermoedelijk moeten drie genoemde sporen als een geheel worden gezien. Het vondstmateriaal 
dateert op de laat 18de en vroeg 19de eeuwse intrusies na, in de eerste helft van de 17de 
eeuw. Opvallend is de orientatie parallel aan de ommuring. Vermoedelijk is de plek gebruikt 
als afvaldump langs de ommuring. Of in deze fase de kamers langs de Groeneplaats al in 
gebruik waren is niet bekend. Het voorkomen van luxe goederen geeft aan dat dit afval niet 
afkomstig is van de vermoedelijk minder bedeelde huurders van de kamers, maar eerder van 
de notabelen die aan de Vismarkt woonden en dit deel als achtererf in bezit hebben gehad. 

S270 (Kuil): 1775-1825
Door de drie beschreven sporen is in latere periode een 0,6 m diepe kuil gegraven en gevuld 
met puin en ander afval. 

Uit dit spoor komt een grote hoeveelheid vondstmateriaal, onderverdeeld in 403 
keramiekscherven (MAE = 82), 54 glasfragmenten (MAE = 12), dertien objecten van 
bouwkeramiek (MAE = 4) en een stuk bewerkt steen. Het vondstmateriaal dateert rond 1800. 
Hieronder worden de vondsten per categorie beschreven.

Keramiek
De gevonden keramiek bestaat uit geglazuurd steengoed (MAE = 5), roodbakkend (MA = 
29) en witbakkend aardewerk (MAE = 12), majolica (MAE = 2) plus faience (MAE = 11) 
en tinglazuuraardewerk uit Frankrijk (MAE = 2), Aziatisch porselein (MAE = 10), industrieel 
steengoed (MAE = 1) en industrieel wit aardewerk (MAE = 10).

Het steengoed is vooral vertegenwoordigd met scherven van kannen, bedekt met ijzerengobe 
of versierd met kobaltblauwe beschildering. Eén kan is aan te merken als een product uit het 
Westerwald met een typisch laat 18de of 19de-eeuwse vorm (s2-kan-69).548 Verder behoort een 
cilindrische mineraalwaterfles tot het vormenspectrum van het aangetroffen steengoed. 

Bij de scherven van roodbakkend aardewerk zijn veel vormen te herkennen. Zo komen 
minstens acht voorraadpotten met verschillend gemodelleerde kraagranden voor (r-pot-2, 
r-pot-13, r-pot-59, r-pot-60). Het keukengoed bestaat onder andere uit twee Brabantse bakpannen 
met brede kraagrand (r-bak-6), een cilindrische steelgrape (r-gra-51) en diverse kommen, 
waaronder een Friese waskom op standring met slibversiering (r-kom-1) en een kommetje op 
standvoet bedekt met een laag loodglazuur waaraan mangaanoxide is toegevoegd (r-kom-97).549 
Het toevoegen van mangaanoxide aan het glazuur veroorzaakte een donkerbruine kleur, zodat 
dit in Nederland of Duitsland geproduceerde roodbakkend aardewerk ging lijken op het populaire 
blackware, zwart serviesgoed uit Engeland. Een kannetje uit de kuil is op dezelfde manier 
versierd. Dergelijk zwartgoed kan tussen circa 1775-1850 gedateerd worden. Opvallend bij één 

548 www.deventersysteem.nl.
549 www.deventersysteem.nl.
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van de bakpannen is de aanwezigheid van het 
merkstempel “BOZ”, wat staat voor Bergen 
op Zoom (afb. 4.5.35).550 Dit merk is in 1798 
geïntroduceerd.551 Als andere keukenvormen 
kunnen een lekschaal (r-lek-2) en twee 
komforen (r-kmf-23) genoemd worden. 
Vormen die bij de maaltijd werden gebruikt 
zijn een Friese papkop (r-kop-4) versierd 
met witte kleislib en een zogenaamde Keulse 
schotel (r-bor-13) voorzien van een decoratie 
van bruine golflijnen op een witte sliblaag. 
Ook hier gaat het om een imitatie van Duits 
witbakkend aardewerk met vermoedelijk een 
Nederlandse herkomst.552 In de rand van het 
bord is een gat geboord, mogelijk om het 
bord aan de wand te kunnen ophangen. Als 
resterende vormen kunnen een uit Bergen 
op Zoom afkomstig doofpotdeksel (r-dek-16) 
(afb. 4.5.36)553, twee Friese vuurtesten 
en een met slibboogjes versierde Friese 
roodbakkende pispot vermeld worden. 

Het witbakkend aardewerk bestaat 
vooral uit deels groen geglazuurde 
(koperoxide) voorwerpen, waaronder een 
grape, een deksel (w-dek-16), een miniatuur 
steelkom, een komfoor, een kop, een kan 
(w-kan-5) en een theeketel (w-the-2) (afb. 
4.5.37).554 Naast het grotendeels traditionele 
vormenspectrum van in Nederland 
geproduceerd aardewerk van witbakkende 
klei, zijn drie afwijkende objecten met een 
beige tot oranje-roze baksel aangetroffen. 
Het gaat om kachelpannen met vlakke 
bodem (w-kap-1, w-kap-2), bestemd voor op 
het fornuis. Dit verfijnde kookgerei, wat als 
Frankfurter waar bekend staat, kwam vanaf 
circa 1760 vanuit de regio Frankfurt (Rijn/
Main) op de Nederlandse markt terecht. Het werd zo populair dat traditionele pottenbakkerijen 
in Nederland al gauw initiatieven namen om deze producten na te maken. Het Frankfurter waar 
werd vanaf het laatste kwart van de 18de eeuw tot ver in de 19de eeuw massaal gekopieerd 
door onder andere Goudse en Bergse pottenbakkers.555 Er werden rond 1800 in Nederland zelfs 
nieuwe fabrieken opgericht die zich geheel gingen toeleggen op de productie van keramiek in 
Frankfurter stijl. Op één van de kachelpannen uit het spoor zijn de letters “TVT” ingekerfd (afb. 

550 V221-C08.
551 Groeneweg 1992, 105.
552 www.deventersysteem.nl.
553 V221-C09. 
554 V221-C07.
555 Van der Meulen & Smeele 2012.

Afb. 4.5.35. Roodbakkende bakpan met merkstempel 
“BOZ” dat staat voor Bergen op Zoom (V221-C08).

Afb. 4.5.36. Vrijwel complete doofpotdeksel uit 
Bergen op Zoom (V221-C09).

Afb. 4.5.37. Een theeketel van witbakkend aardewerk 
(V221-C07).
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4.5.38).556 Dit is gedaan voordat de pan in 
de pottenbakkersoven werd gebakken. De 
initialen “TVT” staan voor Teunis van Tellingen, 
een Amsterdamse aardewerkkoopman 
die in 1778 een keramiekfabriekje voor 
het vervaardigen van Frankfurter waar in 
Arnhem oprichtte. Van Tellingen verkocht de 
fabriek in 1812, waarna deze nog zeven jaar 
bleef bestaan. De pan kan op basis van deze 
historische gegevens tussen 1778-1812 
gedateerd worden.557

Het tinglazuuraardewerk betreft met 
name goedkope laat 18de-eeuwse Delftse 
bordjes met blauwe beschildering (f-bor-5, 
f-bor-6), twee exemplaren met een blauw 
geschilderd decor geïnspireerd op het 17de-
eeuwse Chinese kraakporselein (f-bor-1) 
en een aantal onbeschilderde bordjes 
(f-bor-13). Majolica is vertegenwoordigd 
met minimaal twee blauw beschilderde 
borden van Friese origine. Opvallend is 
verder de aanwezigheid van twee scherven 
van witte Franse plooischotels uit de eerste 
helft van de 17de eeuw (afb. 4.5.39).558 
Deze objecten kunnen als antieke stukken 
geïnterpreteerd worden, die pas anderhalve 
eeuw later bij het afval zijn beland.559 

De hoeveelheid Aziatisch porselein 
(MAE = 10) is opmerkelijk, hoewel de hoge 
status die het “witte goud” lange tijd in 
Nederland genoot wel drastisch achteruit 
gegaan was sinds het laatste kwart van de 
18de eeuw. Het vormenspectrum bestaat 
uit (drie) kommen, (vier) theeschotels 
(p-bor-6, p-bor-7), (twee) kopjes (p-kop-1) 
en een fles (p-fles-4). Het meeste porselein 
is versierd met blauwe beschildering. Twee 
schotels zijn aan de buitenzijde bedekt 
met ijzerengobe. Chinees porselein met 
dit type decoratie wordt kapucijnerwaar 
genoemd. Eén kopje is overglazuur beschilderd met polychrome bloemen, een stijl die als 
famille Rose wordt aangeduid. Eén kopje is helemaal wit (afb. 4.5.40).560 Dit porselein staat 

556 V221-C10.
557 Van der Meulen & Smeele 2009, 197-198.
558 V221-C02, V221-C03.
559 Een andere optie is dat het om opspit gaat, aangezien het spoor door de langwerpige kuil met 17de-eeuws 

materiaal is heen gegraven. Maar aangezien relatief weinig opspit aanwezig is, wordt toch aan het eerste 
gedacht.

560 V221-C06.

Afb. 4.5.38. Fragment van een kachelpan van 
Frankfurter waar uit Arnhem met het merk van 
Teunis van Tellingen (V221-C10b).

Afb. 4.5.39. Een 17de-eeuwse Franse plooischotel 
is mogelijk als antiek bij het afval terecht gekomen 
(V221-C03). 

Afb. 4.5.40. Een wit kopje van porselein, ook wel 
bekend als Blanc de Chine uit de 17de of vroeg 18de 

eeuw (V221-C06).
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dan ook bekend als Blanc de Chine. Dergelijk 
porselein is zeldzaam en kwam vooral in 
de 17de eeuw en vroege 18de eeuw voor. 
Dikwijls wordt Dehua in de Chinese provincie 
Fuijan als productieplaats van dit materiaal 
genoemd.561 Zeer vergelijkbare kopjes 
zijn bekend uit ladingen van verschillende 
scheepswrakken uit de Zuid-Chinese Zee, 
zoals de Hatcher Junk (1643-1646) en de 
Vung Tau (1690-1700).562 Bijzonder is ten 
slotte de scherf van een laat 17de-tot vroeg 
18de-eeuwse porseleinen fles uit Japan (afb. 
4.5.41).563 Doorgaans wordt dit type fles 
als apothekersfles aangeduid en sporadisch 
kwamen ze met VOC-schepen mee naar 
Nederland.564 Uit Enkhuizen en de omgeving 
daarvan zijn verschillende archeologisch 
aangetroffen exemplaren bekend, waaronder 
een compleet exemplaar uit Westeinde.565

De laatste categorie keramiek 
bestaat uit verfijnde industriële producten 
uit Engeland, onderverdeeld in een 
opdienschaal van industrieel steengoed 
(s3-sch-1) en diverse borden, kopjes en 
schotels van industrieel wit aardewerk. De 
opdienschaal is een opmerkelijke vondst (afb. 4.5.42).566 Het betreft een ovaal exemplaar 
van white salt-glazed stoneware, met een in reliëf versierde rand met het patroon van een 
gevlochten mand, afgewisseld met servetwerk en roccailles. In het Engels wordt dit geperste 
randdecor een “dot, diaper, basket rim” genoemd.567 Deze versiering past goed bij de rococo-
stijl die in het derde kwart van de 18de eeuw de heersende mode was. Een opdienschaal 
van dit kaliber paste goed op de dinertafel van een rijk gezin. Mogelijk is de schaal in het 
bezit geweest van een van de inwoners van het huis aan de Vismarkt. De overige industriële 
keramiek onderscheidt zich in serviesgoed van creamware en pearlware. Eén creamware 
bord (iw-bor-9) heeft een sierlijke accoladerand die men met Royal shape aanduidt. Bij het 
pearlware kunnen enkele scherven van kopjes en kommen opgemerkt worden die niet met 
een standaard blauw decor, maar met een onderglazuur polychroom patroon van bloemen 
zijn beschilderd. Deze vorm van versieren die meestal de kleuren blauw, groen, oranje, geel 
en bruin omvat, was vrij kort in gebruik, namelijk vooral tussen 1795-1810.568 Daarnaast is 
één schoteltje (iw-bor-3) op basis van het slechte baksel en glazuur hoogstwaarschijnlijk geen 
Engels product, maar een Continentale imitatie, dus geproduceerd op het vasteland van Europa.

561 Sheaf & Kilburn 1988, 67; Jörg & Flecker 2001, 90.
562 Ibidem.
563 V221-C05.
564 Mondelinge mededeling C.P. Schrickx.
565 Duijn 2012, 147-148; Gerritsen & Duijn 2014, 47-49; Schrickx 2014, 49-52; Schrickx & Duijn 2016, 442. 
566 V221-C01.
567 www.jefpat.org/diagnostic/ColonialCeramics/Colonial%20Ware%20Descriptions/WhiteSalt-glazed.html.
568 www.jefpat.org/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/PaintedWares/index-paintedwares.htm.

Afb. 4.5.41. Bijzonder is de aanwezigheid van een 
scherf van een laat 17de- tot vroeg 18de-eeuwse 
porseleinen fles uit Japan (V221-C05). 

Afb. 4.5.42. Een groot stuk van een ovale opdienschaal 
van white salt-glazed stoneware (V221-C01).
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Tabakspijpen
Verder bevatte het spoor 45 fragmenten 
van tabakspijpen, waaronder vier ketels 
van Goudse afkomst. De ketels zijn grofweg 
tussen 1780 en 1830 te dateren.569 Opvallend 
is het feit dat ze allen van porseleine of fijne 
kwaliteit zijn. Twee exemplaren zijn op de 
hiel gemerkt met de letters “PB”, een merk 
dat in de eerste decennia van de 19de eeuw 
door de pijpenmakers Andries van der Brem 
en Arie van der Kleijn werd gevoerd. Beide 
pijpen zijn tussen 1800-1830 te dateren.570

Glas
Het glaswerk uit dit uitbraakspoor bestaat 
uit scherven van minstens acht flessen, 
waarbij twee bolle exemplaren (gl-fle-19, gl-
fle-128), een cilindrische fles (gl-fle-131), 
een vierkante kelderfles (gl-fle-30) en een 
klein medicijnflesje te onderscheiden zijn. 
Naast de flessen komen ook scherven van 
een kelkglas voor. Bijzonder is de vondst 
van een kleine onregelmatig ronde glazen 
kraal (afb. 4.5.43).571 

Bouwkeramiek
De bouwkeramiek is vertegenwoordigd met 
minstens vier verschillende wandtegels, 
waarvan een deel in de 17de eeuw en een 
deel in de 18de eeuw dateert. Eén tegel is 
redelijk compleet met een dorpje op een 
eiland, omgeven door spinhoekmotieven 
(afb. 4.5.44).572 Het is vermoedelijk een 
product uit Harlingen.573

Natuursteen
Tot slot bevatte dit spoor een stuk van 
een slijpsteen van leikwartsiet met diepe 
krassen in twee richtingen (afb. 4.5.45).574

569 Zie bijlage 9.
570 Determinatie Jan van Oostveen.
571 V221-G01.
572 V221-BK-01.
573 Pluis 2013, 366.
574 V221-S01.

Afb. 4.5.43. Bijzonder is de vondst van een kleine 
onregelmatig ronde glazen kraal (V221-G01).

Afb. 4.5.44. Redelijk complete tegel, blauw be-
schilderd met een dorpje op een eiland, omgeven 
door spin hoekmotieven (V221-BK01).

Afb. 4.5.45. Een stuk slijpsteen van leikwartsiet met 
diepe krassen (V221-N01).
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De kuil heeft een interessant vondstcomplex opgeleverd. Het spoor bevat 17de-eeuws, 18de-
eeuws en vroeg 19de-eeuws materiaal. Het vroeg 17de-eeuws materiaal zou opspit kunnen zijn, 
maar het is meer waarschijnlijk dat het om antieke voorwerpen gaat die pas later in de bodem 
terecht zijn gekomen. Op basis van de pijpen zal de kuil ergens in de eerste decennia van de 
19de eeuw zijn volgestort.

Het materiaal is luxe en bijzonder te noemen. De aanwezigheid van zeldzame 
geïmporteerde voorwerpen en het voorkomen van theeservies geeft aan dat het afval afkomstig 
is van gegoede burgers. Het vermoeden bestaat dat dit complex wederom afkomstig is van de 
bewoners van het huis aan de Vismarkt. 

Drie uitbraaksporen
Aan de noordwestzijde van werkput 4 zijn drie sporen gevonden die een vergelijkbare datering 
laten zien. De sporen liggen allemaal binnen één kadastraal perceel (nr. 25) en hangen samen met 
een grote afbraak. Hieronder worden de afzonderlijke sporen en vondsten per spoor beschreven.

S150 (Kuil): 1800-1850
S150 is een grote rechthoekige kuil die qua vorm bijna precies de erfafscheiding van een van 
de kamers als onderdeel van het Raaksje volgt, zoals aangegeven op de Kadastrale Minuut 
uit 1828. Het vondstmateriaal bestaat vooral uit roodbakkend en witbakkend aardewerk plus 
industrieel wit aardewerk. Het gaat onder andere om scherven van minimaal twee 19de-eeuwse 
ongeglazuurde bloempotten (r-blo-8) en een vuurtest (r-tes-2 of -12) van roodbakkende 
klei, een witbakkend komfoor met radstempelversiering en minimaal één bord van Engelse 
creamware. Verder is tussen het scherfmateriaal een 18de-eeuws bord van Delftse faience 
met blauwe florale motieven op de spiegel en servetwerk op de vlag te onderscheiden. De 
overige scherven passen voor een deel aan vondsten rondom de aan dit spoor grenzende 
muurfundering (S171).

S171 (Muurfundering): 1800-1850
Keramiek

In de puinlaag rond deze muurfundering zijn 113 keramiekscherven verzameld, waaruit 30 
individuele objecten zijn op te maken. Het materiaal hangt vermoedelijk samen met de afbraak 
van een muur en het dumpen van afval uit deze periode.

