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Het blootleggen van een houten schot met daar achter de palen van de fundering van een huis.
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Afb. 1.1. De locatie van het plangebied Lange Tuinstraat 1-35 binnen de gemeente Enkhuizen in West-
Friesland (zwarte cirkel).

Afb. 1.2. De locatie van het plangebied Lange Tuinstraat 1-35 binnen Enkhuizen (blauwe arcering).
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1. Inleiding

Van 18 april tot en met 13 mei 2016 (18 dagen) is door Archeologie West-Friesland, in opdracht van 
woningcorporatie Welwonen, een opgraving uitgevoerd binnen het plangebied Lange Tuinstraat 1 
tot en met 35 te Enkhuizen (afb. 1.1 en 1.2). In december 2016 heeft een aanvullend onderzoek 
plaatsgevonden in de vorm van een rioolbegeleiding aan de noordzijde van het terrein. 
De eindverantwoordelijkheid was in handen van senior KNA-archeoloog drs. Michiel Bartels. De 
projectleider tijdens het veldwerk was senior KNA-archeoloog drs. Bart ter Steege. De andere 
leden van het vaste veldteam waren KNA-archeoloog drs. Dieuwertje Duijn, KNA-archeoloog 
drs. Marlijn Kossen (als veldtechnicus), veldmedewerker Etienne van Paridon en Aad Weel 
(metaaldetectie). Daarnaast behoorde senior KNA-archeoloog dr. Christiaan Schrickx gedurende 
een deel van het project tot het veldteam. Dank gaat uit naar Kees Zwaan voor de hulp bij de 
metaaldetectie. Het graafwerk is uitgevoerd door Willem Buis van Loon- & Aannemersbedrijf Fa 
W. Zwaan en Zn. uit Wijdenes. 
De aanleiding voor het onderzoek was de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw 
van 16 huurwoningen. De geplande werkzaamheden zouden een groot deel van het bodemarchief 
verstoren. Omdat behoud in situ niet mogelijk bleek, zijn de resten via een opgraving ex situ 
veiliggesteld. De oppervlakte van het plangebied, inclusief de toekomstige tuinen, bedraagt circa 
1600 m2, de oppervlakte van het onderzoeksgebied was circa 800 m2.

De uitwerking van het onderzoek is verricht door Christiaan Schrickx en Bart ter Steege. De 
houten tonnen en kuipen en het scheepshout zijn beschreven door Dieuwertje Duijn. Eén 18de-
eeuws vondstcomplex is gedetermineerd en beschreven door Wytze Stellingwerf.

Afb. 1.3. Aanleg van een van de werkputten met de graafmachine.
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De verwerking van het vondstmateriaal was niet mogelijk zonder de hulp van diverse vrijwilligers. 
Het puzzelen en plakken van de keramiek is verzorgd door vrijwilligers Kees Kiestra†, Peter 
Oudheusden, Bert Balk, Leo van den Thillart en Dolf van Doorm. De leervondsten zijn geconserveerd 
en beschreven door Ans Vissie en Els Winters. De tabakspijpen zijn gedetermineerd door Jan van 
Oostveen. Het botanisch onderzoek is verricht door Lies de Sitter.
De fotografie van de objecten is tot slot verzorgd door Fleur Schinning.

Een aantal onderdelen van de uitwerking zijn uitbesteed. De dendrochronologische monsters 
zijn onderzocht door Van Daalen Dendrochronologie. De metalen voorwerpen zijn geconserveerd 
door Ton van der Horst (ArcheoNautic).

In dit rapport worden de resultaten van de opgraving gepresenteerd. Hoofdstuk 2 behandelt 
de geologische en landschappelijke ontwikkeling van de onderzoekslocatie. Daarnaast wordt 
een korte geschiedenis van de omgeving geschetst en aandacht besteed aan de historische 
ontwikkeling van het plangebied. In het derde hoofdstuk komt het doel en de methode van het 
onderzoek aan bod. Hoofdstuk 4 gaat in op de archeologische sporen en vondsten die dateren 
uit de periode vóór 1590, oftewel de periode dat het plangebied nog geen onderdeel uitmaakte 
van de stad Enkhuizen. Hoofdstuk 5 presenteert de aangetroffen sporen en vondsten van ná 
1590 per perceel, waarna in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op vondsten die niet aan een specifiek 
perceel kunnen worden gekoppeld. Het volgende hoofdstuk omvat de beschrijving van houten 
elementen. In hoofdstuk 8 volgt de synthese en tot slot worden de in het Programma van Eisen 
(PvE)1 gestelde onderzoeksvragen beantwoord in hoofdstuk 9.

1 Ter Steege 2016. 
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2. De onderzoekslocatie

2.1 Geologie en landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd lag Enkhuizen in een schaars begroeid landschap, waar 
in de loop van die ijstijd zand was afgezet. Geologisch gezien behoort deze zandafzetting tot 
de Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand)2. De top van deze pleistocene 
afzetting bevind zich tussen de 14 en 10 m –NAP. Na afloop van de ijstijd steeg de temperatuur 
en smolten de landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor steeg ook de 
grondwaterspiegel en vormde zich veen (het Basisveen) op het dekzand. Dit Basisveen werd 
uiteindelijk afgedekt door wad- en kwelderafzettingen.
Tot circa 3800 voor Chr. was West-Friesland vrij toegankelijk voor de zee. De toenmalige 
kust bestond voornamelijk uit zandige wadplaten waartussen een groot aantal west-oost 
georiënteerde geulen lag. Meer landinwaarts gingen de zandige platen over in lagunes waarin 
klei werd afgezet. Een groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied.3 De sedimenten 
die in deze periode zijn afgezet, worden gerekend tot de oudste afzettingen van de Beemster 
Afzettingen (voorheen Calais II en III, tegenwoordig: Laagpakket van Wormer).

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

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

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

3 De Mulder & Bosch, 1982.
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De bewoning in West-Friesland in de Midden- en Late-Bronstijd (1500 tot 800 v. Chr.) 
concentreerde zich op de flanken van deze geulruggen en op de kwelders.4 Door toenemende 
vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. Tot het ontstaan van de handelsplaats 
Medemblik omstreeks 700 n. Chr. was het gebied vermoedelijk onbewoond.5 

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Door het ontstaan 
van de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van 
Noord-Holland aanzienlijk groter: de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de 
Hollandse binnenmeren ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een 
gemiddelde stijging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het 
westfriese veenpakket en gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-
Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. Van de 10de tot en met 
de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd geschikt 
gemaakt voor bewoning en landbouw door op systematische wijze sloten door het veen heen 
te graven, waardoor het veen ontwaterde. Door de ontwatering oxideerde het veen en klonk 
het veenpakket in, met een geleidelijke daling van het maaiveld als gevolg. Het land werd 
hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de zee en overstromingen.6 De bewoners van West-
Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen door dijken aan te leggen. Deze verschillende 
losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf circa 1250 werd 
beschermd door één lange dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna 
nog diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet. De 
loop van de Omringdijk is in de loop der eeuwen sterk gewijzigd. Door het verdwijnen van het 
voorland (het land dat voor de dijk lag) verzwakte de dijk, waardoor deze op een groot aantal 
plaatsen moest worden teruggelegd door middel van inlaagdijken. De huidige Omringdijk bevat 
hierdoor slechts in een aantal dijkvakken nog de originele 12de/13de-eeuwse kern.7 

Om het gebied binnen de Omringdijk droog te houden, moest dagelijks water in zee worden 
geloosd. In eerste instantie gebeurde dit tijdens eb via spuisluizen in de dijk. Door de 
aanhoudende daling van het maaiveld was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk. De 
introductie van de poldermolen in Holland in het begin van de 15de eeuw was een antwoord op 
dit probleem. De eerste poldermolens bij Enkhuizen stonden ten noorden van de stad, aan het 
einde van de Oude Gouw, en dateren uit omstreeks 1452.8 

2.2 Korte geschiedenis van Enkhuizen

Enkhuizen is gelegen in het oosten van West-Friesland, aan het oostelijke einde van een oost-
west georiënteerde bewoningsas: de Streekweg. De aan deze weg gelegen dorpen bevonden 
zich oorspronkelijk noordelijker langs een oudere bewoningsas (de Zuiderkadijk). Deze as met 
de aanliggende dorpen is ten gevolge van de vorderende veenontginningen verplaatst naar de 
locatie van de huidige Streekweg, waarschijnlijk in de 12de eeuw.9