Het grovere roodbakkende en witbakkende gebruiksaardewerk omvatten gezamenlijk 
minimaal elf voorwerpen. Het vormenspectrum bestaat uit laat 18de- en 19de-eeuwse Friese 
producten, waaronder een roompot (r-kan-8) en een waskom (r-kom-1) met witte slibversiering 
en een vierkante vuurtest (r-tes-2 of -12) en voorraadpot (r-pot-2) van roodbakkend 
aardewerk. Verder zijn twee Friese komforen van witbakkend aardewerk tussen de scherven 
te herkennen. Duits steengoed is vertegenwoordigd met minimaal drie objecten, onder andere 
een mineraalwaterfles (s2-fle-4) en een kan uit het Westerwald. Daarnaast zijn scherven van 
een Delftse vaas (f-vaa-1) en twee borden van faience met blauwe beschildering plus een 
porseleinen bord uit China op te merken.

Industriële keramiek is ten slotte aanwezig met minimaal tien exemplaren. Daarbij 
gaat het om randfragmenten van borden en theeschotels, verder kunnen een kopje en een 
opdienschaal onderscheiden worden. Ongeveer de helft bestaat uit vroege Engelse producten 
van creamware en pearlware uit de periode 1770-1830, de andere helft betreft white 
ware wat na 1825 algemeen wordt.575 Een bijzondere vondst is een opdienschaal van laat 

575 Stellingwerf 2019.
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18de-eeuws creamware (iw-sch-6) 
met een sierlijke accolade-rand van 
acanthusbladeren in reliëf (afb. 4.5.46).576 
Net als de opdienschaal van Engels 
steengoed uit het uitbraakspoor S270 
getuigt dit voorwerp van luxe. Niet enkel 
het bezit van een grote opdienschaal van 
sierlijk industrieel vervaardigde keramiek, 
maar ook het doel waarvoor deze diende – 
doorgaans het serveren van vleesgerechten 
– horen thuis bij een welgesteld huishouden. 
Een scherf van een gerepareerd bord is 
te herkennen aan het geboorde kramgat 
langs een oude breuk (afb. 4.5.47).577 Het 
bord dateert uit het eerste kwart van de 
19de eeuw en is op de rand versierd met 
een onderglazuur blauw drukdecor met 
Chinese motieven en servetwerk, mogelijk 
deel van het destijds razend populaire 
Willow pattern.578 Een laatste opmerkelijke 
vondst van Engels industrieel aardewerk is 
de bodem van een schoteltje dat het merk 
“Moore & Co” draagt (afb. 4.5.48).579 De 
keramiekfabriek van Samuel Moore & Co 
was gevestigd in Southwick in Noordoost 
Engeland en bestond tussen 1803-1874.580 
Het vroegste merk van de fabriek is in een 
boogvorm gestempeld; dit merk bestaat 
uit recht-geplaatste letters en zal ergens 
tussen circa 1820-1850 dateren.581 Een 
ander goed dateerbaar industrieel product 
is een schoteltje van witgoed met een 
floraal vloeiblauw drukdecor, waarbij de 
blauwe afbeelding in het glazuur uitgevloeid 
is. Dit “flow blue” kwam rond 1830 in de 
mode en werd zowel in Engeland als door 
de latere Maastrichtse pottenbakkers 
tot in het derde kwart van de 19de eeuw 
algemeen toegepast.582 Op basis van de vondsten van industriële keramiek kan de puinlaag 
rond de fundering in het tweede kwart van de 19de eeuw gedateerd worden, mogelijk 
heeft toen een verbouwing plaatsgevonden in één van de panden aan de Groene Plaats. 

576 V133-C01, Stellingwerf 2019, 92-93; Edwards & Hampson 2005.
577 V117-C02.
578 Godden 1972.
579 V117-C01.
580 Godden 1992, 97.
581 Pers. comm. Cuno Koopstra 2018; Baker 1984.
582 www.jefpat.org/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Printed%20Earthenwares/index-

PrintedEarthenwares.htm.

Afb. 4.5.46. Opdienschaal van laat 18de-eeuws 
creamware met accolade-rand van acanthusbladeren 
in reliëf (V133-C01).

Afb. 4.5.47. Fragment van een bord uit het eerste 
kwart van de 19de eeuw met op de rand een 
onderglazuur blauw drukdecor met Chinese motieven 
en servetwerk. Zichtbaar is een geboord gat waar 
een kram in heeft gezeten (V117-C02).

Afb. 4.5.48. Bodem van een schoteltje van Engels 
industrieel aardewerk van het merk “Moore & Co” 
(V117-C01). 
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Tabakspijpen
Opmerkelijk is de aanwezigheid van een pijpfragment uit het derde kwart van de 17de eeuw 
tussen de vondsten. Het gaat om een ketel met het merk “Hart gekroond”, een product van de 
Goudse pijpenmaker Dirck Ariensz Jonckhart, specifiek te dateren tussen 1655-1680.583 Gezien 
de datering zal het opspit zijn.

Glas
Het glaswerk uit dit spoor bestaat uit twee fragmenten van vensterglas en fragmenten van een 
bolle fles en een cilindrische fles, respectievelijk te dateren in de 18de en 19de eeuw. Verder zijn 
nog wat losse delen van 17de- en 18de-eeuwse wandtegels gevonden.

S434 (Kuil)
Keramiek

Uit profiel 14 zijn aan de bovenzijde veel vondsten verzameld. Dit spoor heeft een eigen 
spoornummer gekregen, maar gezien de ligging van het profiel en de datering van de vondsten 
zal het spoor onderdeel zijn van S150.

Deze kuil bevatte 47 keramiekscherven, waarvan de meeste deel van een 18de- of 
19de-eeuwse voorraadpot van roodbakkend aardewerk (r-pot-2) zijn. Naast deze pot zijn 
een bloempot en een kachelpan van roodbakkend aardewerk te onderscheiden. Industrieel 
wit aardewerk is ook een omvangrijke vondstcategorie in dit spoor. Deze keramieksoort 
vertegenwoordigt zeven verschillende vormen, betreffende twee borden, twee melkkannen 
(iw-kan-6), twee kommen (iw-kom-6) en een kopje (iw-kop-1). Het meeste materiaal is 
witgoed en kan in de tweede helft van de 19de eeuw gedateerd worden. Eén bord is van 
Engelse creamware, herkenbaar aan het gelere glazuur. Dit object is tussen circa 1760-1825 
gemaakt. Het kopje is van pearlware met een karakteristiek blauwig glazuur. Dit voorwerp 
komt eveneens uit Engeland en is versierd met een onderglazuur blauwe drukprent van een 
boer die een schaap scheert, het zogenaamde Sheep shearer pattern, een typisch decor uit 
de periode 1810-1825. Verder is een fragment van een theepot-deksel van industrieel zwart 
aardewerk gevonden (iz-dek-3). Het betreft zogenaamd blackware met glanzend loodglazuur, 
versierd met een parelrand en geweven mand-motieven (basketweave) met behulp van de 
draaibank. Dit materiaal wordt dikwijls als rouwservies aangeduid en is goed te dateren in het 
tweede of derde kwart van de 19de eeuw. Andere typisch 19de-eeuwse vondsten uit het spoor 
zijn een scherf van een steengoed mineraalwaterfles, een stuk van een porseleinen beeldje en 
een bord van Europees porselein met gouden filet langs de rand. 

Tabakspijpen
Verder zijn drie pijpenkoppen gevonden, waarvan er twee een leesbaar hielmerk hebben. 
De pijpen zijn gemerkt met respectievelijk “GML” en “52 gekroond”. Beide merken zijn in de 
tweede helft van de 19de eeuw door de Goudse pijpenmaker Jan de Gidts gebruikt.584

Glas
Naast keramiek bevonden zich twee scherven van glazen flessen en een intact inktpotje in 
de kuil. Het inktpotje is een model wat nog niet in het Deventer-systeem bekend is (afb. 
4.5.49).585 Het object is 6 cm hoog en heeft een vierkante vorm met een hoge cilindrische hals. 

583 Determinatie Jan van Oostveen.
584 Determinatie Jan van Oostveen.
585 V326-G01.
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De bodem is versierd met vier driehoekjes 
in reliëf aan elke zijde. Het inktpotje is in 
een mal geblazen en bevat een pontilmerk 
aan de onderzijde. Waarschijnlijk is het 
voorwerp rond het midden van de 19de eeuw 
gemaakt.586 

Bouwkeramiek
Een laatste opmerkelijke vondst betreft een 
kromgetrokken baksteen (straatklinker) die 
veel te hard gebakken is (afb. 4.5.50).587

Deelconclusie
De sporen liggen allemaal binnen één 
kadastraal perceel (nr. 24). Opvallend is 
het samenvallen van de zuidgrens van de 
grote kuil met de erfgrens van de kadastrale 
minuut. De sporen hangen samen met een 
grote afbraak binnen dit perceel.

De aanwezigheid van een inktpotje in 
een 19de-eeuwse kuil bij het Raaksje geeft 
de indruk dat één of meerdere bewoners 
kon schrijven. 

S115 (Kuil): 1850-1900
Tijdens de aanleg van het eerste vlak aan 
de noordzijde van werkput 4 is deze kuil 
aangesneden. Helaas zijn de dimensies niet 
gedocumenteerd. De kuil bevatte opvallend 
veel vondsten uit de tweede helft van de 
19de eeuw. Hieronder volgt een overzicht 
van de vondsten per categorie.

Keramiek
Uit deze kuil zijn 705 keramiekscherven verzameld. Binnen deze hoeveelheid kunnen minimaal 
53 individuele objecten onderscheiden worden. Bijna de helft bestaat uit industrieel wit 
aardewerk, verder komen minstens twintig voorwerpen van roodbakkend aardewerk voor. 
Witbakkend aardewerk is vertegenwoordigd met vijf items, faience bestaat uit minimaal twee 
objecten en zowel van majolica als van steengoed is één voorwerp per baksel gevonden. 
Opvallend is het vrijwel ontbreken van fragmenten van tabakspijpen. De kuil bevatte slechts 
zes steelfragmenten, terwijl in een vroeg 19de-eeuwse kuil bij het grote huis aan de Vismarkt 
tientallen pijpenkoppen zijn gevonden. 

Het industrieel aardewerk omvat veel scherven van voorwerpen die voor een groot deel 
tot complete vormen gereconstrueerd konden worden (afb 4.5.51). Het gaat vooral om borden 
en onderdelen van diverse 19de-eeuwse thee- of koffieserviezen afkomstig uit Maastricht.

586 Op basis van uiterlijke kenmerken.
587 V326-BK01.

Afb. 4.5.49. Intact inktpotje (V326-G01).

Afb. 4.5.50. Te hard gebakken kromgetrokken 
baksteen (straatklinker) (V326-BK01). 
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Het tafelgoed bestaat uit een opdienschaal (iw-sch-1), vier grote kommen (iw-kom-4) en 
minstens negen borden. De kommen zijn voorzien van een sierlijke parelrand in reliëf. Naast 
veel losse randfragmenten komt één grotendeels compleet exemplaar voor. Het object is 
gemerkt met het blindstempel “PR 10”.588 De letters “PR” staan voor Petrus Regout en dit merk 
is lang in gebruik geweest bij zijn fabriek, namelijk tussen circa 1850-1890.589 Bij de gevonden 

588 V85-C09.
589 Polling 1989, 16, blindmerk 8.

Afb. 4.5.51. Het aardewerk uit de kuil omvat veel scherven van voorwerpen die voor een groot deel tot 
complete vormen gereconstrueerd konden worden. 

Afb. 4.5.52. Bordjes versierd met een blauwe “shell edge”-rand, geïnspireerd op de onregelmatige vorm 
van tweekleppige schelpen (V85-C10 &C11).
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bordscherven zijn vier dinerborden (iw-
bor-4), een soepbord (iw-bor-5) en vier 
kleine dessert- of ontbijtbordjes (iw-
bor-11) met een diameter van 18,5 cm te 
onderscheiden. De vier kleinere bordjes zijn 
versierd met een blauwe “shell edge”-rand, 
geïnspireerd op de onregelmatige vorm 
van tweekleppige schelpen (afb 4.5.52).590 
Deze objecten doen zeer Engels aan. De 
decoratieve “shell edge” -rand was namelijk 
een erg populaire toepassing in de Engelse 
keramiekindustrie van de eerste helft van 
de 19de eeuw.591 De bordjes zijn allemaal 
voorzien van een merk op de bodem. Het 
merk bestaat uit een blind-gestempelde 
maansikkel met daarin een ster en eronder 
de letters “G.L.” (afb 4.5.53). Dit is het merk 
van de Maastrichtse fabrikant Guillaume 
Lambert, de voorganger van Société 
Ceramique.592 Dit doet blijken dat het bij 
deze bordjes niet om Engelse, maar om 
jongere Maastrichtse producten gaat. De 
aardewerkfabriek van Guillaume Lambert 
bestond slechts vier jaar, namelijk tussen 
1859-1863. Zodoende zijn de bordjes, 
en daarmee de kuil waarin deze objecten 
terecht zijn gekomen, heel strak te dateren. 

Het soepbord is gemerkt met het 
blindstempel “P.Regout / Maastricht” 
binnen een ovaal, een merk dat tussen 
1850-1880 bij de firma Regout is toegepast.593 Ook twee dinerborden zijn voorzien van een 
merkstempel. Naast een Maastrichts exemplaar met het stempel “PR 17” is een ouder Engels 
bord van creamware uit de late 18de of vroege 19de eeuw gemerkt met “WEDGWOOD” en een 
wafelstempel (afb 4.5.54).594 Wedgwood was en is nog steeds de beroemdste keramiekfabrikant 
van Engeland. De producten hier vandaan waren van hoge kwaliteit en behoorden tot het 
duurdere segment aan verfijnd serviesgoed dat op de markt verkrijgbaar was. 

Het thee- en koffiegoed uit de kuil bestaat uit scherven van minimaal zes koppen (iw-kop-2, 
iw-kop-8), een melkkannetje (iw-kan-6) en drie spoelkommen. Alle koppen zijn voorzien van 
een onderglazuur drukdecor. Naast een scherf van “flow blue” met een Engelse of Maastrichtse 
herkomst zijn vier koppen van Petrus Regout met rode transferprints in archeologisch complete 
staat aangetroffen. Drie koffiekoppen zijn versierd met het romantische roze drukdecor 

590 V85-C10, V85-C11.
591 Hunter & Miller 2009.
592 Polling 1989, 76, blindmerk 400.
593 Polling 1989, 14 (blindmerk 5b).
594 V85-C13, Lamp 2004, 211.

Afb. 4.5.53. Het merk op de bodem: een blind-
gestempelde maansikkel met daarin een ster en 
eronder de letters “G.L.” (V85-C10).

Afb. 4.5.54. Engels bord van creamware uit de late 
18de of vroege 19de eeuw gemerkt met “WEDGWOOD” 
en een wafelstempel (V85-C13).
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“Plough” (afb 4.5.55).595 Op de bodem dragen ze een beeldmerk van een gekroonde touwknoop 
met de decornaam eronder en de tekst “P.R. prize medal 1851”. Het merk is overgenomen 
naar voorbeelden op Engels aardewerk uit Staffordshire. Het jaartal 1851 heeft betrekking 
op de wereldtentoonstelling van London en had niets te maken met de periode waarin het 
Maastrichtse aardewerk is vervaardigd. Dit type merk werd gebruikt tussen 1855 en 1880.596 Een 

595 V85-C01, V85-C02, V85-C03.
596 Polling 1989, 19, beeldmerk 20.

Afb. 4.5.55. Koffiekoppen (drie; iw-kop-2) zijn versierd met het romantische drukdecor “Plough” (V85-C01, 
V85-C02, V85-C03). 

Afb. 4.5.56. Kop van industrieel wit aardewerk (iw-kop-8) versierd met een onderglazuur blauw drukdecor 
van blauwe Chinese landschapjes (V396-C01). 
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andere kop is voorzien van het drukdecor 
“William Tell” met een afwijkend merk aan 
de bodem, bestaand uit een gedrukte cirkel 
rond de decornaam en de initialen “P.R.”.597 
Dit merk werd in de periode 1850-1880 
door Regout toegepast.598 De laatste kop 
van industrieel wit aardewerk betreft een 
steilwandig exemplaar met uitgebogen rand 
op standring en met een oor (iw-kop-8) (afb. 
4.5.56).599 Het object is versierd met een 
onderglazuur blauw drukdecor van blauwe 
Chinese landschapjes. Waarschijnlijk is 
de kop op basis van de vorm in het derde 
kwart van de 19de eeuw in een Maastrichtse, 
Engelse, of Belgische keramiekfabriek 
gemaakt.

Het kannetje van industrieel wit 
aardewerk uit de kuil is vermoedelijk een 
Engels product, betreffende creamware uit 
de eerste decennia van de 19de eeuw.600 
Anders dan de koppen uit de kuil is dit 
object geheel onversierd (afb 4.5.57).601 
Bij de scherven van spoelkommen is één 
exemplaar aan de buitenzijde versierd met 
een paars drukdecor van een romantisch 
landschapje. 

Het meeste serviesgoed uit deze kuil is 
te dateren in het derde kwart van de 
19de eeuw. Het gaat vooral om de wat 
vroegere producten uit Maastricht. Deze 
samenstelling van vondsten getuigt ervan 
dat na het midden van de 19de eeuw de invloed vanuit Engeland afneemt en Maastricht het 
nieuwe centrum van verfijnde keramiek voor de Nederlandse markt is geworden. Opvallend in 
deze context is wederom het overwegend luxere serviesgoed, waaronder thee/koffieserviezen.

De grove gebruikskeramiek uit het spoor bestaat onder andere uit fragmenten van een bakpan 
(r-bak-6) uit Bergen op Zoom, een kan uit Gouda (r-kan-23) plus twee komforen (r-kmf-23), 
twee voorraadpotten (r-pot-2), een kop (r-kop-4), een pandeksel (r-dek-27) en een pispot 
(r-pis-16) van Fries roodbakkend aardewerk. De pispot is grotendeels compleet (afb 4.5.58).602 
Het object is versierd met stilistische tulpmotieven in witte kleislib, een typische laat 18de- 
en 19de-eeuwse vorm van decoratie voor Fries slibaardewerk. Verder zijn drie verschillende 

597 V85-C04.
598 Polling 1989, 63, beeldmerk 190.
599 V396-C01.
600 Clevis 2009, 165-166.
601 V85-C08.
602 V85-C07.

Afb. 4.5.57. Kannetje van industrieel wit aardewerk, 
vermoedelijk een Engels product, betreffende 
creamware uit de eerste decennia van de 19de eeuw 
(V85-C08).

Afb. 4.5.58. Grotendeels complete pispot (V85-C07).
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modellen ongeglazuurde bloempotten 
(r-blo-4, r-blo-8, r-blo-26) aangetroffen, 
waarvan één in redelijk complete staat 
kon worden gereconstrueerd (afb).603 Van 
kalkrijke, witbakkende klei zijn een Fries 
komfoor (w-kmf-5) plus twee kannen 
(w-kan-5) met groen glazuur en een 
typisch 19de-eeuws bord (w-bor-4) uit het 
Duitse Frechen, versierd met polychrome 
slibmotieven op een donkerbruin fond 
gevonden.604 De vondst van steengoed 
betreft een kleine knikker.

De voorwerpen van tinglazuur-
aardewerk bestaan onder andere uit een 
scherf van een bord van Friese majolica 
en een voor een groot deel compleet grote 
schotel van Delftse faience (f-bor-1) met 
een diameter van 39 cm, beschilderd met 
blauwe florale motieven op de spiegel en 
op de vlag (afb 4.5.59).605 De standring 
van de schotel is voorzien van twee gaten, 
zodat het object aan de wand gehangen 
kon worden. Interessant is het feit dat deze 
schotel een karakteristiek Delfts product uit 
de tweede helft van de 18de eeuw is, terwijl 
de kuil vooral objecten uit het derde kwart 
van de 19de eeuw bevatte. De schotel is dus 
als antiek stuk bijna een eeuw later bij het 
afval beland. 

Glas
Naast het grote aantal aardewerkscherven 
zijn fragmenten van minstens tien 
voorwerpen van glas gevonden. Herkenbare 
vormen zijn een medicijnflesje (gl-fle-56) en 
een apothekersfles (gl-fle-134) van groen 
glas en een knoopje van wit melkglas (afb 
4.5.60).606 Verder zijn fragmenten van twee bekers en een typisch mid-19de-eeuws kelkglas 
met gefacetteerde kelk en een stam met twee knopen gevonden.

De kuil is op basis van de gemerkte industriële keramiek en de aanwezigheid van diverse 
stukken grof gebruiksaardewerk vermoedelijk tussen 1860 en 1890 gegraven. Vanaf het 
laatste kwart van de 19de eeuw neemt de hoeveelheid emaille gebruiksgoederen drastisch toe 
in de Nederlands huishoudens ten kostte van keukengoed van roodbakkend en witbakkend 

603 V85-C06, www.deventersysteem.nl.
604 www.deventersysteem.nl.
605 V85-C05.
606 V85-GL01; V396-GL01.

Afb. 4.5.59. Grote schotel van Delftse faience, 
beschilderd met blauwe florale motieven (V85-C05).

Afb. 4.5.60. Medicijnflesje van bruin glas (V85-G01).
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aardewerk. Vanaf 1890 wordt het gebruikelijk om industrieel aardewerk te voorzien van een 
landsmerk, zoals “Made in Holland”.607 Het ontbreken van beide categorieën in de kuil maakt 
het aannemelijk dat deze voor 1890 is gegraven en volgestort.

De vondsten uit deze kuil vertonen een combinatie van verfijnd serviesgoed naast 
grover Delfts en roodbakkend aardewerk. In de periode van de kuil, het derde kwart van de 
19de eeuw, was het huis aan de Vismarkt al in gebruik als Raadhuis. Het materiaal is niet perse 
hieraan te koppelen. Aan de andere kant lijkt het ook wat minder voor de hand liggend om dit 
vondstcomplex te koppelen aan de huurders van de kamer  nr. 23. De eigenaren of context 
van dit complex blijft onbekend.

607 In navolging van het McKinley Tariff.

Afb. 4.5.61. De binnenzijde van de waterkelder S130.

Afb. 4.5.62. Enkele 20ste-eeuwse vondsten uit de waterkelder.
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4.5.4 Nog een pand?
In het noordelijke deel van werkput 4 zijn enkele sporen 
gevonden die mogelijk samenhangen met een gebouw dat 
hier heeft gestaan in de 17de eeuw. Hieronder volgt een 
beschrijving van de resten.

S130 (waterkelder)
Helemaal aan de oostzijde van werkput 4, tegen de 
verstoring van de bouwkuip aan, is een waterkelder 
gevonden (afb. 4.5.61). De afmeting bedraagt 1,7 m 
bij 0,9 m. De vloer van deze kleine waterkelder was 
betegeld met groen en geel geglazuurde roodbakkende 
plavuizen van 16 x 16 cm. Interessant is het feit dat aan 
de noordzijde een grote slijtageplek zit. Waarschijnlijk 
werd hier het water geput en schraapte een emmer van 
tijd tot tijd over de vloer. Op basis van het formaat van de 
plavuizen is de kelder vermoedelijk in de eerste helft van 
de 17de eeuw aangelegd.608 

De kelder was gevuld met puin waartussen 
verschillende voorwerpen uit de 20ste eeuw lagen. Er zijn 
twee keramiekfragmenten gevonden. Het gaat om een 
scherf van steengoed en een schoteltje van Duits porselein 
(ep-bor-5). De schotel is gemerkt met een drukstempel 
van de Hutschenreuther porseleinfabriek in Selb, Beieren, 
en dateert tussen 1925-1939.609 Tussen de vondsten zijn verder noemenswaardig een houten 
speelgoedauto, een pakje Van Nelle’s zware shag, een tube Macleans tooth paste en een 
kokertje voor sucrosa tabletten, een zoetstof uit de jaren zestig en zeventig (afb. 4.5.62 en 
4.5.63). Deze vondsten laten zien dat de waterkelder in ieder geval gedurende langere periode 
zichtbaar moet zijn geweest in de twintigste eeuw.

608 Schrickx & Duijn 2016, 252.
609 www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/37-hutschenreuther-marks.

Afb. 4.5.63. Nog meer 20ste-eeuwse vondsten uit de waterkelder. 
Rechts: een advertentie voor Sucrosa uit het Leidsch Dagblad 
van  16-6-1960.
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Een rij kuilen
Op ongeveer 4 m naar het westen is een rij van vijf ondiepe kuilen tevoorschijn gekomen, 
parallel aan de waterkelder.610 De kuilen zijn vierkant van vorm, hebben een afmeting 
die varieert tussen 0,6 m en 0,8 m, een diepte tussen 5 en 25 cm en bevatten veel rood 
baksteenpuin. Mogelijk gaat het om de afdrukken, vlijlagen en/of uitbraaksporen van poeren 
die hier hebben gestaan. 

S137 (Laag): 1600-1700
In de noordwesthoek van de rij kuilen is een laag aangesneden van circa 15 cm dik. Deze laag 
bevatte houtskool, mortel, rood baksteenpuin, wat keramiekscherven en een stukje vuursteen. 

Keramiek
De keramiek bestond uit een scherf van Duits steengoed en een aantal fragmenten van 
roodbakkend en witbakkend aardewerk. De scherven van deze grove soorten gebruikskeramiek 
bestaan vooral uit delen van grapen. Zo kan een witbakkende grape als een w-gra-36 herkend 
worden, een model dat tussen circa 1600 en 1675 algemeen voorkwam. Bij het roodbakkend 
aardewerk is een grape met kraagrand en inwendig groen glazuur te onderscheiden, ook een 
typisch 17de-eeuws fenomeen. Naast grapen als meest algemeen voorkomende vorm kan nog 
een scherf van een zalfpot van witbakkend aardewerk vermeld worden. Waarschijnlijk gaat het 
om wat afbraakpuin van het huis dat hier gestaan heeft. 

Vuursteen
Een laatste interessante vondst is een rechthoekig 
stuk donkergrijs vuursteen van 2,2x2,2x0,3 cm (afb. 
4.5.64).611 Duidelijk zichtbaar is de aangebrachte 
retouchering langs de rand. Dit artefact is echter 
geen prehistorisch bewerkt vuursteen, maar 

610 S126, S127, S131, S138, S139.
611 V160-N01.

Afb. 4.5.64. Een vuur-
kets van vuursteen 
(V160-N01).

Afb. 4.5.65. Detail van 
een vuursteenmusket. 
Bron: Christies.
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een vuurkets gemaakt voor een musket. Dit type voorlaadgeweer is geïntroduceerd in het 
midden van de 17de eeuw als opvolger van het lontslotmusket, en bleef tot de komst van het 
percussiegeweer in de eerste helft van de 19de eeuw in gebruik. Het ontstekingsmechanisme 
van dit wapen bestond uit een stukje vuursteen, vastgezet met een loodplaatje in de haan, die 
bij het overhalen van de trekker langs een stuk ijzer, de batterij, schraapte (afb. 4.5.65). Het 
kruit dat in de pan was gedaan, ontbrandde bij de vonk die hieruit ontstond en deed de kogel 
afvuren. In onder andere Engeland en Frankrijk bestonden grootschalige vuurketsindustrieën. 
De Engelse vuurketsen onderscheiden zich van de Franse door de donkergrijze kleur ten 
opzichte van een lichtbruine kleur.612 Het betreft dus een Franse. Het gevonden stuk vuursteen 
kan zowel in militaire als civiele context toegepast zijn. In het tweede geval zou het dan om 
een jachtgeweer gaan.

Mogelijk zijn deze sporen toe te schrijven aan een pand dat hier stond tot ergens in de 17de 
eeuw. Hier wordt in de deelconclusie verder op ingegaan.

S101 (Waterkelder): 1775-1825
Helemaal aan de zuidzijde van werkput 4 is een opvallend grote waterkelder gevonden (afb. 
4.5.66). De afmetingen zijn 4,0 m bij 1,2 m. Oorspronkelijk is dit een dubbele waterkelder 
geweest, maar mogelijk is bij de aanleg van het gemeentehuis het oostelijke compartiment 
verwijderd. In het midden is een opening tussen beide delen gevonden (afb. 4.5.67).

De vloer van deze langwerpige waterkelder was betegeld met groen en geel geglazuurde 
plavuizen met afmetingen van circa 18*18* 3 cm. Dit formaat is vermoedelijk vooral in de 
tweede helft van de 17de eeuw toegepast. Voor die tijd waren de plavuizen kleiner en in de 18de 

612 Beuker 2010, 6.

Afb. 4.5.66. Aan de zuidzijde van het terrein is deze grote oorspronkelijk dubbele waterkelder gevonden. 
Langs de jalon is net de aanzet tot het weggebroken compartiment zichtbaar. 
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eeuw werden de plavuizen gemiddeld nog wat groter.613 De plavuizen vertonen geen slijtage 
en waren hoogstwaarschijnlijk nieuw bij de bouw van de waterkelder. 

In de insteek van de waterkelder bevonden zich twee scherven, waaronder een steel-
randfragment van een bakpan met kraagrand (r-bak-4).614 Dit type bakpan is vrij lang in de 
omloop geweest. Op basis van archeologische vondstcomplexen elders in Nederland komt het 
type voor tussen 1550 en 1675.

In de kelder bevond zich een laagje zand en puin op de bodem waartussen negen 
keramiekscherven lagen. De scherven bestaan uit een bodemfragment van een mineraalwaterfles 
van Duits steengoed, diverse stukken roodbakkend Fries aardewerk met slibversiering, een 
fragment van een Delfts faience bord, enkele pijpenstelen en een randscherf van een kopje 
van industrieel aardewerk met blauw geschilderde bladmotieven. Het industrieel aardewerk is 
afkomstig uit Engeland en betreft pearlware, een type verfijnd serviesgoed van witbakkende 
klei, herkenbaar aan het blauwige glazuur. Pearlware kwam rond 1775 in de omloop en bleef 
tot in de jaren ’20 van 19de eeuw in productie.615 De overige scherven passen goed in de 
periode 1750-1850. Waarschijnlijk is de kelder rond 1800 in onbruik geraakt. 

Bij de kelder zijn twee munten gevonden. Het gaat om een Hollandse duit uit 1739 en 
een pfennig uit Hessen-Darmstadt, geslagen in 1785 (afb 4.5.68.1 en 2).616 Tot slot kan de 
vondst van een ijzeren beitel uit de kelder opgemerkt worden (afb. 4.5.68.3). Op de greep is 
een merkteken met driehoek en letters “DEL…” aanwezig.

De aanwezigheid van niet-hergebruikte 17de-eeuwse plavuizen in de constructie 
van de kelder in combinatie met de laat 16de- of 17de-eeuwse bakpanscherf uit de insteek 
suggereren dat de bouw van deze structuur heeft plaatsgevonden voor 1700. Op basis van het 

613 Perger 2011, 60-61; Schrickx & Duijn 2016, 250-253.
614 S352.
615 O.a. Stellingwerf 2019.
616 V222-M01, V222-M02.

Afb. 4.5.67. Nadat het dak van de waterkelder is verwijderd wordt de opening tussen de delen en de 
plavuizen op de vloer zichtbaar. Foto is richting het noorden genomen.
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vondstmateriaal uit de waterkelder zal het spoor buiten gebruik zijn geraakt rond 1800. Gezien 
de grootte en vanwege het feit dat het om een dubbele kamer gaat zal de waterkelder bij een 
groot pand hebben gehoord. Gezien de oriëntatie zal het pand met de lange gevel parallel 
aan de Parkstraat hebben gestaan. Helaas zijn er binnen het onderzoek, maar ook binnen 
de bouwkuip van het gemeentehuis geen andere resten gevonden die aan dit pand kunnen 
worden gekoppeld.

 4.5.5 Overige sporen
Net ten westen van de ommuring zijn enkele sporen gevonden die dateren in de 17de of 18de 
eeuw. Eerste noemenswaardig spoor is een kuil S208 (afb. 4.5.69). Dit spoor bevatte een 
gelaagd pakket met mortel en as. In het midden was een kan van roodbakkend aardewerk 
aanwezig. Om na te gaan hoe het gelaagde pakket tot stand is gekomen en of er verschil 
is tussen de vulling van de pot en de rest van de kuil zijn zowel kuil als vulling van de pot 
bemonsterd.617 Uit de quick scan van de monsters is gebleken dat beide onverkoold bot en 
visresten bevatten. Daarnaast komen druivenpitten voor, allen zaken die goed passen in een 
beercontext. Opvallend in het monster uit de kuil was de aanwezigheid van blokjes met laagjes 
(as en beer). Mogelijk is de laag beer telkens afgedekt met as. Waarschijnlijk betreft het een 
afvalkuil die werd gebruikt voor het dumpen van zowel as als beer, maar niet bijvoorbeeld 
gebroken keramiek.

Het aardewerk betreft een vrijwel complete tweeorige kan op standring (r-kan-19) (afb 
4.5.70). Dit object heeft veelvuldig op het vuur gestaan, getuige de sterke roetaanslag op 
de bodem. De vorm heeft ook veel weg van een grape, enkel de bodem bestaat niet uit een 
driepoot, maar uit een standring. 

617 M19, M20, bijlage 6.

1 2

3

Afb. 4.5.68. Metaalvondsten die in en rond de waterkelder zijn gevonden.
1. Hollandse duit uit 1739 (V222-M01).
2. Pfennig uit Hessen-Darmstad, geslagen in 1785 (V222-M02).
3. IJzeren beitel met merkteken (V258-M02).
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4.5.6 Overige vondsten
Keramiek
Tijdens het aanleggen van de archeologische 
werkputten werden ook vondsten verzameld 
die niet direct aan specifieke sporen 
zijn te koppelen. Tussen dit verzamelde 
vondstmateriaal zijn een aantal opmerkelijke 
en interessante scherven het vermelden 
waard. Van roodbakkend aardewerk zijn 
vier herkenbare vormen aangetroffen. Het 
gaat om een deksel (r-dek-7) uit de late 17de 
of vroege 18de eeuw en een 17de-eeuwse 
wijde grape met afgeronde buikknik en naar 
buiten geknikte rand met opstaande lip aan 
de bovenzijde (r-gra-52) (afb 4.5.71).618 
Verder zijn gevonden scherven van een bord op lobvoeten met groen glazuur op de spiegel en 
s-jes van witte kleislib op de vlag (r-bor-50) en een grape met de tekst “A[NNO?] ….. 4” in wit 
slib op de schouder (r-gra-30) aangetroffen (afb 4.5.72).619 

Andere keramiekcategorieën zijn een scherf van een laat 17de- tot vroeg 18de-eeuwse 
steengoed kan uit het Westerwald, rijkelijk versierd met appliques van engelen op een 
kobaltblauw fond en een scherf van een majolica siroopkan uit de late 16de of vroege 17de 
eeuw, beschilderd met twee horizontale lijnen met daaronder en daarboven bladmotieven en 
in de band de letters “…ROSA…” bewaard zijn gebleven (afb 4.5.73).620 De oorspronkelijke 
tekst is waarschijnlijk “S ROSAR” geweest. Dit staat voor “Syrupus Rosarum”, wat rozenwater 

618 V394-C01, V394-C04, www.deventersysteem.nl.
619 V394-C02, V394-C03.
620 V359-C01, V91-C01.

Afb. 4.5.69. Kuil S208 in doorsnede. 

Afb. 4.5.70. Vrijwel complete tweeorige kan van 
roodbakkend aardewerk op standring (V179-C01).
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betekent. Bij het eerder vermelde klooster 
op de Hessenberg in Nijmegen, wat net als 
het klooster van Den Burg sinds de late 16de 
eeuw een weeshuis werd, is een 18de-eeuwse 
siroopkan voor rozenwater gevonden.621 
Het gaat daar specifiek om een kan voor 
“Syrupus Rosarum Pallidarum”, wat kan 
worden vertaald als: siroop van bleke rozen. 
In de ‘Handleiding tot kennis van geneezing 
van de ziekten der kinderen’ uit 1768 
wordt op pagina 260 deze siroop genoemd 
als ingrediënt voor een laxeermiddel, de 
zogenoemde ‘Edinburgsche Diacassia’, die 
koorts bij waterpokken moest wegnemen.622 
Een siroopkan voor rozenwater zou dus 
goed kunnen passen in de context van een 
weeshuis.