De stad Enkhuizen is ontstaan uit een samensmelting van twee dorpen: Enchusen en 

4 IJzereef & Van Regteren Altena, 1991; Roessingh & Lohof, 2011.
5 Besteman 1990, 107.
6 Besteman 1990, 93-96.
7 Boon 1991, 78-114.
8 Boon 1991, 100.
9 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van Enkhuizen: Duijn 2011. 
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Gommerskarspel. De kern van Gommerskarspel lag waarschijnlijk bij de huidige Westerkerk, 
de locatie van het oude Enchusen moet worden gezocht in het huidige IJsselmeer, in het 
verlengde van de Streekweg/Westerstraat. Door het terugleggen (inlagen) van de Westfriese 
Omringdijk in de 13de eeuw kwam het oude Enchusen buitendijks te liggen. Ten gevolge van 
de stijgende zeespiegel en het afslaan van dit buitendijkse land is het dorp door zijn inwoners 
geleidelijk verplaatst naar het gebied binnen de Omringdijk. Hierdoor kwam Enchusen tegen 
Gommerskarspel aan te liggen. In 1356 kregen de dorpen stadsrechten en werden zij door 
graaf Willem V onder de naam Enkhuizen officieel samengevoegd tot stad. In de periode hierna 
kreeg Enkhuizen een stedelijk karakter door de aanleg van havens, het oprichten van poorten 
en verdedigingswerken en de bouw van publieke gebouwen, waaronder een stadhuis, gasthuis 
en waag.
Pas na de St. Elizabethvloed van 1421 werd het buitendijks gelegen Enkhuizen definitief 
opgegeven. Op dat moment was alleen de kerk hier waarschijnlijk nog aanwezig. Deze kerk 
werd afgebroken en vanaf 1423 begonnen de Enkhuizenaren met de bouw van de huidige 
Zuiderkerk, gewijd aan St. Pancratius. Iets later werd de Westerkerk, gewijd aan St. 
Gummarus, door de parochianen van Gommerskarspel gebouwd. In de 15de eeuw werden vier 
kloosters in Enkhuizen opgericht, namelijk drie vrouwenkloosters bij de Westerkerk en een 
mannenklooster bij de Zuiderkerk. Onder druk van de gespannen politieke situatie door de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten begon men in 1489 de hele stad met wallen te omgeven. De 
Westerkerk en omliggende kloosters kwamen hierbij binnen de stadsomwalling te liggen. 

Dankzij de bloeiende haringvisserij en handel nam het aantal inwoners van Enkhuizen in de 
16de eeuw zeer snel toe. Dit veroorzaakte de bouw van steeds meer huizen, die nu vaak werden 
uitgevoerd in baksteen in plaats van hout. Tevens was meer havenruimte nodig, wat tussen 
1540 en 1570 resulteerde in de aanleg van de Oude Haven, Vissershaven en Oosterhaven. 

Afb. 2.1. Stadsplattegrond van Enkhuizen rond 1560, gemaakt door Jacob van Deventer.
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In deze periode rondde men de bouw van de stadsmuren, -poorten en verdedigingstorens af, 
waardoor de stad aan de landzijde nu goed kon worden verdedigd. De kaart van Jacob van 
Deventer, de oudste stadsplattegrond van Enkhuizen, geeft een beeld van de omvang van 
Enkhuizen rond 1560 (afb. 2.1).
Gebrek aan ruimte voor de snel groeiende bevolking en toenemende economische activiteiten 
was de belangrijkste reden om de stad grootschalig uit te breiden aan de west- en noordzijde 
rond 1600. De stadsmuren en torens brak men af en hiervoor in de plaats kwamen moderne 
verdedigingswerken in de vorm van aarden wallen en bastions. Tevens werden nieuwe 
havens binnen de stad gegraven, namelijk de Nieuwe Haven, Oude Buishaven en Nieuwe 
Buishaven. Op de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666 is de omvang van de stad na de 
grote stadsuitbreiding te zien (afb. 2.2). 

Rond 1620 bereikte de economische bloei van Enkhuizen zijn piek. Op dat moment woonden 
ongeveer 21.000 mensen binnen de vest. De bloei was in de eerste plaats te danken aan de 
haringvisserij op de Noordzee. Hiernaast speelden de handel en scheepvaart een grote rol, met 
name de Sontvaart (handel op het Oostzeegebied), kust- en Straatvaart (handel op Frankrijk 
en landen langs de Middellandse Zee) en handel met Azië door de VOC. 
Rond het midden van de 17de eeuw was de bloeiperiode voorbij en vond op zowel economisch 
als demografisch gebied verval plaats. Het dieptepunt van de crisis werd bereikt rond 1850, 
toen Enkhuizen nog slechts ca. 5000 inwoners telde. De leegloop had als gevolg dat veel 
huizen werden gesloopt en de stad een landelijk karakter kreeg, met name in de Boerenhoek. 
Pas vanaf de late 19de eeuw was weer sprake van groei door de aanleg van de spoorlijn en 
intensivering van de land- en tuinbouw, met name de teelt van bloemzaad. 

Afb. 2.2. Stadsplattegrond van Enkhuizen, afkomstig uit de kroniek van Brandt uit 1666.



17

2.3 Historische ontwikkeling plangebied 

2.3.1 Aanleg van de Lange Tuinstraat
De Lange Tuinstraat ligt binnen de stadsuitbreiding van Enkhuizen die in de periode rond 1600 
tot stand is gekomen. Voorafgaand aan deze uitbreiding lag het gebied buiten de grenzen van 
de stad. Dit is te zien op de kaart door Jacob van Deventer, uit omstreeks 1560 (afb. 2.3). 

Rond de landzijde van de stad waren een brede gracht en stadsmuur aanwezig, waarlangs diverse 
verdedigingstorens stonden. Ter plaatse van het plangebied was grasland, dat werd gebruikt 
voor het weiden van vee en als hooiland. Hier zijn verder diverse noord-zuid georiënteerde 
sloten getekend. Alleen hoofdsloten zijn afgebeeld; de smallere sloten zijn weggelaten.

Aan het einde van 1590 werd begonnen met de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen, waarbij de 
omvang van de stad bijna verdrievoudigde tot 153 hectare. In de eerste fase van de uitbreiding 
werd het gebied binnen de huidige vest tot het Handvastwater, waartoe ook het plangebied 
behoort, bouwrijp gemaakt. Hierbij werden de bestaande sloten gedempt, nieuwe brede 
grachten gegraven en het maaiveld aanzienlijk opgehoogd. Uit historische en archeologische 
bronnen is bekend dat hiervoor klei, havenslib en stadsafval is gebruikt. Al in december 1591 
konden de erven ten zuiden van het Handvastwater worden verkocht en verhuurd. Twee jaar 
later werden straten en bruggen aangelegd in opdracht van het stadsbestuur. In de jaren 
hierna werd het overige deel van de stadsuitbreiding ingericht en in 1607 werd de stad gesloten 

Afb. 2.3. Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 met daarop globaal het plangebied 
(zwarte cirkel).
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verklaard.10 Hoe de inrichting van het nieuwe stadsdeel aan het einde van de 16de en het begin 
van de 17de eeuw precies is verlopen, is onduidelijk. Stadskaarten uit deze periode bestaan 
namelijk niet.

De eerste kaart uit de 17de eeuw dateert uit 1634 en is afkomstig uit het historische en 
aardrijkskundige werk van de Italiaanse koopman Guicciardini (afb. 2.4). Aan de zuidzijde van 
de Lange Tuinstraat zijn veel huizen getekend, maar niet ieder perceel is bebouwd. Binnen het 
plangebied zijn verder twee straten haaks op de Lange Tuinstraat aanwezig.

De volgende relevante kaart dateert uit 1666 en is afkomstig uit de stadskroniek van Gerard 
Brandt (afb. 2.5). Voor de 17de eeuw geldt deze kaart als het meest betrouwbaar. De situatie 
is sinds 1634 nauwelijks veranderd.

Pas in de 19de eeuw zijn weer stadsplattegronden van Enkhuizen gemaakt. De eerste 
kadasterkaart dateert uit 1823 (afb. 2.8). Het economisch verval van de stad en het grootschalig 
wegtrekken van haar bevolking is duidelijk zichtbaar op de kaart. Vrijwel de volledige bebouwing 
aan weerszijden van de Lange Tuinstraat is verdwenen en zelfs enkele straten haaks op de 
Lange Tuinstraat bestaan niet meer. Ter plaatse van het plangebied liggen op deze kaart slechts 
twee grote percelen (D471 en D472), die in gebruik waren als boomgaard en moesland. Het 
plangebied bleef in gebruik als moestuin tot begin jaren ‘50 van de 20ste eeuw. In 1950-1951 
verrezen de zestien woningen die in 2016 zijn afgebroken.11 De naam Cromhoutstraat voor de 
straat haaks op de Lange Tuinstraat is in 1952 vastgesteld en herinnert aan een straat die hier 
in de 17de en 18de eeuw ergens in de buurt moet hebben gelegen.