Een laatste bijzondere vondst is 
een randscherf van een pot met een rood 
baksel, gemagerd met grove zandkorrels 
en deels bedekt met een groene glazuur 
(afb 4.5.74).623 Bovendien is deels een 
bladvormige applique op de schouder 
van de pot aanwezig. De vorm lijkt  
sterk op martavanen uit Zuidoost-Azië, 
waarop dergelijke appliques sporadisch 
wel voorkomen. Martavanen zijn Oost-
Aziatische vooraadpotten, doorgaans van 
een steengoed-achtig baksel, die mogelijk 
als verpakkingsmateriaal voor bijvoorbeeld 
gember, rijst of olie in kleine hoeveelheden 
met de VOC in de 17de en 18de eeuw naar 
Nederland werden getransporteerd. De 
meeste martavanen kwamen uit China, 
maar ze werden ook vervaardigd in 
Thailand, Vietnam en Myanmar. 624 De in 
Den Burg opgegraven scherf met groen 

621 Stellingwerf 2013, 125.
622 Van Rosenstein & Sandifort 1768, 260.
623 V277-C01.
624 Bartels 2004, 73-75; Ströber 2016, 5, 26.

Afb. 4.5.71. Een 17de-eeuwse wijde grape van 
roodbakkend aardewerk (V394-C04).

Afb. 4.5.72. Een grape van roodbakkend aardewerk 
met de fragmentarisch bewaarde tekst “A[NNO?] …. 
4.

Afb. 4.5.73. Scherf van een majolica siroopkan 
uit de late 16de of vroege 17de eeuw, waarop de 
letters “…ROSA…” bewaard zijn gebleven. De 
oorspronkelijke tekst is waarschijnlijk “S ROSAR” 
geweest. Dit staat voor “Syrupus Rosarum”, wat 
rozenwater betekent.
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glazuur wijkt echter af van de meeste standaard bruin 
geglazuurde steengoed martavanen die in Nederland 
zijn gevonden.625 Uit diverse musea zijn wel zeldzame 
groen geglazuurde martavanen versierd met geel 
geglazuurde bladvormige appliques bekend (afb. 
4.5.75).626 Ze worden aangeduid als “Tradescant jars”, 
vernoemd naar de 17de-eeuwse Engelse botanist Sir 
John Tradescant die een dergelijke groen geglazuurde 
pot in 1659 had geschonken aan Elias Ashmole, 
de stichter van het latere Ashmolean Museum in 
Oxford.627 Dit type martavaan werd rond 1600 in de 
Zuid-Chinese regios Guangdong en Fujian geproduceerd, hoewel het afwijkende zachte baksel 
van de scherf zou kunnen pleiten voor een andere herkomst.628

Metaal
Munten

Buiten de gedocumenteerde sporen zijn twintig munten gevonden die uit de tijd van het 
weeshuis dateren. Vier munten zijn zo sterk versleten dat ze niet te determineren zijn. De 
oudste munt is een Hollandse penning uit 1576 geslagen in opdracht van Filips II (afb 4.5.76).629 
Bij de overige munten gaat het hoofdzakelijk om koperen duiten uit de 18de eeuw. Vijf duiten 
zijn van het gewest Holland. Eén exemplaar is niet nader te dateren dan het eerste decennium 
van de 18de eeuw, een andere duit is ergens in de jaren ‘40 van de 18de eeuw geslagen. De 
overige Hollandse duiten dateren uit respectievelijk 1739, 1754 en 1780.630 Twee duiten zijn 

625 Bartels 2004.
626 Onder andere de collecties van: het Ashmolean Museum, Oxford; Asian Civilisations Museum, Singapore; 

Princessehof, Leeuwarden en Victoria and Albert Museum London.
627 www.bonhams.com/auctions/24263/lot/6202/?category=list; 
 www.lempertz.com/en/catalogues/lot/1093-2/1344-a-green-yellow-and-brown-glazed-tradescant-

storage-jar-ming-dynasty-1368-1644-around-160.html.
628 Mondelinge mededeling W. Stellingwerf.
629 V294-M04.
630 V77-M02, V81-M03, V257-M01. Zie ook bijlage 1.

Afb. 4.5.74. Een zeldzame vondst is een stuk van een 
Martavaan uit Zuidoost-Azië.

Afb. 4.5.75. Mogelijk is het fragment van een vergelijkbaar 
exemplaar zoals deze uit de collectie van het Asian 
Civilisations Museum te Singapore.
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Afb. 4.5.76. De oudste munt is een Hollandse 
penning uit 1576 geslagen in opdracht van Filips II 
(V294-M04).

Afb. 4.5.77. Een 17de-eeuwse zilveren tweestuiver-
stuk uit uit Overijssel (TRASISVLANIA). De munt is 
geslagen tussen 1677-1679 (V91-M03).

Afb. 4.5.78. Een pfennig uit 1786 met een leeuw 
binnen een gekroonde cartouche in rococostijl 
(V107-M01).

Afb. 4.5.79. Brilvormige gesp (V42-M01).

Afb. 4.5.80. Rechthoekige gesp (V77-M04).

Afb. 4.5.81. Rechthoekige gesp met drie angels 
(V294-M01).

Afb. 4.5.82. Deze messing gordelsluiting lijkt qua 
vorm op een 17de of 18de-eeuwse granaat: een 
ronde kogel met een lont (V359-M05).



272

in Utrecht geslagen in de jaren 1756 en 1790.631 Het jongste exemplaar is speciaal in opdracht 
van de VOC gemaakt, herkenbaar aan het VOC-monogram dat de tekst “STAD UTRECHT” 
vervangt op de voorzijde. Eén Gelderse duit dateert uit 1766.632 Verder komen twee 17de-
eeuwse West-Friese duiten en een Friese duit voor. Eén van de West-Friese duiten is in 1626 
geslagen. Het andere exemplaar dateert uit 1660.633 Tevens is er een zilveren tweestuiver-stuk 
uit de 17de eeuw gevonden dat uit Overijssel (TRASISVLANIA) afkomstig is (afb 4.5.77).634 De 
munt is geslagen tussen 1677-1679. Tot slot zijn twee Duitse pfennigen uit Hessen-Darmstadt 
op het terrein aangetroffen (afb 4.5.78).635 Eén exemplaar is geslagen in 1786, bij de andere 
pfennig is het jaartal niet leesbaar, maar het type afbeelding op de keerzijde van de munt, 
betreffende een leeuw binnen een gekroonde cartouche in rococostijl, is in 1773 en 1774 
geslagen.636 Het opmerkelijke is dat de 1786 gedateerde pfennig voorzien is van dezelfde 
afbeelding in rococostijl, terwijl in dat jaar een leeuw binnen een gekroonde ovale krans het 
gebruikelijke type was. Een in 1785 geslagen pfennig met die voorstelling is bij de waterkelder 
S101 gevonden (zie V222-M02).

Gespen
Op het terrein zijn twee laat 16de- of 17de-eeuwse gespen en twee 18de-eeuwse gespen 
gevonden. De vroegere exemplaren bestaan uit een grote brilvormige en een klein rechthoekig 
gespje (afb 4.5.79 en 4.5.80).637 De 18de-eeuwse gespen bestaan uit een rechthoekig gespje 
met drie angels en een rechthoekige schoengesp versierd met accolades (afb 4.5.81).638

Gordelsluiting
Een leuk voorwerpje is een messing gordelsluiting die qua vorm lijkt op een 17de- of 18de-
eeuwse granaat: een ronde kogel met een lont (afb 4.5.82).639 Het is de vraag of dit opzettelijk 
de bedoeling is geweest van de metaalsmid of dat het toevallig er op lijkt.

Vingerhoed
Een op het terrein gevonden messing vingerhoed is versierd met een band van florale motieven 
(afb. 4.5.83).640 Stilistisch is dit voorwerp te dateren in de late 16de of de 17de eeuw.641 De 
vingerhoed past goed in de context van een klooster of weeshuis, waar huisnijverheid en 
textielproductie evenals het herstellen van kleding niet ongewoon waren.

Tapkranen
Tussen de vondsten bevinden zich twee tapkranen uit respectievelijk de 16de- of 17de en de 18de 
eeuw. Het oudste exemplaar is een grote tapkraan voor een bier- of wijnvat (afb 4.5.84).642 
Interessant is het feit dat deze tapkraan is voorzien van een gegraveerd merk, waarschijnlijk 
een letter “a” in Gotische stijl. Het 18de-eeuwse tapkraantje is afkomstig van een kraantjeskan 
waaruit men vaak koffie schonk (afb 4.5.85).643

631 V77-M01, V106-M01.
632 V359-M01.
633 V106-M02, V320-M01.
634 V91-M03.
635 V37-M01, 107-M01.
636 Krause & Mishler 2002, 366.
637 V42-M01, V77-M04.
638 V81-M02, 294-M01.
639 V359-M05.
640 V359-M04
641 Gawronski & Kranendonk 2018, 205.
642 V141-M01.
643 V359-M03.
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Mesheft
Opvallend zijn twee helften van een zwaar verzilverd messing mesheft uit de 18de of vroege 19de 
eeuw (afb 4.5.86).644 Het mesheft heeft de vorm van een pistoolheft, dit is ook de benaming 
van het type heft dat sinds de 18de eeuw bij bestekvormen voorkomt.645

Snorrelood
Een laatste tot de verbeelding sprekende vondst is een snorrelood: een loden schijf van 47 mm 
met gekartelde rand en twee gaten in het midden (afb 4.5.87).646 Dit voorwerp is een stukje 
speelgoed dat een zoemend geluid maakte als een koord dat door de gaatjes was geregen 
strak getrokken werd. Dit speelgoed kan prima in verband worden gebracht met het weeshuis, 
maar in principe speelden alle kinderen hiermee.

644 V1-M01.
645 www.zilver.nl/tafelzilver-bestek-zilver/tafelzilver/antiek-zilver-bestek/tafelzilver-pistool.
646 V91-M01, Willemsen 1998.

Afb. 4.5.83. Een op het terrein gevonden 
messing vingerhoed is versierd met een 
band van florale motieven (V359-M04).

Afb. 4.5.84. Grote tapkraan voor bier of wijnvat met een 
gegraveerde letter ‘A’ in gotische stijl (V141-M01).

Afb. 4.5.85. Deze 18de-eeuwse tapkraan is afkomstig 
van een kraantjeskan waaruit men vaak koffie schonk 
(V359-M03).

Afb. 4.5.86. Zwaar verzilverd messing mesheft uit de 18de 

of vroege 19de eeuw (V1-M01).Afb. 4.5.87. Snorrelood (V91-M01).
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4.5.7 Sporen en vondsten uit Fase 4: een poging tot reconstructie
Nadat het klooster een aangepaste functie heeft gekregen als Weeshuis zal in eerste instantie 
niet veel gewijzigd zijn aan de indeling van het terrein en de aanwezige panden. De resten 
van een beerput en waterkelder in werkput 5 zijn aanwijzingen dat zeker een deel van de 
bestaande panden in de 16de eeuw in gebruik zijn gebleven en verbouwingen en aanpassingen 
kenden in ieder geval in de 17de eeuw. De vondsten rondom deze resten uit afvallagen en –
kuilen dateren in de 18de eeuw en geven aan dat tot deze periode het pand aan deze zijde in 
gebruik is geweest. De beschrijvingen van Van Cuyk uit de 18de eeuw onderstrepen dit.

Voor de westzijde van het plangebied is het geheel iets complexer. Enkele 17de-eeuwse 
waterkelders hier, waaronder een opvallend grote met dubbele kamer, geeft aan dat hier op 
grotere schaal is verbouwd of zelfs juist gebouwd. Op basis van deze structuren en enkele 
uitbraaksporen kunnen minimaal twee panden gereconstrueerd worden die zijn georiënteerd 
op de huidige Parkstraat. Eentje aan de zuidzijde, tegen de Parkstraat aan en een iets 
noordelijker. Wat de dimensies waren van deze panden en hoelang ze hebben gefunctioneerd 
is niet helemaal duidelijk. Op basis van de aanwezige afvalcontexten rond en op het noordelijke 
pand is een sloopdatum rond 1800 het meest waarschijnlijk.

Vermoedelijk treedt een belangrijke verandering op langs de Groeneplaats in de eerste 
decennia van de 17de eeuw. Uit historische bronnen is bekend dat in 1622 een statig pand 
aan de Vismarkt stond met de achterzijde richting de Wezentuin. Bij dit ‘hoge huis’ hoorden 
de ‘kamers’ en een grote schuur aan de Groeneplaats die door de eigenaar werden verhuurd. 
Deze rij of reeks kamers heeft vermoedelijk voor de naam ‘Raaksje’ gezorgd.647 Deze zijn 
nog zichtbaar op de kadastrale minuut. Van de bewoners van het pand aan de Vismarkt is 
bekend dat het om notabelen gaat zoals regenten, maar ook een kerkmeester en lieden uit de 
marine hebben het huis bewoond. Deze huishoudens hebben gezorgd voor de opvallend luxe 
archeologische contexten op het achtererf uit de 17de, 18de en 19de eeuw. 

Uit historische bronnen is bekend dat tussen 1797 en 1799 de kamers afzonderlijk 
worden verkocht aan verschillende eigenaren. Mogelijk valt deze gebeurtenis samen met de 
sloop van de 17de-eeuwse panden georiënteerd op de Parkstraat. Vanaf deze periode veranderen 
de kamers langs de Groeneplaats geleidelijk van uiterlijk en worden per kadastraal perceel 
verschillende nieuwe huizen gebouwd. Op een van de vroeg twintigste eeuwse foto’s is nog 
zichtbaar hoe de kamers er mogelijk allemaal oorspronkelijk uitzagen (afb. 2.3.14).

647 Raaks/reeks in gtb.inl.nl
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Gebroken gezelligheid: Afval van Café Den Burg   W. Stellingwerf

Uit historische bronnen is bekend dat in een van de panden aan ’t Raaksje vanaf de 
late 19de eeuw tot vlak na de oorlog Café Den Burg gevestigd was. Aan de zuidzijde van 
werkput 4 zijn enkele sporen gevonden die bij dit café horen (afb. 4.5.88). De vondsten 
uit deze sporen geven een mooi inkijkje in de materiële cultuur van een vooroorlogse 
Texelse kroeg.

S106
Dit spoor bestond uit een afvalkuil met een ingegraven ton die  was gevuld met gebroken 
serviesgoed (MAE = 16) en glaswerk (MAE =15) uit de late 19de en vroeg 20ste eeuw. 
Hieronder worden de vondsten per categorie beschreven.

Keramiek
Opvallend is het aantal vormen van industrieel wit aardewerk (MAE = 9) en Europees 
porselein (MAE = 3). Het 'grove' roodbakkend en witbakkend aardewerk was rond 1900 
grotendeels van de markt verdreven door de opkomst van emaille vaatwerk en Europees 
porselein was nu ook betaalbaar voor de lagere klassen van de samenleving geworden. 
Roodbakkend aardewerk is vertegenwoordigd met slechts een aantal losse scherven. 
Van witbakkend aardewerk zijn scherven van een 19de-eeuws bord (w-bor-2) uit Frechen 
en een stuk van een deksel van een melkkoker met luchtgaten uit de periode rond 1900 
te herkennen. Een andere categorie is een fragment van een schoteltje (p-bor-1) van 
grof Chinees porselein. Waarschijnlijk gaat het om een product uit de eerste helft van 
de 19de eeuw, aangezien zeer vergelijkbare vondsten uit het in 1822 gezonken Tek Sing 
wrak uit de Zuid-Chinese zee afkomstig zijn.648

648 www.bhandl.co.uk/collections/tek-sing; www.koh-antique.com/discovery/teksing1.html.

Afb. 4.5.88. Deze sporen horen bij het laat 19de-/vroeg 20ste-eeuwse cafe Den Burg. Links een 
afvalkuil met puin (S216), rechts een ingraven ton (S106).
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Het industriële aardewerk bestaat vooral 
uit tafelgoed en enkele theeservies-
onderdelen uit de late 19de en vroege 
20ste eeuw. Het tafelgoed is te verdelen 
in minimaal één dinerbord (iw-bor-6) 
en twee grote kommen (iw-kom-3). Het 
bord bevat een fragmentarisch blindmerk 
waarvan lastig is vast te stellen om 
welke fabrikant het gaat, het is in ieder 
geval geen Nederlands product (afb. 
4.5.89).649 Beide kommen hebben een 
Maastrichts beeldmerk.650 Interessant 
is het feit dat ze exact hetzelfde model 
en afmeting hebben, maar van twee 
verschillende firma’s afkomstig zijn. 

649 V101-C05.
650 Detailfoto’s zijn in het digitaal archief aanwezig.

Afb. 4.5.89. Bord van industrieel wit aardewerk 
van niet-Nederlandse afkomst (V101-C05).

Afb. 4.5.90. Twee kommen van Maastrichts aardewerk uit de late 19de en vroege 20ste eeuw 
(V101-C04 & V101-C01).



277

Het ene exemplaar is gemerkt met de Sphinx van Petrus Regout. De andere kom draagt 
een merk van Société Ceramique. Het Sphinx-merk is tot op het jaar nauwkeurig 
te dateren, aangezien er een breuk in de omkadering van de tekst “P. Regout & Co 
Maastricht” aanwezig is (afb. 4.5.90).651 Dit systeem van breuk-dateringen is in 1879 bij 
Regout in gebruik genomen. De breuk bevindt zich onder de eerste “T” van Maastricht, 
dit betekent dat de kom in 1887 is gemaakt.652 De kom van Société Ceramique bevat 
een merk waaraan de tekst “Made in Holland” is toegevoegd.653 Deze toevoeging is op 14 
november 1900 geregistreerd, een indicatie dat de kom na deze datum is vervaardigd.654 

651 V101-C01, V101-C04.
652 Polling 1989, 9-10, 26, beeldmerk 70.
653 V101-C04.
654 Polling 1989, 87, beeldmerk 550.

Afb. 4.5.91. Schoteltje van de Maastrichtse firma Regout uit de late 19de eeuw (V101-C02).

Afb. 4.5.92. Bierpulonderzetter van de keramiekfabriek Villeroy & Boch uit de periode rond 1900 
(V101-C03).
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De theeservies-onderdelen betreffen twee schoteltjes met verdiepte spiegel (iw-bor-1) 
om een kopje in te kunnen plaatsen. Beide schotels zijn op dezelfde wijze gemerkt 
met een decor van de Sphinx van Regout, dit merk was vanaf 1883 tot circa 1900 in 
gebruik (afb. 4.5.91).655 Verder bevatte de kuil scherven van twee opmerkelijke vormen 
van industrieel wit aardewerk waarvan in eerste instantie de functie onduidelijk was. 
Na wat speurwerk bleek het om twee bierpul-onderzetters te gaan (iw-goz-1).656 Ze 
staan onder andere afgebeeld in de verkoopcatalogus van Petrus Regout uit 1886. Beide 
onderzetters zijn gemerkt met een drukstempel van de firma Villeroy & Boch uit Mettlach 
in het Saarland (afb. 4.5.92).657 Dit specifieke merk met een afbeelding van Mercurius is 
tussen 1874 en 1909 toegepast.658

Het Europees porselein is vertegenwoordigd met een filter voor een koffiepot en 
een set van een kop en schotel (ep-bor-5), beschilderd met overglazuur rood fond. 

Glas
Het glaswerk uit de kuil bestaat uit scherven van drie flessen, minimaal acht kelkglazen, 
een beker, een oorfragment van een beker of een kan en diverse stukken vensterglas. 
Bij de flessen zijn een groene cilindrische wijnfles (gl-fle-27) en twee beugelflessen met 
porseleinen dop (gl-fle-113) te onderscheiden. De beugelsluiting is in 1895 uitgevonden 
en was vooral in de eerste helft van de 20ste eeuw populair, daarna werd het gebruik 
van de kroonkurk veel algemener.659 Diverse bierbrouwerijen maken echter nog steeds 
gebruik van beugelflessen.660 De kelkglazen bestaan uit twee modellen. Een type met 
conische kelk en balustervormige stam geslepen in facetten (gl-kel-NT) en een type met 
bolle kelk versierd met olijfslijpsel en een knoop in de stam (gl-kel-NT) (afb. 4.5.93).661 
Alle kelkglazen hebben een vlakke voet zonder pontilmerk. Het ontbreken van een 
pontilmerk is een aanduiding dat de glazen na 1850 zijn gemaakt.662 Oudere glazen 
bevatten wel een al dan niet weggeslepen litteken van het gebruik van een pontilijzer in 
de productie van het glaswerk. 

655 V101-C02; Polling 1989, 26, beeldmerk 70.
656 www.deventersysteem.nl.
657 V101-C03.
658 www.porcelainmarksandmore.com/germany/saar/mettlach-01/index.php.
659 Soetens 2001, 154.
660 Bijvoorbeeld Grolsch.
661 V101-GL01, V101-GL02, V101-GL03.
662 Bartels 1999, 272.

Afb. 4.5.93. Glaswerk uit de ton (V101-G01, V101-G02, V101-G03).
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S216 
In deze kuil met puin en ander afval bevonden zich verschillende voorwerpen die passen 
qua datering bij de vondsten uit de kuil S106. Er waren zelfs fragmenten die aan elkaar 
passen, een indicatie dat beide sporen tegelijk hebben gefunctioneerd. Hieronder de 
vondsten per categorie.

Keramiek
Hier is eveneens een stuk van een schotel van grof 19de-eeuws Chinees porselein 
gevonden (p-bor-1) (afb. 4.5.94).663 Het vondstmateriaal bestaat verder uit fragmenten 
van een bord (ep-bor-12) en een schoteltje (ep-bor-5) van Europees porselein versierd 
met in goud geschilderde lijn langs de rand en een theeschotel (iw-bor-1) van industrieel 
wit aardewerk. Daarnaast is een oor van een mineraalwaterfles van Duits steengoed 
gevonden. 

Glas
Verder zijn stukken van vijf objecten van glas aangetroffen. Het gaat om een cilindrische 
fles (gl-fle-27), een bierpul (gl-bek-86) en drie kelkglazen, waarvan twee met olijfslijpsel 
(gl-kel-NT) en één met gefacetteerde kelk en stam (gl-kel-NT) (afb. 4.5.95).664 Een 
leuk detail is het feit dat de bierpul goed past bij de onderzetters van industrieel wit 
aardewerk uit de andere kuil. 

Metaal
De metaalvondsten bestaan tot slot uit een stuk sierlijk meubelbeslag en een keurloodje. 
Het kastbeslag is gevormd als een rozet van acanthusbladeren in neoklassieke stijl en 
dateert uit de late 18de of vroege 19de eeuw (afb 4.5.96).665 Mogelijk heeft het op een kast 

663 V227-C01.
664 V227-GL01, V227-GL02, V227-GL03.
665 V227-M01.

Afb. 4.5.94. Schoteltje van 19de-eeuws Chinees porselein (V227-C01).
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Afb. 4.5.95. Glaswerk uit de afvalkuil (V227-G01, V227-G02, V227-G03).

Afb. 4.5.96. Messing kastbeslag in neo-
klassieke stijl (V227-M01).

Afb. 4.5.97. Keurlood van de Leeuwarder wijnhandel 
Menalda (V227-M02).

Afb. 4.5.98. Verzameling gebroken keramiek en glaswerk van Café Den Burg uit de periode rond 
1900.
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in Café Den Burg gezeten. Het keurlood draagt de tekst “A. MENALDA & ZONEN” op de 
voorzijde en “LEEUWARDEN” op de keerzijde (afb. 4.5.97).666 Albert Menalda vestigde zich 
in 1826 als wijnhandelaar in Leeuwarden. Zijn nakomelingen zetten de wijnhandel voort 
tot in 1930 toen het bedrijf in handen van een andere familie kwam.667 Het keurlood dat 
dateert in de late 19de of vroege 20ste eeuw zal met een krat wijnflessen bij Café Den Burg 
terechtgekomen zijn. Het café deed blijkbaar zaken met deze Leeuwarder wijnhandel.

Het vondstmateriaal uit de sporen op het achtererf van Café Den Burg is goed met 
dit etablissement in verband te brengen (afb. 4.5.98). Opmerkelijk is de hoeveelheid 
kelkglazen, waaruit wijn of sterke drank gedronken zal zijn. Daarnaast duiden de 
beugelflessen, de bierpul en de bijbehorende onderzetters erop dat in het café ook 
veelvuldig bier werd geserveerd.

Bij andere archeologische onderzoeken in de regio waarbij afvalcontexten van 
cafés en restaurants uit de periode rond 1900 zijn onderzocht, is de samenstelling van 
het vondstmateriaal enigszins vergelijkbaar. Een interessant voorbeeld is het afval van 
Hotel-Restaurant Texel (het huidige hotel Lindeboom) dat enkele tientallen meters 
verderop gevestigd was aan de Groeneplaats (afb. 4.5.99). Dit afval is in een oude 
gedempte sloot aangetroffen tijdens de aanleg van de nieuwbouwwijk de Tuunen bij Den 
Burg.668 Het zou interessant zijn om de vondsten te vergelijken met het Nederlandsch 
Koffyhuis aan de Grote Noord in Hoorn (afb. 4.5.100).669 

666 V227-M02.
667 Historisch Centrum Leeuwarden, Familiearchief Beekhuis en Menalda te Leeuwarden, inv.nr. 1779.
668 Bartels 2019b, 126-130.
669 Schrickx 2006, 38, 94-105.

Afb. 4.5.99. Glaswerk en drankflessen, afkomstig van Hotel-Restaurant Texel, opgegraven uit een 
gedempte sloot aan de Tuunen (Bartels 2019, 127).
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Afb. 4.5.100. Keramiek en glaswerk gevonden tijdens een opgraving van het Nederlandsch Koffyhuis 
aan de Grote Noord in Hoorn (Schrickx 2006, 95, 103).



283

5. Synthese en samenvatting

Algemeen
Tussen 27 augustus en 8 november 2017 is door Archeologie West-Friesland een opgraving 
uitgevoerd ter hoogte van plangebied ’t Raaksje/Groeneplaats in Den Burg, gemeente Texel. 
Het plangebied is in het kader van de herontwikkeling van het centrum van Den Burg inmiddels 
opnieuw bebouwd. Het onderzochte deel valt binnen het rijksmonument waar een deel van 
de binnenstad van Den Burg toe behoort. Tijdens het onderzoek zijn sporen en vondsten 
tevoorschijn gekomen uit de late prehistorie, Vroege en Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 

Op basis van stratigrafie, relatieve datering en de datering van het vondstmateriaal is een fasering 
opgesteld voor de aangetroffen sporen binnen het plangebied. Er zijn resten aangetroffen uit 
vier fases, enkele fases zijn onderverdeeld in subfases.670 Fase 1 omvat de prehistorie. Het 
gaat voornamelijk om sporen uit de Late IJzertijd en (het begin van) de Romeinse Tijd, globaal 
tussen 250 voor Chr. en 100 na Chr. Fase 2A omvat de Vroege Middeleeuwen, de periode 
van de ringwalburg. De nadruk ligt op de 9de en 10de eeuw. Fase 2B is de periode tussen de 
ringwalburg en het klooster. De exacte begin- en einddatering en daarmee duur hiervan zijn 
onduidelijk. Fase 3 is de tijd tussen de stichting van het klooster in het begin van de 15de eeuw 
tot aan 1573, toen het klooster werd opgeheven en een functie kreeg als weeshuis. Fase 4 
bevat de tijd die hierop volgt vanaf de late 16de eeuw tot heden. 

In deze synthese worden de resten nader geduid en per fase in een bredere context 
geplaatst. Uitgangspunt voor deze nadere analyse zijn de vraagstukken uit het Programma van 
Eisen en het evaluatierapport.671

Vooraf was onduidelijk in welke mate het bodemarchief was verstoord. De ernst van de verstoring 
verschilde enorm en bleek voornamelijk afhankelijk van de aan- of afwezigheid van moderne 
bebouwing. Vooraf was bekend dat ter hoogte van het voormalige gemeentehuis uit 1967 geen 
resten meer in de bodem aanwezig waren. Ook werd ter hoogte van de voormalige bodewoning 
aan de oostzijde van het plangebied een vergelijkbare verstoringsgraad verwacht.672 Dit bleek 
op deze locatie echter mee te vallen, waarna dit deel uiteindelijk nog resten opleverden van 
onder andere een waterput uit de tijd van het klooster en een beerput en waterkelder uit de 
periode van het weeshuis. De westzijde van het plangebied was beter geconserveerd dan 
verwacht, maar door het intensievere gebruik van dit deel door de eeuwen heen, zijn redelijk 
veel oudere sporen door jongere verstoord. Mogelijk kan de afwezigheid van prehistorische 
sporen aan deze zijde hierdoor worden verklaard.

Door het ontbreken van de grote diepe sporen, zoals de grachten van de ringwalburg 
is aan de oostzijde de oorspronkelijke opbouw het meest intact. Uit de profielopnames is 
gebleken dat dekzandgronden aanwezig zijn met een deels secundair gevormde podzolbodem. 
De onderzijde van het podzolprofiel is origineel. Door ploegen vermoedelijk in de Late IJzertijd 
en/of Romeinse Tijd is het profiel verwerkt waarna weer bodemvorming is opgetreden. 

In de late prehistorie ligt het huidige Den Burg op een grotere dekzandrug die ongeveer te 
vinden is op de lijn De Westen - Den Burg – Oosterend, met net ten noorden daarvan een groot 
getijdengebied. Met het toenemen van de mariene invloed in de Late Romeinse Tijd en de 

670 Voor deze onderverdeling, zie paragraaf 4.1.
671 Zie hoofdstuk 1.
672 Boonstra & Flamman 2011.
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Vroege Middeleeuwen erodeert een deel van deze dekzandrug en ontstaat zowel ten noorden 
als ten zuiden daarvan een meer dynamisch getijdengebied. Daartussen blijft een een ketting 
of archipel van dekzand ‘eilanden’ over, omgeven door kwelders (afb. 5.1). De vorm van deze 
eilanden en de plekken waar de rug wordt doorbroken wordt mede bepaald door de hoogte en 
het micro-reliëf van het dekzand. 

De hoogte van het oorspronkelijke maaiveld binnen het plangebied kan bij benadering 
worden bepaald.673 De overgang van uit- naar inspoelingslaag ligt hier op 1,5 m + NAP. De 
bovenliggende akkerlagen zijn met een eergetouw bewerkt. Uit antropologische studies 
is gebleken dat een eergetouw niet dieper dan maximaal 20 cm in de bodem reikt.674 Het 
werken met een eergetouw is arbeidsintensief en dieper ploegen is ook niet noodzakelijk. 
In tegenstelling tot een keerploeg wordt met een eergetouw alleen de humeuze vruchtbare 
bodemhorizont opengereten. Op basis hiervan zal het oorspronkelijke maaiveld ter hoogte van 
het plangebied in de late prehistorie tussen de 1,5 m en 1,7 m + NAP hebben gelegen. 

Tijdens archeologisch onderzoek in 2020 naar de buitenste laatmiddeleeuwse gracht 
ter hoogte van de Warmoesstraat is op de kruising van de Warmoesstraat en de Elemert net 
buiten de opgraving bij rioleringswerkzaamheden een waarneming gedaan (afb. 5.2).675 Hier 
is net ten zuiden van de gracht een intacte podzolbodem gezien, mogelijk eveneens afgedekt 
door een of meerdere akkers. De overgang van uit- naar inspoelingslaag ligt hier op 0,5 m + 
NAP, een meter lager. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de laatmiddeleeuwse gracht, aan de zuidzijde in 
ieder geval, het natuurlijk dekzandreliëf heeft gevolgd. Of dat ook aan de noordzijde het geval 
is, is niet bekend, maar misschien kan voorzichtig worden gesuggereerd dat de huidige vorm 
van Den Burg niet perse is bepaald door de laatmiddeleeuwse omgrachting, maar eerder door 

673 Aangenomen wordt dat de hoogte van het maaiveld tussen prehistorie en de ophogingen in de Late 
Middeleeuwen nauwelijks is veranderd.

674 Mondelinge mededeling C. Bakels, beschreven in Knippenberg 2018, 73.
675 Bartels, M.H., in voorbereiding. De burggracht onder de Warmoesbedden. Archeologisch onderzoek naar 

de buitenste gracht van Den Burg, Texel. West-Friese Archeologische Rapporten.

Afb. 5.1. In de late prehistorie ligt het huidige Den Burg op een grotere dekzandrug die ongeveer te vinden 
is op de lijn De Westen - Den Burg – Oosterend. Met het toenemen van de mariene invloed in de Late 
Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen erodeert een deel van deze dekzandrug en ontstaat rondom 
een meer dynamisch getijdengebied met daartussen een ketting van dekzand ‘eilanden’.
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het natuurlijk verloop van het dekzand ter plekke. Mogelijk heeft het reliëf vervolgens in grote 
mate de ligging van deze gracht bepaald. Zo kon met minimale inspanning een versterking met 
voldoende hoogteverschil worden gecreëerd. 

Om meer inzicht te krijgen in de hoogte van het dekzand in relatie tot bewoning en/of gebruik in 
de Vroege Middeleeuwen kan worden gekeken naar twee andere recent onderzochte sites. Ter 
hoogte van de Schans, nabij Oudeschild is door archeologisch onderzoek vast komen te staan 
dat de laatmiddeleeuwse dijk is aangelegd op een dekzandrug met kwelderafzettingen uit de 
Laat Romeinse Tijd en/of Vroege Middeleeuwen.676 Deze rug die vermoedelijk door inklinking 
van de omliggende kleiafzettingen als natuurlijke opduiking tevoorschijn kwam, heeft in ieder 
geval deels de ligging van de dijk bepaald. Het dekzand ligt hier rond 0 m NAP met direct 
daarop sporen uit de Midden-IJzertijd en de Romeinse Tijd. Er zijn geen aanwijzingen dat dit 
gebied is bewoond of gebruikt in de Vroege Middeleeuwen.

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Koetebuurt in Oosterend in 2019 zijn 
Karolingische resten gevonden, waaronder een waterput, zodenstructuren en ophogingen.677 
De bovenzijde van het dekzand ligt hier op 1,0 m + NAP met daarboven diverse akkerlagen, 
vermoedelijk uit de Late IJzertijd (afb. 5.3). Op deze site zijn aanwijzingen gevonden dat 
men last had van mariene invloeden. Zo zijn langs de lager liggende delen, stukken van het 
dekzand samen met de prehistorische akkers geërodeerd. Hier heeft men geprobeerd om met 
tuunwallen of lage dijken en flinke ophogingen het oprukkende water het hoofd te kunnen 
bieden.678 Mogelijk is dit maar ten dele gelukt want aanwijzingen voor bewonings-continuïteit 
zijn er niet. De bewoning keert vermoedelijk pas terug nadat de zeedijken zijn aangelegd in 
de 14de eeuw.

676 Bartels & Leek 2019. 
677 Kuip 2021.
678 Zie ook: De Weerd & Gerritsen 2020.

Afb. 5.2. Intacte podzolbodem ter hoogte van de kruising van de Warmoesstraat/Elemert.
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Aan de Koetebuurt zien we mogelijk 
een grensgeval van waar be-
woning mogelijk was in de Vroege 
Middeleeuwen. Woltering stelt dat 
de golvende dekzanden op Texel die 
onder 0,5 m + NAP liggen onder zee-
afzettingen bedekt zijn.679 Dit wordt 
ondersteund door de vindplaats 
bij de Schans waar een pakket 
van ongeveer een halve meter aan 
kwelderafzettingen op het dekzand 
aanwezig is. Misschien kan op basis 
van deze gegevens voorzichtig gesteld 
worden dat op de dekzandgebieden van 
Texel, waarvan de top van het dekzand 
rond een hoogte van 1 m NAP of hoger 
ligt, in potentie bewoningsresten uit de 
Vroege Middeleeuwen kunnen worden 
verwacht.

Fase 1: Prehistorie
Het archeologisch onderzoek heeft 
resten vanaf de Midden-IJzertijd 
tot en met de Vroeg Romeinse Tijd 
opgeleverd. De verwachte resten 
vanaf het Laat-Paleolithicum tot en 
met de Bronstijd ontbreken volledig. 

De sporen uit de prehistorie 
manifesteerden zich voornamelijk aan de oostzijde van het plangebied. Aan de westzijde van 
het onderzoeksgebied hebben vanaf de Middeleeuwen meer graafactiviteiten plaatsgevonden. 
Mede hierdoor is aan de westzijde van het terrein de oorspronkelijke opbouw met akkerlagen 
en ondiepe sporen uit de prehistorie compleet verdwenen.

In het noorden van het terrein werd een enkele kuil uit de Midden-IJzertijd aangetroffen. 
De oostelijke werkputten bevatten juist resten uit de Late-IJzertijd en Romeinse tijd, waaronder 
een kringgreppel, delen van een complex netwerk van afgeronde rechthoekige greppels en 
verschillende akkerlagen. Resten van huisplattegronden ontbreken.