10 WFA, OAE, toegangsnr 0120, inventarisnr 250.
11 WFA, toegangsnr 1325, inv.nr. 5424.

Lange Tuinstraat

Oude Buishaven

Kleine Tuinstraat

Korte Tuinstraat

Lange Tuinstraat

Oude Buishaven

Kleine Tuinstraat

Korte Tuinstraat

Afb. 2.4. Uitsnede uit de kaart van Guicciardini uit 1634 met het plangebied.
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2.3.2 Bewoningsgeschiedenis
In 1596 wordt voor het eerst melding gemaakt van de naam Tuinstraat.12 Ene Jan Claesz wonend 
aan de Tuinstraat trouwde met Griet Dircks. In de lidmaatregisters van de Gereformeerde 
Kerk duikt de naam Tuinstraat ook in dat jaar op, namelijk als woonadres van ene Tjal 
Hermansdochter.13 In 1615 is sprake van de Korte Tuinstraat, opnieuw als woonstraat bij een 
huwelijk. In 1632 wordt voor het eerst de Lange Tuinstraat genoemd. 
Mogelijk heette de straat die nu de Cromhoutstraat wordt genoemd toen de Kleine Tuinstraat. 
Deze naam staat in ieder geval op een stadsplattegrond uit 1902, maar het is onbekend vanaf 
wanneer die naam werd gebruikt.
Tot 1619 had de Enkhuizer wetenschappers, arts en verzamelaar Paludanus zijn kruidentuin 
aan de Lange Tuinstraat. Hij verkocht de tuin in dat jaar aan de stad Enkhuizen.14 Mogelijk is 
de straatnaam van deze tuin afkomstig. De benaming tuin werd echter in de tijd ook gewoon 
voor een erf gebruikt, zoals ook bij de Paktuinen het geval is.

Een beeld van de bewoners van de Lange Tuinstraat krijgen we uit het verpondingskohier 
van 1630.15 Hierin worden aan de Tuinstraat 50 namen van de eigenaars genoemd en, indien 
het pand werd verhuurd, ook de namen van de huurders. Tevens wordt de hoogte van de 
huurwaarde van de huizen in ponden genoemd.
Het hoogst aangeslagen pand was de brouwerij van Jacob Claesz, namelijk voor 150 pond. 
Een tweede pand dat hoog werd aangeslagen was het huis van de weduwe van Jan Lourensz 
van Loosen, namelijk voor 140 pond. Het wordt omschreven als huis en taanhuis. Deze Jan 
Lourensz (overleden in 1617) was de stamvader van het geslacht Van Loosen in Enkhuizen. Hij 
was getrouwd met Siebrich Hendrycx, die dan ook de eigenaar van het huis in 1630 was. Een 
duur pand was verder het huis van Claes Freedericxsz Blauwhulck, ingeschat op 100 pond. Hij 
bezat in de straat, waarschijnlijk naast zijn huis, nog vier panden die hij verhuurde. Eén van 
deze stond te boek voor 75 pond en huurde ene Trijn Lons. In de straat stond verder nog een 
pand ter waarde van 80 pond, dat eigendom was van Jan Freedericxsz Timmerman. Het aantal 
huizen met een relatief geringe waarde is opvallend: 21 huizen hadden een waarde tussen 
8 en 30 pond. Deze hoorden tot de goedkoopste woningen in de stad. De overige 23 huizen 
waren 30 tot 60 pond waard; bij één pand staat geen huurwaarde genoteerd omdat de stad dit 

12 Zie ook Verweij 2015, 89.
13 WFA, toegangsnr 1702, inv.nr. 9.
14 Zwart-Kramer 1993, 23. De bron is onduidelijk.
15 WFA, toegangsnr 0120, inv.nr. 944.

Afb. 2.5. Uitsnede uit de kaart uit de kroniek van 
Brandt uit 1666 met het plangebied.

Afb. 2.6. Uitsnede uit de kaart van Tirion uit 1743. 
Rechts onder is de houtzaagmolen te zien.
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gebruikte. Vooralsnog is het niet mogelijk om de namen aan specifieke percelen te koppelen. 
De huizen met lage waarde stonden waarschijnlijk deels aan een of meer stegen.

In een akte uit 1631 legden Cornelis Willemsz Boltjes16, meester hellingman en 52 jaar oud, 
Claas Heertsz Boeck, ook meester hellingman en 35 jaar oud, en Thomas Jansz van Boonen, 
plateelbakker en 43 jaar oud, een verklaring af op verzoek van Valck Fredericksz.17 Al deze 
personen woonden in de Tuinstraat. Zij verklaarden dat Antjen, ‘wonende op het ent vande 
Tuijnstraet inde kelder van ’t huijs van Jan Freecksz schuijtemaecker’, en ook haar kinderen 
tegen Valck Fredericksz en zijn kinderen verscheidene malen over straat zouden hebben 
geroepen dat hij touwwerk van de helling van Cornelis Willemsz heeft gestolen. Ook zouden 
ze hem beschuldigd hebben geld van Marij Jans Kloeck te hebben gestolen en de kinderen van 
Valck Fredericksz dagelijks hebben uitgescholden. De getuigen verklaarden dat Antjen en haar 
kinderen de buren heel lastig vallen met haar gescheld en geroep.
Uit de akte blijkt dat rond 1631 plateelbakker Thomas Jansz van Boonen in de (Lange) Tuinstraat 
woonde.18 Zijn plateelbakkerij stond elders in de stad. In het register uit 1630 komen we in de 
straat zijn naam niet tegen, maar wel die van zijn broer Lenert Jansz. 

2.3.3 De 18de en 19de eeuw
In de omgeving van de Lange Tuinstraat 
stonden niet alleen woonhuizen, maar ook 
gebouwen met andere functies. Zo is in 
1735 sprake van een taanhuis met de naam 
De Propdam aan de westzijde van de Lange 
Tuinstraat.19 Uit het memoriaalboek van 
Enkhuizen blijkt verder dat in 1751 aan de 
Lange Tuinstraat de stadsstal stond. Op 8 
november staat vermeld dat op 27 oktober 
van dat jaar in deze stal zestig paarden zijn 
aangekomen. De stal is in 1821 verkocht 
voor sloop.20 Op de kadastrale minuut uit 
1823 is het gebouw daarom niet meer aanwezig, zodat onbekend is waar deze precies stond. 
Mogelijk gaat het om een lang gebouw dat op de kaart van Mentz uit 1812 is te zien en langs 
de kade van de Oude Buishaven stond (afb. 2.7).
De stal wordt genoemd in een verslag over de stormramp van 1776. “Allervreeslykst stond 
het geschapen aan den overslag by de Tuinstraat, die met de ruiters stal, ter hoogte van 
anderhalve voet overstroomd werdt. Veele luiden, die daar woonden, vlugtten op de solders, 
en men poogde de paarden te beveiligen, door ze op den dyk te brengen.”

In 1776 kreeg Jan Koning toestemming om in een huis in de Lange Tuinstraat een ijzersmederij 
op te richten.21 Hij overleed in 1795 en daarbij staat de Lange Tuinstraat als woonstraat 
genoemd. Aannemelijk is dat de ijzersmederij in ieder geval tot dit jaar bestond. Waar deze 
smederij stond, is niet duidelijk. 

16 Cornelis Willemsz Bol trouwde in 1618 met Fokel Jans, die in de Tuinstraat woonde.
17 WFA, ONA, toegangsnr 1685, inv.nr. 925, akte 168.
18 Schram 2007, 17.
19 WFA, 0120, inv.nr. 301, fol. 44v.
20 Walda 2014, 99. Zie: Brouwer 1938, 169.
21 WFA, 0120, inv.nr. 305, 31 mei 1776.

Afb. 2.7. Uitsnede uit de kaart van Mentz uit 1812.
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In 1780 werd een tweede smederij aan de Lange Tuinstraat opgericht. Jacob Schuijt kreeg 
toestemming om in zijn huis een smederij te beginnen.22 Dit huis stond aan de noordzijde van 
de straat, met aan de westzijde een straat en aan de oostzijde het huis van Jan Mubroij. Jacob 
Willemsz Schuijt trouwde in datzelfde jaar (woonadres Lange Tuinstraat). In 1796 trouwde hij 
als weduwnaar een tweede maal.