Een deel van de sporen aan de oostzijde van het plangebied sluit goed aan bij de sporen 
die zijn onderzocht ten behoeve van de bouw van het gemeentehuis in 1967.680 De resultaten 
van dat archeologisch onderzoek zijn in 2002 door Woltering gepubliceerd.681 

De veldtekening uit 1967 laat sporen uit drie verschillende perioden zien, waarvan 
de oudste uit de Late-IJzertijd dateren en de jongste uit de Late Middeleeuwen.682 De 
meest opvallende sporen dateren uit de Vroege-Middeleeuwen en hangen samen met de 
vroegmiddeleeuwse omgrachting. Op de zuidelijke helft van de veldtekening was een groep 

679 Woltering 2016, 17; zie ook Woltering 1994.
680 Uitgevoerd door Wim van Es in: Es, W.A. van, 1967. Texel: Wezentuin, KNOB 66, 126-128. 
681 Woltering 2002.
682 De oorspronkelijke veldtekening is gedigitaliseerd en in GIS gekoppeld aan de gegevens van het onderzoek 

uit 2019.

Afb. 5.3. Tijdens archeologisch onderzoek aan de Koetebuurt 
in Oosterend in 2019 zijn Karolingische zodenstructuren 
gevonden. Let op de prehistorische greppel en akkerlagen 
aan de rechterkant van het profiel.
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van ronde en (afgeronde) rechthoekige greppels zichtbaar. Deze werden op basis van het 
aardewerk door Van Es in de Late-Bronstijd (1.100 v. Chr. – 800 v. Chr.) geplaatst, maar na 
herinterpretatie van Woltering in 2002 een kleine duizend jaar jonger gedateerd, namelijk in 
de Late-IJzertijd of Vroeg Romeinse Tijd. De greppels van Woltering hadden dezelfde vulling 
als de laag erboven, waardoor ze waarschijnlijk gelijktijdig hebben gefungeerd. Hierdoor kon 
de afdekkende laag als akkerlaag worden geïnterpreteerd.

In Wolterings meest recente publicatie over de Late-IJzertijd en Romeinse tijd van Den 
Burg-Beatrixlaan is een overzicht van verschillende typen greppels uiteengezet.683 Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen greppels binnen een woonplaats, zoals huisgreppels en erfgreppels, 
en greppels buiten de woonplaatsen, zoals kringgreppels en rechthoekige greppels. De sporen 
en structuren uit het onderhavige onderzoek behoren tot de tweede categorie. 

Kringgreppels komen in alle soorten en maten in heel Nederland vanaf de Bronstijd 
tot de Late-Middeleeuwen voor.684 De oudste kringgreppels hadden een rituele aard en 
worden voornamelijk vanaf de Midden-Bronstijd als gegraven omsluiting rondom grafheuvels 
teruggevonden.685 De gewoonte van het omgreppelen van prehistorische grafmonumenten 
bleef tot in de Romeinse Tijd op de pleistocene zandgronden van Nederland in zwang. Door het 
ontbreken van menselijke resten in en rondom kringgreppels in het Nederlandse kustgebied 
lijken deze sporen anders van aard dan kringgreppels elders in Nederland.686 Soortgelijke 
structuren komen voor tot in het Deense Jutland en het Noord-Friese Waddeneiland Sylt.687 
In de tweede helft van de Midden-IJzertijd verschenen (afgeronde) rechthoekige greppels, die 
door Woltering worden bestempeld als de mogelijke opvolger van de kringgreppel in ruraal 
gebied.688

Hoewel kringgreppels op Texel al vanaf de Late-Bronstijd voorkomen, zijn de meesten 
pas in de Midden-IJzertijd aangelegd.689 De toename van kringgreppels in deze periode hangt 
volgens Woltering mogelijk samen met toenemende vernatting omstreeks 300 v. Chr.690 Door 
een kringgreppel te graven en in het midden hooi, stro of graan in de vorm van een graanschoof 
te stapelen, konden de desbetreffende gewassen enigszins worden beschermd tegen regen. 

Een meer ritueel karakter van kringgreppels kan echter niet worden uitgesloten. Het is al 
eerder gesuggereerd dat gezien de ronde vorm en de analogie daarvan met de greppels rondom 
grafheuvels, een funeraire connotatie denkbaar is of een samenhang met voorouderverering.691

In het Oer-IJ estuarium is een mogelijk verband aangetoond tussen deze sporen en 
de aanwezigheid van crematiegraven, dierbegravingen en andere sporen van mogelijk meer 
symbolische aard.692 Hoewel het hier om een andere periode gaat, geeft een diachrone 
benadering wellicht een goede aanvulling op het meer synchrone onderzoek dat momenteel 
voornamelijk plaatsvindt.693

Een mogelijk meer symbolische betekenis dichterbij op Texel onder andere uit het latere 
hergebruik van een grafheuvel uit de Midden-Bronstijd op ca. 750 m ten noordwesten van 
het onderhavige onderzoeksgebied.694 In het centrum van de grafheuvel lag een grafkuil met 

683 Woltering 2016.
684 Woltering 2001, 101.
685 Van den Broeke 2005, 31.
686 Woltering 2001, 105.
687 Woltering 2001, 105.
688 Woltering 2016, 104.
689 Woltering 2001, 103-104. Zie ook Bartels & Leek 2019.
690 Woltering 2016, 276.
691 Gerritsen & Schrickx 2014, 36.
692 Therkorn et al. 2009, 56-57. De kringgreppels uit de Broekpolder stammen voornamelijk uit de Late 

IJzertijd en de Romeinse Tijd.
693 Roessingh 2018.
694 Opgraving Den Burg – Beatrixlaan.
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rondom de heuvel een dubbele paalkrans. Ongeveer 1500 jaar later, in de eerste helft van de 
Romeinse Tijd, werd dezelfde heuvel voorzien van een bijzetting en twee nieuw randstructuren, 
waaronder een vierkante greppel en een kringgreppel.695 Door opnieuw de grafheuvel te 
markeren met behulp van een bijzetting en de (kring)greppels wordt het gebied als het ware 
‘geclaimd’ door de bewoners uit een hele andere periode.696 Mogelijk kunnen de greppels 
uit de opgraving van de Groeneplaats ook in dit licht worden gezien. Door het graven van 
de greppels wordt een gebied wellicht geclaimd door bewoners voordat deze in gebruik kan 
worden genomen als bijvoorbeeld akkergebied.

Fase 2: Vroege Middeleeuwen
Duidelijke aanwijzingen voor een uitgebreide Merovingische nederzetting als oorsprong voor 
of voorloper van de ringwalburg zijn niet tevoorschijn gekomen. Tussen beide grachten is 
wel een cluster oudere mogelijk Merovingische sporen gevonden, en een klein deel van de 
vondsten uit de gracht heeft een oudere datering, maar het merendeel van de vondsten (uit de 
gracht) heeft een duidelijke (laat-)Karolingische datering.697 Dit geldt ook voor het materiaal 
uit de onderste oudste vullingslagen. Het is in mogelijk dat bij de aanleg van de grachten 
van de ringwalburg in het laatste kwart van de 9de eeuw door oudere Merovingische en vroeg 
Karolingische nederzettingsresten uit de late 7de en 8ste eeuw is heen gegraven, waarbij het 
materiaal in de grachten terecht is gekomen.

Aan de noordzijde van het westelijke deel zijn twee grachten uit de Vroege Middeleeuwen 
onderzocht. Het gaat om de zuidelijke smallere gracht (gracht 1) en de middelste brede gracht 
(gracht 2) die eerder zijn aangetroffen in de bouwkuip van het gemeentehuis. Gracht 1 heeft 
een maximale breedte van 5 m en een diepte van 1,1 m, van gracht 2 is een breedte van 7 
m gedocumenteerd. Op basis van het profiel kan worden gesteld dat de breedte minimaal 14 
m zal zijn geweest of dat het diepste deel niet in het midden lag, maar ten noorden daarvan 
(meer naar binnen). De diepte bedraagt 1,6 m minimaal. Opvallend zijn de verschillen met 
Woltering. Deze stelt een gelijke diepte vast van zowel gracht 1 als 2 van circa een meter en 
een breedte van gracht 2 van 10 m.698 In het evaluatierapport is gesteld dat de gracht 1 later is 
aangelegd dan gracht 2, maar bij een nadere beschouwing kan dit niet met zekerheid worden 
vastgesteld. Vermoedelijk bevindt zich slechts weinig of geen tijd tussen het graven van beide 
grachten, en hebben deze in ieder geval gelijktijdig gefunctioneerd.699 

Op basis van het vondstmateriaal kan een verschil in datering niet worden vastgesteld, 
maar ook niet volledig worden tegengesproken. Het is op basis van het vondstmateriaal het 
meest waarschijnlijk dat beide in de laatste kwart van de 9de eeuw zijn gegraven.700 Dit wordt 
aan de hand van de 14C of OSL dateringen niet tegengesproken. Op basis hiervan kan de voor- 
Frankische (Friese) oorsprong van de ringwalburg zoals voorgesteld door Woltering worden 
weerlegd.701 Het verschil met de Zeeuwse ringwalburgen uit het einde van de 9de eeuw is 
wellicht toch minder groot dan eerder geopperd. 702 

Hoe lang de grachten hebben opengelegen is onduidelijk. Uit de dempingsglaag van de nazak 
is een fragment aardewerk afkomstig met een scherf van een Pingsdorf drinkbeker van het 

695 Woltering 2016, 107-109.
696 Zie ook Theunissen 2009, 102-108.
697 Zie paragraaf 4.3.2 en tabel 4.3.2.
698 Woltering 2002, 56-57.
699 Op basis van stratigrafie, zie paragraaf 4.3.2.
700 Verhoeven 2021, deze publicatie.
701 Woltering 2002. 56-57.
702 Van Heeringen 1995, 50; Woltering 2002, 56-57.
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type Sanke 3 die dateert tussen 960 en 1260, samen met een steel van een laatmiddeleeuwse, 
roodbakkende steelpan die dateert na 1350.703 Het is niet duidelijk of het roodbakkend aardewerk 
een intrusie is. Globaal kan worden aangenomen dat de grachten van de ringwalburg in ieder 
geval tot het einde van de 10de eeuw hebben opengelegen.

Uit het botanisch onderzoek is gebleken dat in de nabije omgeving van de gracht rogge en 
gerst/tarwe is verbouwd en verwerkt.704 Het gaat om dorsen of andere activiteiten die met het 
zuiveren van de oogst te maken hebben. Ook van het gerst/tarwe-type is pollen gevonden. 

Verder is vast komen te staan dat water in de gracht stond. Dat blijkt uit de pollenvondsten 
van onder andere waterlelie en teer vederkruid. Ook zijn veel sporen van algen gevonden. 
De pollen die horen bij de oevervegetatie geven een beeld van soorten die voorkomen in 
stilstaand zoet, of hooguit zwak stromend zoet water. Een beetje in contrast hiermee is de 
goede vertegenwoordiging van hertshoornweegbree, een soort die veel voorkomt op plaatsten 
die voor andere soorten extreem zijn, zoals gebieden met een hoog zoutgehalte, sterk wisselend 
vochtgehalte van de bodem en/of sterke dagelijkse temperatuurwisselingen. Hertshoornweegbree 
kan veel zout in de bodem verdragen, maar heeft geen zout nodig om te overleven.

Deze diversiteit aan soorten hangt vermoedelijk samen met de ligging van de ringwalburg 
en de mariene invloed op Den Burg en omgeving in de Vroege Middeleeuwen. Waarschijnlijk 
stond doorgaans een laag zoet water in de (onderzijde) van de grachten gevoed door grond- en 
hemelwater.705 Af en toe zal het zeewaterniveau zo hoog zijn geweest dat deze in de grachten 
stroomde. Vos gaat uit van een extreem hoogwaterstand van + 2,0 m NAP in de Vroege 
Middeleeuwen.706 Dat betekent dat met extreem hoogwater dat gemiddeld enkele dagen per 
jaar voorkomt, het water zo hoog stond dat beide grachten volstroomde met zeewater.

Hierdoor ontstaat voor de ringwalburg een beeld bijna vergelijkbaar met de Halligen, 
een eilandgroep in de noordelijk deel van de Duitse Waddenzee (afb. 5.4). Deze eilanden 
worden niet aan de buitenzijde beschermd door kades of dijken en lopen bij hoge vloed onder 

703 Sanke 2002. 
704 Haaster 2021, deze publicatie.
705 En mogelijk bronwater, zie verderop.
706 Mondelinge mededeling Peter Vos (TNO) 2020.

Afb. 5.4. Voor de ringwalburg in Den Burg geldt voor de Karolingische periode bijna een vergelijkbaar beeld 
met de huidige Halligen, een eilandgroep in de noordelijk deel van de (Noordfriese) Duitse Waddenzee, 
waar de zee met extreem hoog water tegen de wal of dijk aanklotst.
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water. Ter hoogte van de bewoonde plekken is de grond wel opgehoogd of een dijk gebouwd, 
zodat men hier droog kan verblijven. In dit licht is het interessant om de wallen die aan de 
binnenzijde van de grachten aanwezig zijn geweest niet alleen te zien als verdedigingswerk 
tegen aanvallen, maar ook als waterkering. Bij extreem hoog water stonden de grachten onder 
water en klotste het zeewater tegen de wallen van de ringwalburg. Deze wallen bekleed met 
(gras)zoden fungeerden in deze perioden als dijk. 

Het beeld van deze groene verhoging in een soms ondergelopen boomloos landschap 
wordt ondersteund door het botanisch onderzoek waaruit blijkt dat de ringwalburg in een zeer 
open landschap lag.707 In de omgeving, dat wil zeggen binnen een straal van circa 500 m, 
groeiden nauwelijks bomen. Vlak langs de gracht stond mogelijk wel een enkele els, wilg en 
een vlierstruik, maar grasland was het overheersende vegetatietype. 

In 1967 werden in de bouwkuip van het gemeentehuis enkele kuilen gevonden. Deze kuilen 
dateerde Woltering op basis van vulling en vondsten in de Vroege Middeleeuwen gedateerd.708. 
De kuilen hadden een diameter die varieerde tussen 1,0 m en 1,5 m. De diepte lag eveneens 
tussen 1,0 m en 1,5 m. Een van de kuilen bevatte ‘veldkeien’ en een ander ‘slakken’.709 

In 2017 zijn aan de oostzijde van het plangebied twee vroegmiddeleeuwse kuilen onderzocht.
Deze kuilen lijken samen met de kuilen gevonden in 1967 een cirkel te vormen met een 
diameter van 18 m. Parallellen van dergelijke ronde structuren uit deze periode zijn niet 
bekend.710 

Een van de kuilen gevonden in 2017 bevatte tientallen tot honderden verkoolde 
graankorrels of fragmenten daarvan. Het gaat voornamelijk om gerst en haver. De aanwezige 
aarspilsegmenten zijn een aanwijzing voor dorsen. Wat de functie van de kuilen is geweest of 
van de grote ronde structuur is niet duidelijk. Het voorkomen van slakken en ander verbrand 
materiaal zou op een brand kunnen duiden.

Het geringe aantal sporen geeft aan dat het terrein buiten de omgrachting niet intensief 
is gebruikt. 

Aan de noordzijde is een dik ophogingspakket gevonden dat werd aangebracht in de fase nadat 
de grachten grotendeels waren opgevuld. Het gaat om vergraven stukken dekzand met af en 
toe nog hele stukken podzolbodem erin. Waarschijnlijk gebeurde dit bij de aanleg van de grote 
14de-eeuwse gracht in opdracht van Jan van Beaumont, waarbij het gehele terrein binnen deze 
gracht werd geëgaliseerd.711 Het materiaal dat is vrijgekomen bij het graven van de gracht is 
hiervoor gebruikt. Op meerdere plekken is deze laag waargenomen, maar ter hoogte van de 
oude vroegmiddeleeuwse gracht is deze laag het dikste en meest duidelijk.

Bovenop deze demping van de nazak zijn enkele langgerekte sporen waargenomen, die 
worden geïnterpreteerd als de resten van karrensporen. Ze zijn richting het zuidwesten op de 
Zwaanstraat georiënteerd. Als deze sporen richting het noordoosten worden vervolgd komt 
men uit ter hoogte van de grens tussen het huidige kerkterrein en de Burgwal aan de oostzijde 
van de huidige Wezentuin. Mogelijk was hier oorspronkelijk een weg/pad aan de zuidzijde van 
het kerkhof aanwezig. De datering van dit tracé van karresporen is onduidelijk. Deze zijn in 
ieder geval jonger dan de vroegmiddeleeuwse ringwalburg en ouder dan het klooster. 

707 Haaster 2021, deze publicatie. 
708 Het gaat om WS2, WS6 en WS9. De W staat voor Woltering; WS2 is Woltering S2.
709 Op basis van aantekeningen op de veldtekening.
710 Mondelinge mededeling Arno Verhoeven en Flip Woltering.
711 Bartels in voorbereiding, Warmoesstraat.
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Fase 3: Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd: Kloosterperiode
Tegen de verwachting in zijn veel sporen gevonden uit de Late Middeleeuwen. Uit het onderzoek 
is naar voren gekomen dat het kloosterterrein zich verder naar het westen toe uitstrekte dan 
vooraf aangenomen. Hierdoor valt een groot deel van het klooster binnen het plangebied. Van 
het klooster zijn veel opvolgende begrenzingen gevonden. Het gaat om meerdere greppels, 
grachten, tuunwallen, schuttingen en muren. Opvallend is dat het merendeel van deze sporen 
dezelfde oriëntatie heeft als een deel van de sporen die door Woltering is gekoppeld aan de 
fase van de ringwalburg.712 Mogelijk moet dit op basis van de nieuwe inzichten worden herzien 
en dateren ze in de beginperiode van het klooster. Met name de brede greppel of gracht die 
parallel loopt met de gracht uit de opgraving van 2017 komt daarvoor in aanmerking. Mogelijk 
zijn deze gelijktijdig en vormen ze samen een dubbele omgrachting van het kloosterterrein, 
voordat de tuunwal wordt aangelegd.

Het terrein binnen de erfgrenzen lijkt vooral voor agrarische doeleinden in gebruik te 
zijn geweest, met name in de beginperiode. Een kolk of drinkkuil voor vee aan de westzijde is 
daar een aanwijzing voor. Mogelijk is in ieder geval het westelijk deel van het kloosterterrein 
een weidegebied voor vee in deze periode. De kolk ligt dicht tegen de westelijke erfgrens aan 
en vlakbij de toegangspoort van en naar de Groeneplaats. De ligging vlakbij een erfgrens lijkt 
bij de huidige kolken ook vaak het geval. Hoe de locatiekeuze voor een kolk tot stand kwam 
is onduidelijk.713

De opvolgende erfgrenzen lijken steeds steviger uitgevoerd te worden. Werd in eerste instantie 
nog gekozen voor een redelijk open karakter met een enkele of dubbele gracht, in latere tijd 
verving men deze door een tuunwal en weer later zelfs door een zware houten schutting. In de 
16de eeuw deed zich een proces van verstrenging van het kloosterideaal voor.714 Hier hoorde een 
betere fysieke afzondering van de buitenwereld bij. De toenemende agressie tegen kloosters 
en kloosterlingen in het begin van de 16de eeuw en deze verstrenging van het kloosterideaal 
gaan hand in hand en hebben elkaar in wisselwerking gevoed. Op de vraag of de verzwaring 
van de erfgrens een gevolg was van de gewelddadigheden tegen kloosterlingen of juist van de 
verstrenging is dan ook geen eenduidig antwoord te geven.

Later in de 16de eeuw wordt het kloosterterrein ommuurd, mogelijk nog een keer in de 
17de eeuw als het terrein vermoedelijk onderdeel is van het Weeshuiscomplex. Aanvankelijk 
bestond een grotere toegangspoort aan de Groeneplaats en een kleinere aan de noordwestzijde 
richting de Vismarkt. Mogelijk verdween eerst degene aan de Vismarkt bij de aanleg van 
de kloostermuur. Bij de herbouw van de muur vermoedelijk in de 17de eeuw keert ook de 
toegangspoort aan de Groeneplaats niet meer terug. In de beschrijving van het voormalig 
kloosterterrein stelt Van Cuyck: “Dit weeshuis heeft eene groote tuin, die met een muur omringt 
is, en (…) tegen de groene plaats stuit; in deeze tuin zyn de Romeinsche penningen gevonden, 
waar van ik u te vooren gesproken heb; aan den oostkant zyn ook eenige oude kamertjes; 
in één woord, het moet een armelyk kloostertje geweest zyn”.715 Cuyck beschreef het terrein 
met veel detail. Het feit dat hij geen toegang aan de Groeneplaats noemt onderstreept dat 
deze er niet was in de 18de eeuw. Het is wel opvallend dat hij niets over de ‘kamers’ aan de 
Groeneplaats schreef, maar wel de oude kamers aan de oostzijde noemde. Het ligt het meest 
voor de hand dat de voormalige kloostermuur opnieuw is opgemetseld met de aanleg van de 

712 Woltering 2002. Zie kaartbijlage 4.
713 ‘Vroeger’ werden deze locaties met wichelroedes aangewezen. Mededeling W. Eelman.
714 Zie paragraaf 2.2.
715 Van Cuyck 1789, 48-49.
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‘kamers’ aan de Groeneplaats zijde in het eerste of tweede decennium van de 17de eeuw.716 
Waarschijnlijk zijn de kamers nog zichtbaar op enkele foto’s uit de periode 1900-1930 (afb. 
5.5). De vensters laten een roede-verdeling zien uit de laat 18de of begin 19de eeuw, maar de 
simpele, rechte vrij lange muurankers horen eerder bij een 17de-eeuwse gevel.717

De vorm van het pand, een huis onder zadeldak met eenvoudige gevel onder omlopende 
rechte lijst, zou zeker 17de-eeuws kunnen zijn. Deze panden op de hoek van Groeneplaats en 
Vismarkt geven een beeld van hoe alle kamers hier eruit zagen in de 17de /18de en deels 19de 
eeuw.

Aan de oostzijde van het plangebied is een cluster waterputten gevonden die hebben 
gefunctioneerd in de periode van het klooster. Op Texel vlakbij Oudeschild heb je de zogenaamde 
‘Wezenputten’ waaruit de schepen van de VOC die lagen te wachten op de Reede werden 
voorzien van drinkwater. Dit water werd geroemd door de houdbaarheid veroorzaakt door 
een hoog ijzergehalte. Dit was belangrijk voor de lange tochten naar Kaap de Goede hoop. De 
opbrengst van het water ging naar de regenten van het weeshuis in Den Burg. In dit licht is 
het voor de hand liggend en ook al gesuggereerd dat er misschien een historische link bestaat 
tussen de Wezenputten en de waterputten uit het klooster voordat het klooster een weeshuis 
werd.718 (afb. 5.6). Ondanks gericht zoeken in het archief en raadplegen van meerdere historici 
op het eiland zijn hier geen directe aanwijzingen naar voren voor gekomen.719 

716 Zie paragraaf 4.4 en 4.5.
717 Schriftelijke mededeling Eva de Bruijne (Erfgoed gemeente Hoorn). Vanaf ca. 1650 werden door de 

veranderende mode in de architectuur steeds vaker blinde ankers toegepast.
718 Gerritsen 2019.
719 Dat wil overigens niet zeggen dat deze er niet is.

Afb. 5.5. In het eerste of tweede decennium van de 17de eeuw zijn de ‘kamers’ aan de Groeneplaats zijde 
gebouwd. Waarschijnlijk zijn deze kamers nog zichtbaar op deze foto uit de periode 1900-1930 (vanaf 
midden naar rechts).
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Fase 4: Nieuwe Tijd: Weeshuis/Raaksje
Op basis van het archeologisch onderzoek kan worden gesteld dat zowel bakstenen gebouwen 
van het klooster zijn her- of verbouwd, maar ook dat op het terrein in de 17de eeuw nieuwe 
panden zijn aangelegd. Van deze gebouwen zijn alleen de ingegraven resten teruggevonden. 
Op basis van de archeologische gegevens is een voorzichtige poging tot reconstructie gedaan 
(afb. 5.7).

De beschrijving van Van Cuyck biedt aanvullende informatie: “Het gebouw hetwelke 
thans een Weeshuis is, was voor deezen een Nonnenklooster, toegeweid aan de heilige Agnes; 
van dat Kloostergebouw is weinig meer te zien; door eene groote deur, welke de ingang 
van het Klooster schijnt geweest te zijn, koomen wy op eenen open plaats; en door een 
gaanderijtje aan de linkerhand in een huis, hetwelke voorheen een gedeelte van het Klooster 
heeft uitgemaakt, maar, zooals aan de wyze van bouwen gezien kan worden, verbetert in de 
zeventiende eeuw; daar binnen is echter nog de oude refter of eetzaal, met oude verglaasde 
roode en geele tegeltjes bevloert; in het midden is eene plaats welke altyd vogtig is, hoe droog 
het weder ook moge zijn; over dit gebouw gaan groote zolders, en nabij hetzelve staat een oud 
stuk muurs, welke een overblyfsel is van het oude Kapelletje; achter het gebouw is noch eene 
groote schuur, en onder dezelve eenen ruime wél gemetselde kelder.”720

De vermelding dat de vloer van de refter altijd vochtig is ‘hoe droog het weder ook moge 
zijn’ is interessant. Mogelijk wordt de vochtigheid veroorzaakt door een natuurlijke bron hier. 
Dat zou op zich de cluster waterputten aan deze zijde kunnen verklaren.

720 Van Cuyck 1789, 49.

Afb. 5.6 “De Put, Die Water Aan de Schepen Verschaft, op Texel. Het Schild in ’t verschiet.” Deze waterput 
op Texel, verpacht aan het Weeshuis, zorgde voor inkomsten door de levering van drinkwater aan de 
schepen in de haven van ‘Het Schild (Oudeschild)’. Gravure van T. de Roode naar P. van Cuyk (1789). 
Noord-Hollands Archief Code: NL-HlmNHA_359_3238.
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Tenslotte
Het onderzoek binnen dit deel van het Rijksmonument heeft veel informatie opgeleverd. De 
nieuwe inzichten met betrekking tot de datering en daarmee ook de context van de ringwalburg, 
lijkt op basis van de huidige kennisstand beter in de algemene ontwikkeling en datering van 
ringwalburgen langs de Noordzeekust te passen.

Dat het gebied tussen Groeneplaats, Parkstraat en Burgwal compleet onderdeel is 
geweest van het kloosterterrein en dat de richting van de eerste gegraven greppel van het 
klooster de oriëntatie heeft bepaald van de woningen aan ’t Raaksje tot in de 20ste eeuw is 
zeker noemenswaardig. 

Of in deze fase de kamers langs de Groeneplaats al in gebruik waren, is niet bekend. 
Het voorkomen van luxe goederen geeft aan dat dit afval niet afkomstig is van de vermoedelijk 
minder bedeelde huurders van de kamers, maar eerder van de notabelen die aan de Vismarkt 
woonden en dit deel als achtererf in bezit hebben gehad. Hier wordt dieper op ingegaan in de 
deelconclusies/synthese.

Afb. 5.7. Enkele foto’s van het 
veldwerk en de uitwerking.
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6. Beantwoording onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk worden de vragen uit het Programma van Eisen beantwoord. Na het 
veldonderzoek zijn aanvullende vragen opgesteld die zijn verwoord in het evaluatierapport.721  
Deze worden hier eveneens beantwoord. De antwoorden zijn beknopt, voor meer informatie 
wordt verwezen naar de relevante hoofdstukken.

6.1 Vragen over bodemkunde, geologie en landschapsontwikkeling

1. Zijn op basis van profielen en kolomopname(s) nieuwe inzichten te verkrijgen over de 
bodemkundige (en geologische) opbouw van het gebied en zo ja, welke zijn dat?
De profielen hebben geen sterk afwijkend bodemkundig en geologisch beeld opgeleverd ten 
opzichte van het bestaande.722 De profielen bevatten wel informatie over de opbouw ontstaan 
door beakkering in de prehistorie en ophogingen in de Middeleeuwen. Deze opbouw is 
beschreven aan de hand van enkele gedocumenteerde profielen. Voor meer details zie § 4.1.3. 
Het pollenonderzoek van de grachtvulling heeft informatie opgeleverd over de landschappelijke 
context van de ringwalburg (zie hieronder).

6.2 Vragen over pre- en protohistorie

2a. Zijn er archeologische resten (sporen en vondsten) uit de vroege prehistorie (Steentijden) 
in het onderzoeksgebied aanwezig? Zo ja:
 b. Wat is de gaafheid, datering en aard van de resten?
 c. Wat valt er te zeggen over de omvang van de vindplaats?
 d. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen?
 e. Zijn er verschillende fases aan te duiden?
Er zijn geen resten uit de vroege prehistorie aanwezig.

3a. Zijn er archeologische resten (sporen en vondsten) uit de late prehistorie (Bronstijd – 
IJzertijd) en Romeinse IJzertijd in het onderzoeksgebied aanwezig? Zo ja:
 b. Wat is de gaafheid, datering en aard van de resten?
 c. Wat valt er te zeggen over de omvang van de vindplaats?
 d. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen?
 e. Zijn er verschillende fases aan te duiden?
 f. Is er een verschil in gebruik van het gebied per fase of per periode? 
 Zo ja: waarin uit zich dat?
Het archeologisch onderzoek heeft resten, (waaronder greppelsystemen, akkers en 
vondstmateriaal) vanaf de Midden-IJzertijd tot en met de Vroeg Romeinse Tijd opgeleverd. 
Voornamelijk aan de oostzijde van het plangebied zijn sporen uit de prehistorie tevoorschijn 
gekomen. Het gaat om greppels en kringgreppels die goed lijken aan te sluiten bij de sporen 
uit de in 1967 gegraven bouwkuip van het gemeentehuis. Woltering dateert deze sporen in 
de Late IJzertijd.723 Tijdens het onderzoek ontbraken aanwijzingen die dit tegenspreken. De 
determinatie van het spaarzame aardewerk uit deze periode wijst in de richting van de Late 
IJzertijd. Deze sporen worden door een of meerdere akkerlagen afgedekt. Deze zullen in de 

721 Gerritsen 2019.
722 Mondelinge mededeling C.M. Soonius.
723 Woltering 2002.
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Late IJzertijd of (Vroege) Romeinse Tijd dateren. Aan de westzijde bleek het aandeel sporen uit 
de prehistorie beduidend kleiner. Dit kan grotendeels worden verklaard door de aanwezigheid 
van veel diepe jongere sporen waardoor oudere resten zijn vergraven. Voor een overzicht en 
een meer gedetailleerde beschrijving van de resten zie § 4.2 en hoofdstuk 5.

5. Bij eerder onderzoek is een zogenaamde akkerlaag aangetroffen. Is deze laag ook in het 
onderzoeksgebied aanwezig? Wat is de datering ervan en welke aanwijzingen zijn er dat deze 
laag daadwerkelijk is gevormd door beakkering?
De sporen die zijn afgedekt door de akkers dateren op basis van het aardewerk uit de Late 
IJzertijd. De akkers zullen in de Late IJzertijd of (Vroege) Romeinse Tijd dateren. 
Op basis van het PvE is dit profiel bemonsterd om meer inzicht te krijgen in de aard en de 
fasering van de akkers. De uitkomsten van het micromorfologisch onderzoek laten nog op zich 
wachten en zullen niet in deze basisrapportage worden behandeld.724 

6. Zijn er resten aangetroffen die wijzen op rituele deposities? Zo ja: wat is aard en datering 
ervan?
Er is een kringgreppel gevonden met een diameter van 4,0 m, die meerdere vondsten bevat. 
Meer dan de helft van het prehistorische aardewerk is afkomstig uit deze kringgreppel. Het 
merendeel blijkt afkomstig van één pot, waarvan de een derde van de rand is teruggevonden. 
Op basis van de magering lijkt de pot in de Late IJzertijd te dateren. Naast keramiek zijn 
zeven stukken natuurlijk gesteente uit de kringgreppel afkomstig. Het gaat om zwerfstenen. 
De stenen zijn onbewerkt en tonen sporen van verhitting. 
Kringgreppels komen in alle soorten en maten in heel Nederland vanaf de Bronstijd tot de Late 
Middeleeuwen voor. De oudste kringgreppels hadden een rituele aard en worden voornamelijk 
vanaf de Midden Bronstijd als gegraven omsluiting rondom grafheuvels teruggevonden. Het is 
dat gezien de ronde vorm en de analogie daarvan met de greppels rondom grafheuvels, een 
funeraire connotatie denkbaar is of een samenhang met voorouderverering. In hoofdstuk 5 
wordt de mogelijke symbolische betekenis van dergelijke sporen nader belicht. 

7. Zijn er geïsoleerde graven of menselijke resten buiten grafcontext aangetroffen? Zo ja; wat 
is aard en datering ervan?
Deze zijn niet aangetroffen. Toevallig zijn tijdens een waarneming in januari 2021 bij de 
aanleg van een boom aan de Groeneplaats iets ten westen van het plangebied mogelijke 
crematieresten geborgen. Deze worden momenteel geanalyseerd.725

8. Wat kan worden gezegd over de bewonings- of gebruiksperiode van het gebied in de pre- en 
protohistorie, specifiek in relatie tot de archeologische resten opgetekend bij het onderzoek 
van het gemeentehuis?
9. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in vergelijking met de eerder aangetroffen 
resten uit deze perioden bij de Beatrixlaan.
10. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in vergelijking met de eerder in vergelijking 
met de eerder aangetroffen resten uit oostelijk West-Friesland?
In Wolterings meest recente publicatie over de Late-IJzertijd en Romeinse tijd van Den Burg-
Beatrixlaan is een overzicht van verschillende typen greppels uiteengezet.726  Daarbij is 

724 Voor meer info: R. Feiken & H. Huisman (RCE).
725 Voor meer info: J. Leek (AWF).
726 Woltering 2016.
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onderscheid gemaakt tussen greppels binnen een woonplaats, zoals huisgreppels en erfgreppels, 
en greppels buiten de woonplaatsen, zoals kringgreppels en rechthoekige greppels. De sporen 
en structuren uit het onderhavige onderzoek behoren tot de tweede categorie. Zie Hoofdstuk 
5 voor een korte vergelijking met de resten van de Beatrixlaan. Door het verschil in datering 
is de vergelijking met West-Friesland is door de datering niet relevant.

6.3 Vragen over Vroege en Volle Middeleeuwen

11. Wat is de gaafheid en conservering van de sporen en vondsten?
De schade rondom het gemeentehuis was groot. De insteek van de (sloop van de) kelder 
loopt op sommige plekken tot enkele meters buiten de gedocumenteerde bouwkuip waardoor 
niet overal directe aansluiting bestaat tussen de onderzochte delen. Daarbuiten zijn de 
vroegmiddeleeuwse sporen gaaf door de afdekking van dempings- en ophogingslagen.

12. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen?
De diepte varieert (afhankelijk van de diepte van de sporen), maar het niveau van de grachten 
bevindt zich rond 1,4 m boven NAP op een diepte van 0,9 m.

13. Wat is de landschappelijke context van de ringwalburg?
De ringwalburg lag in een zeer open landschap. In de omgeving (straal ca. 500 m) groeiden 
nauwelijks bomen. Vlak langs de gracht stond mogelijk wel een enkele els, wilg en een 
vlierstruik. Grasland was het overheersende vegetatietype. In de omgeving waren ook kwelders 
te vinden. Hier en daar was sprake van voedselarme, zandige bodems, die mogelijk door 
overexploitatie gedegradeerd waren geraakt. Hierop groeiden onder andere struikhei, blauwe 
knoop en dwergvlas. Voor meer info zie § 4.3.4 en bijlage 2.

14. Waren de grachten watervoerend?
In de tijd die gerepresenteerd wordt door de vroegste vulling was de gracht watervoerend. Het 
water was zoet, stond stil of stroomde hooguit zwak. Er zijn echter aanwijzingen voor enige 
brakke/mariene invloed. De planten- en dierenresten die hierop wijzen, kunnen misschien 
tijdens perioden met hoge zeewaterstand in de gracht gekomen zijn. Voor meer info zie 
hoofdstuk 5 en § 4.3.