In een ongedateerde aanzegcedul uit circa 1787 worden aan de Lange Tuinstraat zes bewoners 
genoemd: Anthony van Schagen, Albert Hendriksz Leeuwens, Claas Jansz, Jacob Volkertsz, 
Jacob Schuyt Willemsz en Claas Tuynman.23 Er kunnen meer bewoners zijn geweest, maar de 
lijst wijst er in ieder geval op dat er nog minimaal zes huizen stonden. 
Voorafgaand aan de Lange Tuinstraat wordt de Korte Tuinstraat vermeld en erna volgt een 
molen en vervolgens de Cromhoutstraat (is niet de huidige Cromhoutstraat). De route is dus 
van oost naar west. Lourens Pietersz Praag woonde bij de molen en zal dus de molenaar zijn 
geweest. Zijn zus trouwde in 1780 met Jacob Willemsz Schuyt, een van de bewoners van 
de Lange Tuinstraat. De genoemde Claas Tuynman trouwde in 1784 en als adres werd toen 
opgegeven de ‘Nieuwe Molen’. Hij overleed twee jaar later als houtzager wonend achter de 
Cromhoutstraat. Het gaat dus om een houtzaagmolen. Deze is te zien op de stadsplattegrond 
van Tirion uit 1743 en stond aan de kant van de Pietershaven (afb. 2.6). De molen bestond in 
ieder geval al in 1698 en is in 1807 afgebroken.24

De vrouw van Albert Hendriksz Leeuwens, Anna Rierink, overleed in 1776 in het huis aan de 
Lange Tuinstraat. Zoon Hendrik trouwde in 1777 met Elisabeth Molenaar en woonde toen in de 
Torenstraat. Hij kreeg vervolgens datzelfde jaar van het stadsbestuur toestemming om in het 
huis aan de Lange Tuinstraat een slijterij in wijn, brandewijn, gedestilleerde wateren en azijn te 
mogen oprichten.25 Vader Albert woonde daar toen nog en overleed enkele jaren later, in 1781.
Een maand later kreeg ene Herme Mes vergunning om in zijn huis aan de Lange Tuinstraat 
wijn, bier en sterke drank te mogen tappen.26

De afbraak van de huizen heeft vooral in de tweede helft van de 18de en in het begin van de 
19de eeuw plaatsgevonden. In 1792 verkreeg bijvoorbeeld Lourens van Praag toestemming om 
een ‘oud bouwvallig huis’ aan de Lange Tuinstraat te mogen afbreken onder voorwaarde een 
‘behoorlijk afdak’ te maken.27 Kennelijk stonden er nog buurpanden. In 1806 verzocht Frederik 
Greve tot afbraak van een huis aan de Lange Tuinstraat.28 Op de kaart van Mentz uit 1812 zien 
we langs de Lange Tuinstraat nog slechts zes gebouwen; het plangebied is leeg.
Op de oudste kadastrale kaart van 1823 zijn drie van de gebouwen die in 1812 nog op de kaart 
stonden, verdwenen (afb. 2.8). Langs de Lange Tuinstraat staan nu vier gebouwen: een huis 
van P. Schokker (D477), een pakhuis van Roldanus (D476), een huis van Roldanus (D465) en 
een huis van Pier Ruurdsen (D467). Deze gebouwen zijn vervolgens later in de 19de eeuw ook 
gesloopt, zoals blijkt uit een kaart uit 1902 (afb. 2.9).

22 WFA, 0120, inv.nr. 306, 17 maart 1780.
23 WFA, 0391, inv.nr. 457L.
24 De Vries 1986.
25 WFA, 0120, inv.nr. 306, 29 dec 1777.
26 WFA, 0120, inv.nr. 306, 23 jan 1778.
27 WFA, 0120, inv.nr. 308, 20 apr. 1792. Als belendingen worden genoemd: de eigenaar aan de oostzijde en 

Geertruij Minnetree aan de westzijde. Geertruij Minnetree was de weduwe van Claas Tuynman. 
28 Walda 2014, 46.
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Afb. 2.8. Uitsnede uit de kadastrale kaart van 1823 met het plangebied.

Afb. 2.9. Uitsnede uit de kaart van Egmond-Meijer van 1902.
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3. Doel en methode van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht

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

Aansluitend op dit thema zijn in het PvE een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad 
hebben gediend bij de opgraving en de uitwerking hiervan.29 Dit rapport tracht antwoord te geven 
op de gestelde onderzoeksvragen van het PvE.

1. Zijn in het plangebied archeologische vondsten, sporen en structuren aanwezig van vóór 
de grote stadsuitbreiding van 1590-1607? Wat is de datering en zijn deze te koppelen aan 
specifieke complextypen? Hoeveel bewonings- c.q. gebruiksfasen zijn te onderscheiden en 
wat is hun relatie met de natuurlijke omgeving (paleolandschap), middeleeuwse ontginning 
en stadsontwikkeling van Enkhuizen? 

2. Zijn ontginningssloten of jongere sloten aanwezig binnen het plangebied? Wat is de oriëntatie? 
Kan iets worden gezegd over de breedte van de ontginningspercelen of splitsing van percelen 
in latere tijd? Wanneer zijn de sloten gegraven en wanneer zijn de sloten gedempt? 

3. Waarmee is het plangebied in 1591 opgehoogd? Is gebruik gemaakt van stadsafval en zijn 
schotten en vlechtwerkwanden geplaatst om de grond te zetten? Hoe ziet de constructie er 
precies uit? 

4. Hoe dik is het ophogingspakket en wat is het verloop in dikte? Is er binnen het ophogingspakket 
een gelaagdheid te ontdekken en wat zegt dit over de fasering van de ophoging en de wijze 
van aanbrengen?

5. Wanneer zijn de eerste woonhuizen gebouwd? Wat is de aard van deze bebouwing? Waren de 
woonhuizen direct (volledig) uitgevoerd in baksteen? Welke informatie geven de resten over 
de constructie en indeling van de huizen? Wanneer zijn de huizen gesloopt? Hoe lang en breed 
waren de percelen? 

6. Zijn op de achtererven waterputten, beerputten en/of afvalkuilen aanwezig? Wanneer zijn zij 
gemaakt en buiten gebruik gesteld? Kunnen de putten worden gekoppeld aan percelen? Wat 
kan op basis van vondstmateriaal uit de putten worden gezegd over het consumptiepatroon 
en de welstand van de bewoners van het plangebied door de tijd heen? Geven de vondsten 
informatie omtrent beroepen die door de bewoners van het plangebied werden uitgeoefend? 

7. Zijn sporen of structuren aanwezig die samenhangen met nijverheid of ambachtelijke 
activiteiten? 

29 Ter Steege 2016.
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3.2  Methode

Veldwerk
Bij aanvang van het veldwerk is door de landmeetkundige dienst van de gemeente Hoorn een 
tiental vaste grondslagpunten geslagen met RD-coördinaten. Daarnaast is een vast NAP-punt 
uitgezet.

In het Plan van Aanpak (PvA) is een werkputtenplan opgenomen, bestaande uit acht werkputten 
van 10 m lang en 10 m breed. Door een aantal nog te saneren vervuilde locaties en het wachten 
op de uitslagen van de bodemmonsters, bleek het werkputtenplan niet één op één uitvoerbaar 
(afb. 3.1). Door de aanwezigheid van de funderingen van de huizen uit de 20ste eeuw, bleken 
de vooraf bedachte putgrenzen niet altijd haalbaar. Hierdoor zijn sommige werkputten minder 
breed uitgevallen dan andere. In totaal zijn uiteindelijk negen werkputten gegraven (afb. 3.2). 

In principe zijn per put twee vlakken aangelegd. De eerste tot op de funderingsresten van de 
Nieuwe Tijd (afb. 3.3) en de tweede tot op het veen voor de middeleeuwse sporen. Bij het 
ontbreken van funderingsresten uit de Nieuwe tijd is direct verdiept naar de bovenkant van het 
veen. Wanneer middeleeuwse sporen op dit niveau ontbraken, is verdiept tot in het natuurlijke 
veen. 

Vrijwel alle vlakken zijn handmatig getekend op schaal 1:20 (afb. 3.4). Dit maakte het 
mogelijk om de vlakken zeer gedetailleerd te documenteren met speciale aandacht voor 
houtverbindingen, metselverbanden, oversnijdingen en andere detailinformatie. Bij vlakken 
met een beperkte hoeveelheid sporen is digitaal getekend met de GPS. 

Afb. 3.1. Foto voorafgaand aan het onderzoek. Hier zijn een aantal nog te saneren vervuilde locaties 
aangegeven.
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Afb. 3.2. Werkputtenkaart.
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In alle werkputten is tenminste één profiel parallel aan de Lange Tuinstraat aangelegd, 
gefotografeerd en getekend. In een aantal werkputten zijn daarnaast dwarsprofielen 
gedocumenteerd. Bij de aanleg van de profielen is verdiept tot in de natuurlijke zeeklei. Hierbij 
is een aantal bronstijdsporen aangetroffen. Op enkele locaties zijn de werkputten vervolgens 
uitgebreid op het bronstijdniveau. De vlakken en de sporen zijn gedocumenteerd en onderzocht.

Afb. 3.3. De sporen in het vlak worden vrijgelegd.

Afb. 3.4. Het inmeten en tekenen van het vlak.
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Aanlegvondsten zijn zoveel mogelijk per relevante laag of spoor verzameld. Stortvondsten zijn 
verzameld per werkput. Alle vlakken en de stort zijn onderzocht met een metaaldetector door 
een specialist op dit gebied. Van bijzondere metaalvondsten in situ zijn de x-, y-, en z-waarden 
met de GPS ingemeten. De bijzondere en kwetsbare metalen zijn in aparte vondstzakken 
verpakt. 

De houten funderingsresten zijn gelicht, 
schoongemaakt en gefotografeerd (afb. 
3.5). Het secundair gebruikte hout is 
eveneens getekend op schaal 1:10. Het 
geschikt geachte hout is vervolgens 
bemonsterd voor dendrochronologisch 
onderzoek (afb. 3.6). Houten duigen zijn 
schoongemaakt en gefotografeerd, waarbij 
speciale aandacht uitging naar ingekerfde 
merken. In totaal zijn 101 houtmonsters 
genomen, waarvan 97 bestemd voor 
dendrochronologisch onderzoek en vier 
monsters voor houtsoortbepaling. Van de 
dendrochronologische monsters zijn in 
totaal 51 monsters onderzocht. De selectie 
is gebaseerd op het aantal jaarringen, de 
aanwezigheid van spinthout/wankant en de 
context. 

Afb. 3.5. Een houten paal wordt met behulp van de kraan gelicht.

Afb. 3.6. Het zagen van houtmonsters.
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Het natuurlijke veen is bemonsterd ten behoeve van pollenonderzoek; de resultaten van 
dit onderzoek staan niet in dit rapport omdat een landschappelijke reconstructie buiten de 
vraagstellingen van het PvE valt. Daarnaast is een tak van een boom uit het natuurlijke veen 
door het Centrum voor isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen gedateerd 
middels C14 onderzoek.30 

Na afloop van de opgraving is in december 2016 de aanleg van een nieuw riool in de Lange 
Tuinstraat archeologisch begeleid (afb. 3.7). De sporen zijn digitaal ingemeten en worden in 
dit rapport besproken.

Uitwerking
Tijdens het veldwerk is het mogelijk gebleken om het terrein grotendeels in percelen in te delen 
op basis van de houten of bakstenen funderingsresten, huisplattegronden, uitbraaksporen 
van de muren en de stegen tussen de huizen. Bij de uitwerking is ervoor gekozen om de 
vondsten en sporen, indien mogelijk, per perceel te behandelen. Alle sporen en vondsten 
zijn uitgewerkt conform de eisen in de KNA 3.3 en het Kwaliteitshandboek Archeologie West-
Friesland, versie 2014. De vlakken, sporen en structuren die met de hand zijn getekend zijn 
op kantoor gedigitaliseerd, waarna de vondsten en historische kadastrale informatie aan de 
gedigitaliseerde tekeningen zijn gekoppeld. 

De vondsten zijn per materiaalcategorie besproken. Hierbij is bij het glas en keramiek gebruik 
gemaakt van het classificatiesysteem van laat- en postmiddeleeuws aardewerk en glas (het 
Deventer-systeem). Nieuwe types en bijzondere stukken zijn getekend, een selectief deel 
van het aardewerk is gefotografeerd. Speciale aandacht is besteed aan keramiek uit de lokale 
productie in West-Friesland en specifiek Enkhuizen en naar de importkeramiek. 

30 M47, GrA 67649.

Afb. 3.7. De begeleiding van de aanleg van een rioolsleuf.
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4. De periode tot 1590

Tot 1590 lag het plangebied buiten de stad Enkhuizen. Het landschap ter plekke van het 
onderzoeksgebied, en de wijzigingen die daarin hebben plaatsgevonden, valt niet in detail te 
reconstrueren doordat niet alle werkputten volledig tot op de natuurlijke bodem zijn verdiept. 
Het geringe aantal sporen uit de Bronstijd wijst erop dat hier in die periode niet werd gewoond, 
maar het gebied werd kennelijk wel gebruikt. Na de Bronstijd vond veengroei plaats en is lange 
tijd sprake van een natuurlijk landschap. Pas in de Middeleeuwen, waarschijnlijk in de 12de 
eeuw, is dit gebied ontgonnen door het graven van sloten. Daarna werd het gebied tot circa 
1590 gebruikt als weideland. 

4.1 Natuurlijke bodem

Over een groot deel van het terrein was de natuurlijke bodem, bestaande uit een grijze kleilaag 
(S2) met daarop een pakket veen (S1), nog grotendeels intact (afb. 4.1). Tussen de kleilaag 
en het veen was vrijwel overal een donkere kleilaag (S3) aanwezig, die is gevormd in de 
Bronstijd (zie onder). Geheel aan de oostkant ontbrak het veen doordat daar vanaf de late 
Middeleeuwen een breed water aanwezig was.

De bovenkant van het kleipakket bevond zich op -2,30 tot -2,50 NAP. Dit is een stuk minder 
diep dan op veel locaties in de binnenstad van Enkhuizen het geval is. Bij een opgraving in de 
omgeving van de Vijzelstraat is de natuurlijke kleilaag op -2,60 tot -3,40 NAP vastgesteld.31 De 
verschillen in diepte worden hier deels verklaard door de aanwezigheid van laat-middeleeuwse 
ophogingen. Waar dikke ophogingspakketten aanwezig zijn, ligt de klei door de gronddruk dieper. 

31  Schrickx 2012.

Afb. 4.1. Het oostprofiel van werkput 2. In het profiel is de natuurlijke bodem te zien, bestaande uit een 
kleilaag met daarboven een veenpakket.
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Bij de Paktuinen is de kleilaag op -3,10 tot -3,70 NAP geconstateerd.32 Bij een opgraving aan 
de Raamstraat bevond de klei zich op -2,70 tot -3,30 NAP. Dit zijn slechts enkele voorbeelden 
van de diverse opgravingen in Enkhuizen. Er is slechts één opgraving waarbij de kleilaag zich 
een stuk minder diep bevond, namelijk aan de Burgwal in de zuidwesthoek van de stad, waar 
de klei op -1,90 tot -2,00 NAP lag.33 Dit is de enige locatie in de binnenstad waar tot nu toe 
sporen uit de Bronstijd zijn aangetroffen, namelijk de eergetouwkrassen van een akker en 
enkele kuilen.
Op de kleilaag bevond zich een pakket veen, zoals dat op de meeste locaties in Enkhuizen 
aanwezig is. De dikte van het pakket varieerde van 40 tot 85 cm. De top van het veen bevond 
zich op -1,50 tot -1,80 NAP. Waarschijnlijk is een groot deel van het veen verdwenen ten 
gevolge van oxidatie door ontginning tussen de 12de eeuw en circa 1590. In werkput 2 was 
het veenpakket het dikst en is een pollenmonster genomen voor eventueel onderzoek naar de 
natuurlijke begroeiing.34

4.2 Bronstijd

Over een groot deel van het opgravings-
terrein was op de natuurlijke kleilaag 
een donkergrijze kleilaag aanwezig van 
ongeveer 10 cm dik, die in de Bronstijd is 
gevormd. Sporen die samenhangen met 
bewoning, zoals paalkuilen en huisgreppels, 
zijn niet gevonden. Wel zijn enkele greppels 
geconstateerd, namelijk greppel S171 in 
werkput 8, greppel S53 in werkput 3 (50 
cm breed en 20 cm diep, afb. 4.2)35, en een 
greppel (geen spoornr) in werkput 4. In het 
noordprofiel van werkput 9 (profiel 13) is 
nog een vierde greppel te zien. Opvallend 
is dat de oriëntatie van al deze greppels 
min of meer overeenkomt met die van de 
perceelsgrenzen van na 1590, maar dat 
berust geheel op toeval. In werkput 4 zijn 
verder twee sporen gezien, S109 en S110, 
die mogelijk als paalkuilen moeten worden 
beschouwd. De hoeveelheid sporen uit de 
Bronstijd is zeer gering voor de oppervlakte 
van het opgravingsterrein, wat aangeeft dat 
dit gebied in die tijd extensief is gebruikt.
Tot nu toe was de opgraving aan de Burgwal 
het enige onderzoek in de binnenstad van Enkhuizen waar duidelijk sporen uit de Bronstijd zijn 
aangetroffen. De opgraving aan de Lange Tuinstraat ligt hemelsbreed 300 meter verwijderd 
van de locatie aan de Burgwal. 