15. Wat is de datering van de aanleg van de grachten?
Dit was een van de belangrijkste vragen van het onderzoek: hoe oud zijn de grachten? Om dit 
vast te stellen is gebruik gemaakt van diverse dateringsmethoden, namelijk keramiek, OSL 
en 14C dateringen. Het is op basis van het vondstmateriaal het meest waarschijnlijk dat de 
grachten in de laatste kwart van de 9de eeuw zijn gegraven. Dit wordt aan de hand van de 
14C of OSL dateringen niet tegengesproken. Op basis hiervan kan de voor-Frankische (Friese) 
oorsprong van de ringwalburg zoals voorgesteld door Woltering worden weerlegd. Voor meer 
info zie hoofdstuk 5 en § 4.3.2.

16. Waaruit bestaat de grachtvulling?
Voornamelijk uit zand. Van onder tot boven zijn aanwezig: een relatief schone laag met weinig 
inclusies, een vuilere laag, donkerder van kleur, meer vondstmateriaal en houtskool en een 
dempingslaag met vergraven materiaal.
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17. Wat zijn de depositiepatronen van de vondsten in de gracht en wat zeggen ze over de 
activiteiten rond de gracht?
Er zijn geen duidelijke depositiepatronen onderscheiden. Het vondstmateriaal is gering en 
herbergde geen duidelijke concentraties. De grachten en de vondsten worden in meer detail 
beschreven in § 4.3.

18. Zijn er aanwijzingen voor belegeringen dan wel innames van de ringwalburg (bijv. door 
Vikingen of Franken) en zo ja, waaruit blijkt dat en wat is de datering van de resten die 
hiermee samenhangen?
In het evaluatierapport werden de keien met brandsporen genoemd als mogelijke aanwijzing 
voor een calamiteit, maar na een nadere beschouwing wordt dit minder waarschijnlijk 
geacht. Uit de aard van de brandsporen en de aanwezige breukvlakken aan het onderzochte 
zwerfsteenmateriaal kan ook gedacht worden aan het gebruik als haardsteen in kleine 
smederijen. Haardstenen werden gebruikt om vuur binnen de perken te houden. De 
(voortdurende) eenzijdige verhitting van deze stenen kan oorzaak zijn waarom veel verbrande 
stenen spanningsbreukvlakken vertonen die op sterke verhitting wijzen. Voor meer info 
hierover zie § 4.3.2.

19. Wat is het verloop van de circulaire grachten en kan er iets worden gezegd over de 
relatieve ouderdom ervan?
De grachten sluiten goed aan op de gedocumenteerd grachten uit de bouwkuip. In het 
evaluatierapport is gesteld dat de zuidelijke gracht later werd aangelegd dan de middelste 
brede, maar bij een nadere beschouwing is dit niet met zekerheid vast te stellen. Vermoedelijk 
bevindt zich slechts weinig of geen tijd tussen het graven van beide grachten, en hebben deze 
in ieder geval tegelijk gefunctioneerd.

20. Indien grachten worden aangetroffen, wat kan op basis van de vulling worden gezegd over 
het moment van dichtraken ervan? Heeft dit in een of meerdere fases plaatsgevonden, en zo 
ja wat is de datering van de opvullingslagen?
Globaal kan worden aangenomen dat de grachten van de ringwalburg in ieder geval tot het 
einde van de 10de eeuw hebben opengelegen. Voor meer info hierover zie § 4.3.2 en hoofdstuk 
5.

21. Zijn er aanwijzingen voor wallen tussen de grachten en daar buiten en zo ja wat is de 
fasering en opbouw ervan?
In profiel 14 is een klein zandlichaam tussen de grachten waargenomen die mogelijk is ontstaan 
tijdens het graven van de grachten. Of dit een (vergraven) wal betreft met een verdedigende 
functie die samenhangt met de ringwalburg, kon niet worden vastgesteld. Voor meer info 
hierover zie § 4.3.2.

22. Indien resten buiten de grachten wordt aangetroffen, wat is hun aard, functie, datering, 
ruimtelijke indeling en relatie tot de omgrachting (bijv. verkaveling)?
Buiten de grachten zijn twee vroegmiddeleeuwse kuilen gevonden die samen met kuilen uit 
de bouwkuip een cirkel lijken te vormen met een diameter van 18 m. Een kuil uit de bouwkuip 
bevatte ‘veldkeien’ (WS2) en een ander ‘slakken’ (WS6). Net als de kuilen uit dit onderzoek. 
Parallellen van dergelijke ronde structuren uit deze periode zijn niet bekend. Voor meer detail 
zie § 4.3.
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23. Als er sporen van gebouwen of bouwwerken worden aangetroffen, van wat voor 
bouwmateriaal is gebruik gemaakt en waaruit blijkt dit?
Niet van toepassing.

24. Hoe verhoudt het vondstenspectrum buiten de gracht zich tot die van in de gracht?
25. Wat zeggen de artefacten over importen?
26. Wat zegt de materiële cultuur over de etnische/culturele achtergrond van de gebruikers?
27. Zijn er aanwijzingen voor lokale productie c.q. ambachtelijke activiteiten? Zo ja: hoe uit 
zich dit en welke materialen worden geproduceerd?
28. Zijn er vondsten aangetroffen die wijzen op rituele deposities. En zo ja, wat is aard en 
datering ervan?
Het aantal vondsten uit de grachten, maar ook daarbuiten is gering. Hier kunnen dan ook 
bijna geen uitspraken over worden gedaan. Er is wel gekeken naar de stenen, de grootste 
vondstcategorie en de verkoolde graankorrels uit de kuilen. In het evaluatierapport is 
gesuggereerd dat het begraven veulen uit de gracht mogelijk een stichtingsoffer betreft. Na 
onderzoek blijkt het geen dierbegraving te zijn maar een botconcentratie bestaande uit bot 
rund, paard en schaap/geit. Voor meer info zie § 4.3.2 en bijlage 8.

29. Zijn er geïsoleerde graven of menselijke resten buiten grafcontext aangetroffen? Zo ja; 
wat is aard, context en datering ervan?
Deze zijn niet gevonden.

30. Welke gedomesticeerde planten en dieren zijn aangetroffen in de verschillende perioden 
en voor welke doeleinden werden zij gebruikt?
31. Werden er ook wilde planten- en dierensoorten geconsumeerd of voor andere doeleinden 
gebruikt en hoe verhoudt zich dat tot het gedomesticeerde spectrum?
32. In hoeverre speelt de ligging van Den Burg (kustgebied) een rol bij de gekozen exploitatie 
strategieën van planten en dieren?
Bovenstaande vragen kunnen slechts deels beantwoord worden door het geringe aantal 
botmateriaal, kwantitatieve analyses zijn daarom niet uitgevoerd. Uit de vroegmiddeleeuwse 
sporen komen botten van rund, paard en schaap/geit. Wild ontbreekt.
Uit de grachten komt graan (vermoedelijk gerst) en vlierbes, maar vlierbesstruiken komen 
ook in het wild voor. De aanwezigheid hoeft geen indicatie voor menselijke consumptie te 
zijn. De wilde planten bestaan uit waterplanten en soorten kenmerkend voor brakke lagunes, 
getijdemoerassen, kwelders en estuaria.
Uit een vroegmiddeleeuwse kuil (buiten de grachten) komt gerst, haver, tarwe, rogge en 
raapzaad. Deze hebben een rol in de voedingseconomie gespeeld. In de kuil is dorsafval 
aanwezig. Voor meer info zie § 4.3 en bijlage 2 en 8.

6.4 Vragen over Late Middeleeuwen (Kloostertijd)

33. Wat is de gaafheid, conservering, datering en aard (functie) van de archeologische resten? 
Wat zegt dit over het gebruik van het gebied?
Tegen de verwachting in zijn veel sporen gevonden uit de Late Middeleeuwen. Uit het onderzoek 
is naar voren gekomen dat het kloosterterrein zich verder naar het westen toe uitstrekte dan 
vooraf aangenomen. Hierdoor valt een groot deel van het klooster binnen het plangebied. Ook 
hier waren de resten buiten genoemde verstoringen gaaf door de ophogingen. De stichtingsjaar 
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van het klooster is onbekend maar zal (net) na 1400 hebben plaatsgevonden.

34. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen?
Op sommige plaatsen lagen deze resten al op 0,3 m onder het maaiveld.

35. Zijn er percelen/kavels (erven) te onderscheiden? Zo ja: hoeveel erven zijn er, hoe groot 
zijn ze en wat is hun ruimtelijke ligging ten opzichte van elkaar. Is hier een systematiek in te 
herkennen, en zo ja hoe uit zich dit?
Deze zijn niet te onderscheiden.

36. Waaruit bestaat de inrichting van een erf (bijv. aanwezige bouwwerken, waterputten / 
waterkelders, beerputten, afvalkuilen, moestuin etc.)
Een uitgebreide beschrijving van de aangetroffen resten en hun onderlinge samenhang staan 
in § 4.4. In het evaluatierapport is gesuggereerd dat de aanwezigheid van de waterputten zou 
kunnen duiden op een rol van het klooster in de watervoorziening van het eiland en de mogelijke 
samenhang met de latere Wezenputten. Deze connectie is n.a.v. het archiefonderzoek niet 
aangetoond. Ook lijkt er geen aantoonbaar verband te bestaan met de pompen in de omgeving 
van het Raaksje/Groenplaats die in de 20ste eeuw nog dienst deden.

37. Hoe ontwikkelt zich –indien aanwezig- de bebouwing door de tijd wat functie, indeling en 
constructiewijze betreft (hout/steenbouw) op de percelen?
Hier kunnen geen uitspraken over worden gedaan. Er zijn voornamelijk erfgrenzen aangetroffen.

38. Welke informatie geven de archeologische resten over de constructie en indeling van de 
gebouwen op de percelen?
Hier kunnen geen uitspraken over worden gedaan.

39. Welke informatie geeft de materiële cultuur omtrent de activiteiten die door de bewoners 
van het gebied werden uitgeoefend?
Er zijn weinig vondsten uit deze periode. De sporen, waterputten en een kolk wijzen vermoedelijk 
naar een agrarisch gebruik van het westelijk deel van het terrein.

40. Wat zeggen de vondsten over de voeding, leefomstandigheden en welstand / status van 
de bewoners van de verschillende percelen.
Hier kunnen geen uitspraken over worden gedaan.

41. Zijn er aanwijzingen voor lokale productie c.q. ambachtelijke activiteiten. Zo ja: hoe uit 
zich dit en welke materialen worden geproduceerd?
Er zijn weinig vondsten uit deze periode. De vingerhoeden en naairing wijzen voorzichtig naar 
naaiactiviteiten op kleine schaal.

42. Welke gedomesticeerde planten en dieren zijn aangetroffen in de verschillende perioden 
en op voor welke doeleinden werden zij gebruikt?
43. Werden er ook wilde planten- en dierensoorten geconsumeerd of voor andere doeleinden 
gebruikt en hoe verhoudt zich dat tot het gedomesticeerde spectrum?
Bovenstaande vragen kunnen slechts deels beantwoord worden door het geringe aantal, 
kwantitatieve analyses zijn daarom niet uitgevoerd. Uit de laatmiddeleeuwse sporen komen 
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losse botten voor van rund, varken en schaap/geit. Uit een kuil komt een botje van een 
zwaan. Een waterput bevat 9 fragmenten van wilde eend, vermoedelijk van één individu. 
Deze waterput bevatte voornamelijk schaap/geit waarbij de individuen allen jonger waren 
dan 28 maanden. In één geval is mogelijk zelfs sprake van een prematuur lammetje. Twee 
dierbegravingen, een varken en een paard begraven in de nazak van de kloostergracht zijn 
noemenswaardig. Voor meer info zie § 4.4 en bijlage 8.

44. In hoeverre speelt de ligging van Den Burg (kustgebied) een rol bij de gekozen exploitatie 
strategieën van planten en dieren?
Hier kunnen geen uitspraken over worden gedaan. 

Aanvullende onderzoeksvragen
Vooraf was niet bekend dat het gehele plangebied binnen het oorspronkelijke kloosterterrein 
valt. Aanvullend onderzoek heeft zich voor een deel op historische gegevens van het klooster 
gericht. De inschatting van de stichting, maar ook andere gegevens die boven water zijn 
gekomen over het klooster, zijn in historische context geplaatst en worden beschreven in § 2.2. 

Uit de Kloostertijd is een paard gevonden in een duidelijk afgebakende en gedateerde context; 
namelijk de kloostergracht. Op basis van isotopenonderzoek zouden mogelijk uitspraken 
kunnen worden gedaan over de herkomst van deze beesten en de daarmee samenhangende 
handelsnetwerken in meerdere perioden. In overleg met L. Kootker (VU) is door het ontbreken 
van andere archeologische markers die richting dergelijke netwerken wijzen van verder 
onderzoek afgezien.727 

6.5 Vragen over De Nieuwe Tijd
 
46. Wat is de aard, datering, conservering en gaafheid van de archeologische resten (vondsten 
en sporen)?
In 1573 worden de gebouwen en bezittingen van het klooster overgenomen door het Weeshuis. 
Uit deze periode is een kloostermuur gevonden en de dieper ingegraven sporen behorend bij 
gebouwen. De ondiepere funderingen zijn verstoord en verdwenen.

47. Op welke diepte zijn de aangetroffen resten gelegen?
In sommige gevallen direct onder het maaiveld, maar in het overgrote deel liggen de resten 
onder een verstoorde bovenlaag van 0,5 m - 0,8 m.

48. Zijn er percelen/kavels (erven) te onderscheiden? Zo ja: hoeveel erven zijn, hoe groot 
zijn ze en wat is hun ruimtelijke ligging ten opzichte van elkaar. Is hier een systematiek te 
herkennen, en zo ja hoe uit zich dit?
Deze zijn niet te onderscheiden.

49. Waaruit bestaat de inrichting van een erf (aanwezige bouwwerken, waterputten / 
waterkelders, beerputten, afvalkuilen, tuin)?
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven.

727 Mailwisseling 15 februari 2019.
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50. Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd wat functie (burgerlijk/bestuurlijk/publiek), 
indeling en constructiewijze betreft (hout/steenbouw)?
Op basis van de archeologische resten zijn hier geen uitspraken over te doen. Aan de hand 
van foto’s, bouwhistorische analyse en historische bronnen kan worden verondersteld dat in 
het eerste of tweede decennium van de 17de eeuw de kamers aan de Groeneplaats worden 
gebouwd. Deze reeks kamers zorgt voor de naam ‘Raaksje’. Een uitgebreide beschrijving van 
de aangetroffen resten en hun onderlinge samenhang staan in § 4.5. 

51. Wat zeggen de vondsten over de voeding, leefomstandigheden en welstand / status van 
de bewoners van de verschillende erven?
Een aantal contexten valt uit deze periode valt op door de rijkdom of zeldzaamheid van het 
vondstmateriaal. Na determinatie van het vondstmateriaal heeft aanvullend historisch en 
kadastraal onderzoek aangetoond dat een deel van de vondsten afkomstig zijn van notabelen 
die aan de Vismarkt woonden. Voor meer info zie § 4.5.

52. Welke informatie geven de materiële cultuur en de sporen omtrent de activiteiten die door 
de bewoners van de verschillende erven zijn uitgevoerd?
Hier kunnen geen uitspraken over worden gedaan.

53. Is er in het vondstmateriaal een component van de internationale handel via de diverse 
compagnieën aangetroffen en zo ja, waaruit bestaat dit?
Er zijn meerdere duiten met het VOC-monogram gevonden. Hoewel deze munten waren bestemd 
voor de handel in Oost-Azië, zijn ze niet uitzonderlijk binnen 17de en 18de-eeuwse contexten. 
Noemenswaardig is een fragment van een laat 17de- of vroeg 18de-eeuwse porseleinen fles uit 
Japan die sporadisch zijn meegekomen met VOC schepen. Voor een stuk van een martavaan 
kan hetzelfde gesteld worden.

54. Welke veranderingen zijn er ten opzichte van de late middeleeuwen m.b.t. de inrichting 
van de erven, de activiteiten van de bewoners, hun leefomstandigheden en hun welstand. 
Over de bewoners van het weeshuiscomplex kunnen geen uitspraken worden gedaan. De 
‘rijkere’ vondstcomplexen zijn afkomstig van de bewoners aan de Vismarkt (zie hierboven).

55. Welke gedomesticeerde planten en dieren zijn aangetroffen in de verschillende perioden 
en op voor welke doeleinden werden zij gebruikt?
56. Werden er ook wilde planten- en dierensoorten geconsumeerd of voor andere doeleinden 
gebruikt en hoe verhoudt zich dat tot het gedomesticeerde spectrum?
57. In hoeverre speelt de ligging van Den Burg (kustgebied) een rol bij de gekozen exploitatie 
strategieën van planten en dieren?
Uiteindelijk zijn geen complexen uit de Nieuwe Tijd geselecteerd voor determinatie van het 
dierlijk botmateriaal of voor analyse van macroresten, in verband met de slechte conservering 
van het bot in de relatief ondiepe sporen, zie bijlage 8.

Aanvullende onderzoeksvragen
Het was onduidelijk wanneer de huizen langs het Raaksje waren gebouwd. Enkele historische 
bronnen leken elkaar tegen te spreken. Door gecombineerd archief, bouwhistorisch en kadastraal 
onderzoek samengevoegd met de datering van het vondstmateriaal is duidelijk geworden 
dat de panden ergens in de eerste of tweede decennium van de 17de eeuw zijn gebouwd.
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Kaartbijlage 7 - Fase 3   Klooster deel 4
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Kaartbijlage 9 - Fase 4C       Recente verstoringen

5 15 20 m0 10

spoornummer

contour werkput

verdieping

grondslagpunt

S01 reconstructie

huidig pand

verstoring



338



339

S187 S214

S186

S181

S95

S214 S179

S151

S288

S180

S221

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 m

2.80

2.60

2.40

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

NAP

0.80

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

NAP
2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

NAP

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

0 1 2 3 4 5 6 7m

0 1 2 3 4 5 6 7m

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

NAP

0.80

0.60

0 1 2 3 4 5m

M02
M14

M15

M16 M17

W O

Noordprofiel, Werkput 28

Z N W O O W

W

O

Westprofiel, Werkput 410 Noordprofiel, Werkput 49 Zuidprofiel (middenpocket), Werkput 411

Zuidprofiel (noordpocket), Werkput 412

Gemeente Texel, Den Burg, Groeneplaats / het Raaksje

Projectnummer 451 | Archisnummer 4037959100

Schaal 1:50 (A3)
© Archeologie West-Friesland 2021

Kaartbijlage 10                 Profielen 8-12
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