32 Schrickx en Duijn 2016.
33 Duijn 2016.
34 M1 en M2.
35 Zie profiel 3.

Afb. 4.2. Greppel S53, uit de Bronstijd, in werkput 3.



31

4.3 Romeinse Tijd

In het veen zijn enkele takken aangetroffen (afb. 4.3).36 De aanwezigheid van takken of zelfs 
hele stronken in het veen is een verschijnsel dat de afgelopen jaren op diverse plekken in en 
rond Enkhuizen is vastgesteld. Ze zijn bijvoorbeeld gevonden bij een opgraving ten oosten van 
de Vijzelstraat en langs de Venuslaan.37 Bij een onderzoek op het Schootsveld, vlak buiten de 
stadsomwalling, zijn meerdere kuilen aangetroffen die opgevuld waren met veen en waarin nog 
wortelhout van de grove den (Pinus sylvestris) aanwezig was. Een van de wortels is gedateerd 
met behulp van koolstofdatering (14C) en deze bleek te stammen uit 55-125 AD.38 Bij de Lange 
Tuinstraat is de datering van een monster uit een grote tak van een grove den vastgesteld op 
van 5-75 AD.39 Onlangs is nog een derde houtmonster, opnieuw van een grove den, onderzocht. 
Deze is afkomstig uit het veen op de locatie Zesstedenweg 203 in Grootebroek.40 Dit monster 
dateert uit 130-215 AD.41 Op basis van deze resultaten kunnen we vaststellen dat in oostelijk 
West-Friesland in de Romeinse Tijd dennen groeiden. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd 
aangezien dennen vooral op arme zandgronden groeien, zoals tegenwoordig bijvoorbeeld in de 
duinen. Dennen groeien echter ook goed op hoogveen. Indirect bewijst de aanwezigheid van 
hout van wortels of takken van de grove den in het veen er dus op dat hier in de Romeinse Tijd 
een hoogveengebied was. Van het veen is een pollenmonster genomen, maar de resultaten 
van de analyse zijn niet in dit rapport meegenomen (afb. 4.4).

36 Wp6, vlak 2.
37 Project 341 en 458.
38 Gerritsen 2016.
39 M46. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
40 Project 431.
41 M01. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Afb. 4.3. In het veen lagen enkele dennentakken 
uit de Romeinse Tijd.

Afb. 4.4. Van het veen is een pollenmonster 
genomen.
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4.4 Middeleeuwen

Waarschijnlijk is het gebied in de 12de eeuw ontgonnen. De oudste archeologische vondsten in 
de omgeving van de as Streekweg-Westeinde-Westerstraat dateren namelijk uit die tijd. Vanaf 
de ontginning was het een weidegebied, waardoorheen sloten voor de ontwatering liepen. De 
oriëntatie van de ontginningssloten in de omgeving van Enkhuizen is exact noord-zuid. Op de 
stadsplattegrond van Van Deventer uit circa 1560 zien we ten zuiden van de genoemde as 
diverse van deze sloten. Van Deventer tekende alleen de brede hoofdsloten. De talloze kleine 
sloten zijn niet weergegeven.
Bij de opgraving is één van deze hoofdsloten teruggevonden, namelijk de sloot die bij Van 
Deventer uitkomt bij de molen. We kunnen deze beschouwen als een vaart, een bevaarbaar 
water, net zoals bijvoorbeeld de Boerenvaart. Verder zijn twee perceelssloten aangetroffen.

De vaart S108
In het noordprofiel van werkput 9 (profiel 13) is de 
westelijke begrenzing van de vaart vastgesteld (afb. 4.6). 
Het natuurlijke veenpakket wordt hier oversneden door de 
dempingslagen van de vaart. In werkput 4 (profiel 7 en 9) 
is de oostelijke begrenzing teruggevonden (afb. 4.7). Langs 
de oostelijke oever was over een afstand van ongeveer 
4 meter een donkerbruine organische laag aanwezig, die 
tijdens het bestaan van de vaart is gevormd. Uit deze laag 
langs de oostoever komt weinig vondstmateriaal. Eén van 
de vondsten is een benen heftplaat van een mes (afb. 4.5).42

Op basis van beide profielen is de breedte van de vaart vast 
te stellen op 25 meter. De vaart was niet heel diep. Vanaf 
de top van het veenpakket was deze gegraven ongeveer 
tot op de bovenzijde van de natuurlijke kleilaag of nog net 
daarboven. Zoals aangegeven is het veen oorspronkelijk 
dikker geweest en is deze door de ophogingen ook 
gecomprimeerd. De vaart had dus een grotere diepte. De 
oriëntatie van de vaart is in het opgravingsvlak vastgelegd, 
namelijk precies noord-zuid.
Op de bodem van het water, tegen de oostelijke oever, is 
een houten kuip (S107) gevonden (afb. 4.8 en 4.9). Pal 
daarnaast lag een baardmankruik in scherven (afb. 4.8 en 
4.10).43 Deze kruik (type s2-kan-32) met baardmanmasker 
en appliques in de vorm van bloemmotieven dateert uit 
de late 16de eeuw. De kuip vertoonde inwendig resten van 
mortel. Waarschijnlijk is deze als metselkuip gebruikt bij 
de bouw van het huis op perceel 10 rond 1593. Na afloop is de kuip en vermoedelijk ook de 
baardmankruik in het water gesmeten. Het gebruik van een metselkuip is mooi te zien op een 
prent van Jan Luyken (afb. 4.11). De kuip wordt nader besproken in hoofdstuk 7.1.

42 102-B01.
43 99-C01.

Afb. 4.5. Een benen heftplaat van 
een mes, uit de organische laag 
langs de oostelijke oever van de 
vaart.
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Andere vondsten zijn vrijwel niet gedaan. Uit de vullingslagen (waarschijnlijk demping) komen 
enkele scherfjes roodbakkend aardewerk en majolica.44 Uit de vulling komt wel een complete 
ongeglazuurde golfpan (37,5x22,5 cm) en brokken van enkele andere pannen.45 Wellicht zijn 
deze eveneens bij de bouw van het pand op perceel 10 in de vaart beland.

44 V99, V105, V147.
45 V105 en V109. Dit formaat is identiek aan die van de geglazuurde golfpannen van perceel 11.

Afb. 4.6. De westoever van de vaart.

Afb. 4.7. De oostoever van de vaart.
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Afb. 4.8. Op de bodem van de vaart is een houten kuip 
gevonden, met pal daarnaast een baardmankruik.

Afb. 4.9. De zijkant van de houten kuip.

Afb. 4.10 (links). De kruik (type s2-kan-32) met 
baardmanmasker en appliques dateert uit de late 
16de eeuw.

Afb. 4.11 (boven). Prent van Jan Luyken uit 1694. 
Hier is het gebruik van een metselkuip goed op te 
zien.
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Op de bodem van de vaart is 
verder nog een fragment van 
een voorwerp gevonden, dat 
is gevlochten van plantaardig 
materiaal (afb. 4.12).46 
Meest waarschijnlijk is dat 
het een mandje is geweest.

Sloot S49
De eerste perceelssloot is 
aangetroffen ter plekke 
van werkput 3 (afb. 4.13). 
De sloot is gegraven vanaf 
de bovenkant van het 
veenpakket, dat zich hier op 
-1,60 NAP bevond. De sloot 
had een breedte van circa 1,90 meter en een diepte van 85 cm. Rekening houdend met inklinking 
van het veen is de diepte oorspronkelijk groter geweest. De sloot was duidelijk zichtbaar in het 
opgravingsvlak en liep precies noord-zuid. Het spoor was opgevuld met bruine venige klei met 
stukjes riet. Langs de sloot was het veen sterk veraard. In de sloot zijn geen vondsten gedaan 
zodat niet valt te zeggen wanneer deze in gebruik was en op welk moment de sloot is gedempt.

Opvallend is dat precies ter plekke van de sloot op een hoger niveau een pakket puin is gestort, 
voorafgaand aan de ophoging van perceel 5 (S47). Waarschijnlijk was door de slappe vulling 

46 147-P01.

Afb. 4.12. Op de bodem van de vaart is een gevlochten voorwerp 
gevonden, waarschijnlijk een mandje.

Afb. 4.13. Een gedempte perceelssloot (S49) in werkput 3.
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van de sloot een laagte ontstaan, de nazak, die met het puin is opgevuld. Het puinpakket (circa 
30 cm dik) volgde echter niet de NZ-richting van de sloot, maar de latere perceelsrichting. 
Over de volledige lengte van de werkput was het puinpakket als een brede baan aanwezig.

Sloot S106
De tweede sloot is gezien in werkput 5. Ook deze is gegraven vanaf de top van het veen, die 
zich hier op -1,90 NAP bevond, tot een diepte van -2,55 NAP. De sloot was minimaal 2,20 
meter breed en ongeveer 60 cm diep, en was opgevuld met veen en bruine venige klei.

De NZ-richting van de vaart en de sloten komt overeen met de richting van de ontginningssloten 
die in de 12de eeuw zijn gegraven. In de stad is de noord-zuid-richting nog deels herkenbaar. 
Straten in het oude centrum, zoals de Noorderhavendijk, Zuiderhavendijk en Vijzelstraat, 
volgen de oorspronkelijke ontginningsrichting. In het nieuwe stadsdeel dat vanaf 1590 dateert, 
zijn de straten evenwijdig of haaks aan de Westerstraat aangelegd. Een uitzondering vormt de 
Romeinstraat, die nog wel de oude ontginningsrichting volgt. 

Kleiwinningskuilen
Bij de opgraving is een gering aantal kuilen uit de Middeleeuwen aangetroffen. Bij archeologisch 
onderzoek in deze regio worden vaak kuilen gevonden, die vanaf de bovenkant van het 
veenpakket zijn gegraven, in de meeste gevallen om klei te winnen. We spreken dan van 
daliegaten of kleiwinningskuilen. De klei die zich onder het veen bevond, werd gebruikt ter 
verrijking van de akkers, bij de bouw van huizen (kleivloeren en lemen wanden) of om potten 
te bakken. De kuilen zijn over het algemeen opgevuld met veen en in een enkel geval ook met 
afval. Bij een opgraving aan de Raamstraat, op de plek van een uitbreiding van de supermarkt 
van AH, zijn bijvoorbeeld twee van deze kuilen gevonden.47 Bij de Lange Tuinstraat is slechts 
één Middeleeuwse kuil geconstateerd, maar aannemelijk is dat er meer zijn geweest.
Kuil S54 is vastgesteld in het noordprofiel van werkput 1. De kuil was gegraven vanaf de top 
van het veen, in de huidige situatie op -1,70 NAP. Op het moment dat de kuil werd gegraven, 
bevond de top van het veen zich boven zeeniveau. Het veen is deels verdwenen en deels 
ingeklonken door ontwatering en gronddruk. De kuil is door het veen gegraven tot in de 
onderliggende kleilaag. De onderkant van de kuil bevond zich op -2,65 NAP. De diepte van 
het spoor was dus 95 cm, maar rekening houdend met het verdwijnen en de compressie van 
het veen is de kuil oorspronkelijk veel dieper geweest. De kuil had een lengte (OW) van circa 
1,60 meter, de breedte (NZ) is niet vastgesteld. Het spoor was opgevuld met veen. Of we hier 
inderdaad met een kleiwinningskuil te maken hebben, is onzeker, aangezien de kuil nauwelijks 
in de natuurlijke klei is gegraven. 

47 Duijn 2016, 20-21.
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5. Inrichting en huizenbouw vanaf 1590

Op basis van de aangetroffen sporen is een reconstructie van de perceelsindeling gemaakt 
zoals die kort na 1590 tot stand is gekomen. In totaal zijn 12 percelen van gelijke breedte 
te onderscheiden. Deze zijn van west naar oost genummerd. Deze percelen bestaan niet 
meer en waren al in 1823, toen de eerste kadastrale kaart werd gemaakt, verdwenen. In de 
reconstructie hebben deze percelen een breedte van 6,88 meter (afgerond op 6,9 meter), wat 
ongeveer overeenkomt met 21 Drechterlandse voet (6,846 m).

De sporen en indien mogelijk ook de vondsten worden in dit hoofdstuk per perceel besproken. 
Bij de meeste percelen staat een plattegrond van de aangetroffen sporen afgebeeld. In de 
bijlagen zijn alle sporen op de zogenoemde ‘allesporenkaart’ te vinden. Tevens zijn daar 
schematische reconstructies van de bebouwing in het verleden opgenomen.

Voorafgaand aan de bebouwing is het terrein opgehoogd. Dit bouwrijp maken lijkt niet in één 
keer te zijn gedaan, want er zijn verschillende grondlagen met klei en veen te onderscheiden. 
De in het vorige hoofdstuk genoemde vaart is gefaseerd dicht gegooid, al heeft zich dit wel 
binnen enkele jaren afgespeeld. Zeer waarschijnlijk waren de percelen 11 en 12 nog niet 
opgehoogd, toen op perceel 10 al een huis stond. Zeker is verder dat direct voorafgaand aan 
de bouw van ieder huis nogmaals is opgehoogd om een goede vlakke ondergrond te maken. 
Besloten is alle ophogingen per perceel te bespreken.
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Enkhuizen, Lange Tuinstraat 1-35
Project 433, Archis-nr 3991157100
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Perceel 1 S8 spoornummer
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hout

spoor

reconstructie straat/steeg

Afb. 5.1.1. Overzicht van de sporen op perceel 1.
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5.1 Perceel 1: een huis (1596)

Op perceel 1 stond een pand dat, in tegenstelling tot de meeste andere panden, niet de volledige 
breedte (6,9 meter) van dit perceel besloeg (afb. 5.1.2). Aan de westzijde lag een steeg, die niet 
is onderzocht vanwege de afstand die tot de belendende bebouwing moest worden gehouden. 
Achter het pand was een kleine aanbouw aanwezig. De houten funderingen van alle vier de 
gevels van het pand zijn teruggevonden en deels resteerden ook nog de bakstenen funderingen.

5.1.1 Ophoging voorafgaand aan bouw huis 
Voorafgaand aan de bouw van het huis is het perceel opgehoogd en afgevlakt met diverse 
lagen van grijze klei, veen en afval (afb. 5.1.3). De afvallaag (S32 e.a.) is goed te zien in 
het noordprofiel (profiel 4) en in het zuidprofiel (profiel 2) van werkput 1. Bij de opgraving 
is het vondstmateriaal uit deze afvallaag of meerdere afvallagen onder veel verschillende 
vondstnummers verzameld. Bij de uitwerking zijn deze als één vondstcomplex beschouwd.48 
Aangezien de bouw van huis rond 1596 wordt gedateerd (zie onder), moet dit afval rond 1596 
of iets eerder zijn gestort. Enkele vondstnummers zijn buiten beschouwing gelaten.49 Deze zijn 
als ophogingslaag bij de aanleg van de werkput geboekt en lijken ook materiaal te bevatten 
dat jonger is dan 1596, zoals twee scherven van Nederlandse faience.
De scherven zijn gedetermineerd en geteld per vondstnummer. Ook is het minimum aantal 
exemplaren (MAE) per vondstnummer bepaald. Het gevolg is dat bij optelling van de aantallen 
sommige voorwerpen dubbel kunnen zijn geteld, als scherven van die voorwerpen over 
meerdere vondstnummers zijn verzameld. Het absolute minimum aantal exemplaren kan 
soms dus lager liggen dan in de telling, maar statistisch zal dit niet veel uitmaken. 

48 V20, V21, V22, V23, V26, V27, V29, V33, V34, V43, V48, V49, V52, V56, V59.
49 V4, V6, V7 en V8. In totaal 67 scherven.

Afb. 5.1.2. Het vrijleggen van de houten funderingen van het huis.
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In totaal zijn 908 scherven verzameld. Bij elkaar opgeteld leveren de vondstnummers een 
minimum van 254 voorwerpen op. Het werkelijke aantal exemplaren zal nog hoger liggen, 
zodat we kunnen stellen dat de vondsten van meerdere huishoudens afkomstig moeten zijn. 
We spreken dan van stadsafval.

Nederlands aardewerk
Zoals gebruikelijk is roodbakkend aardewerk 
de grootste materiaalsoort (72,1% van het 
totaal aantal scherven). De gebruikelijke 
vormen zijn aanwezig: bakpannen, borden, 
deksels, grapen, een kan, een kom, koppen, 
lekschalen, een miniatuur, een olielamp, 
pispotten, potten, een steelkom, testen, 
vuurstolpen en een zalfpot. Voorwerpen van 
Noord-Hollands slibaardewerk ontbreken. 
Wel is een kleine grape aanwezig met 
slibtekst (niet meer reconstrueerbaar) op 
de wand. Vergelijkbare grapen en koppen 
zijn gevonden bij de Paktuinen en dateren 
uit de jaren 90 van de 16de eeuw. Vijf potten 
hebben het voor Enkhuizen typische model 
met twee oren op de rand (r-pot-57). Deze 
worden in Enkhuizen veel gevonden en dienden wellicht om vis in te vervoeren en bewaren. 
Onder de vuurstolpen bij het roodbakkend aardewerk bevinden zich geen exemplaren met 
appliques. De meeste hebben een rond model.

Afb. 5.1.3. In het noordprofiel is een dik natuurlijk veenpakket te zien met daarop diverse ophogingslagen 
van veen en klei.

Afb. 5.1.4. Vuurstolp met appliques.
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Het witbakkend aardewerk volgt na het 
roodbakkend aardewerk als grootste groep 
(16,0% van het totaal aantal scherven). 
Het vormenspectrum is kleiner dan bij 
het roodbakkend aardewerk: bakpannen, 
grapen, koppen, een ondersteek, potten, een 
steelkom, een vergiet en vuurstolpen. Eén 
van de vuurstolpen is voorzien van appliques 
(gezichten en eikenbladeren), maar niet met 
noppen (afb. 5.1.4).50 Op een ander fragment is 
een rond applique van Adam en Eva aanwezig, 
met wel de voor Enkhuizen karakteristieke 
noppen (afb. 5.1.5).51

Het aandeel Nederlandse majolica is kleiner 
dan de uit Italië geïmporteerde majolica en 
faience (2,0% van het totaal aantal scherven). 
Dit is ook vastgesteld bij de stadsafvallaag bij 
de Molenweg die wordt gedateerd omstreeks 1591. In Enkhuizen was in deze tijd nog geen 
eigen productie van majolica. Alle voorwerpen zijn dus afkomstig van majolicabakkerijen in 
andere steden. De beschilderingen zijn veelkleurig, zoals een schaakbordpatroon en rozetten. 
Bij één van de borden komt een kabelrand voor, een fenomeen dat typisch voor de 17de eeuw 
is. Eén van de borden is een noppenbord met een blauw fond, geïnspireerd op het Ligurische 
aardewerk, met daarop een rennend hert (afb. 5.1.6).52

50 20-C01.
51 06-C02.
52 59-C01.

Afb. 5.1.5. Fragment van een vuurstolp met een 
applique van Adam en Eva.

Afb. 5.1.6. Een noppenbord met blauw fond met daarop een rennend hert.
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Rijnlands aardewerk
Steengoed is in deze periode een relatief kleine groep (2,9% van het totaal aantal scherven). 
De enige vorm is de kan. De gevonden exemplaren zijn gemaakt in diverse productieplaatsen, 
zoals Keulen, Frechen, Raeren en Siegburg. Uit het Rijnland komt verder één grape, waarvan 
slechts een poot is teruggevonden (afb. 5.1.7).53 Het wordt gerekend tot het Hafner-aardewerk.

Importkeramiek
Weser-aardewerk is een witbakkende aardewerksoort die werd gemaakt in de omgeving van 
de rivier de Weser in Duitsland (3,0% van het totaal aantal scherven). Naast borden, kommen 
en koppen zijn ook diverse bolle vormen aanwezig (grapen of potten). 
Het aandeel Italiaanse majolica en faience is vrij hoog (3,0% van het totaal aantal scherven). 
Bij een ophoging met stadsafval bij de Molenweg, met een veronderstelde datering in 1591, 
komt het aandeel van dit aardewerk op 2,5%. Het aantal decorgroepen is klein: berrettino 
(Ligurisch blauw), berrettino met witte hoogsels en compendiario. Het zogenoemde Ligurisch 
wit en majolica uit Montelupo ontbreken bijvoorbeeld. Twee borden van berrettino zijn voor 
een groot deel teruggevonden. Het eerste bord is beschilderd met een rozet en het typische 

53 21-C01.

Afb. 5.1.7. Een grape uit het Rijnland, 
van Hafner-aardewerk.

Afb. 5.1.8. Een berrettino bord met een rozet en Ligurisch 
randje.

Afb. 5.1.9. Een diep berrettino bord met een rozet en bladermotieven.
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Ligurische randje (afb. 5.1.8).54 Het tweede bord is een opvallend exemplaar, omdat deze een 
model heeft dat zeer weinig voorkomt (afb. 5.1.9).55 Het betreft een relatief diepe vorm met 
brede platte vlag (i-bor-218).56 De beschildering op de spiegel is typisch Ligurisch, namelijk 
een rozet. Op de brede platte vlag zijn losse bladermotieven geschilderd. Bij een derde 
fragmentarisch teruggevonden bord is te zien dat op de spiegel een portret is geschilderd (afb. 
5.1.10).57 Op de platte vlag staat een vakkenverdeling (A quartieri). Een kleine scherf behoort 
tot de groep van berrettino met witte hoogsels, een vrij zeldzame categorie onder de Italiaanse 
importen (afb. 5.1.11).58

De overige importkeramieksoorten zijn met slechts enkele exemplaren aanwezig. Zes borden 
behoren tot het Werra-aardewerk, gemaakt in de omgeving van de rivier de Werra in Duitsland 
(0,7% van het totaal aantal scherven). Uit Beauvais in Frankrijk komt één bord; hiervan is slechts 
een zeer klein fragmentje gevonden. Twee wandscherven zijn afkomstig van olijfoliekruiken 
uit Portugal. Majolica uit Spanje ontbreekt. Hetzelfde geldt voor Chinees porselein, dat in deze 
periode voor het eerst in zeer kleine hoeveelheden in de vondstcomplexen verschijnt.

Metalen voorwerpen
Het aantal metalen voorwerpen dat met zekerheid aan 
de afvallaag kan worden toegeschreven is klein. De enige 
noemenswaardige vondst is een oord van Holland uit 
1578.59 Bij de aanleg en het verdiepen van de werkput 
zijn veel metaalvondsten gedaan, die vermoedelijk voor 
een deel uit de afvallaag afkomstig zijn. Dat valt echter 
niet zeker te zeggen. 
Eén van de vondsten die ook aan de afvallaag is toe 
te schrijven, is een versierde riemtong van tin/lood, 
gevonden ter hoogte van fundering S33 (afb. 5.1.12).60 
De versiering is typisch voor de tweede helft van de 16de 
eeuw.

54 52-C01.
55 59-C02.
56 Dit type komt niet voor in het Deventer-systeem en heeft een voorlopig nummer i-bor-218 gekregen. 

Jaspers 2007, 52, 163 en 176.
57 20-C02.
58 06-C01.
59 V56.
60 19-M01.

Afb. 5.1.10. Een fragmentarisch bord met een portret. Afb. 5.1.11. Scherf met witte hoogsels.

Afb. 5.1.12. Een versierde riemtong.
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Zeer waarschijnlijk zijn ook vrijwel alle vondsten uit V24 uit de afvallaag afkomstig, aangezien 
deze zijn gevonden bij verdiepen van het eerste opgravingsvlak naar het tweede vlak. Onder 
de vondsten bevinden zich acht duiten, waarvan zeven zijn geslagen in Holland. Drie zijn te 
dateren tussen 1590 en 1598. Verder zijn twee keurloden aanwezig: één incompleet staallood 
van Hoorn (afb. 5.1.13)61 en één loodje van Enkhuizen uit 1594 (afb. 5.1.14).62 Op dit loodje 
staan op de ene zijde de letters ENK en het jaartal 1594 en op de andere zijde een hamer en 
de initialen IC. De functie van het loodje is onbekend. Mogelijk is het een haringnetlood. Ook 
een versierd knoopje bevindt zich onder de vondsten (afb. 5.1.15).63 Opmerkelijke vondsten 
zijn een stukje afval van een tin/lood-gieter (afb. 5.1.16) en een dikwandig fragment brons 
dat het afval van een bronsgieter lijkt (afb. 5.1.17).64 Helaas zijn beide vondsten dus niet in 
verband met de bewoners van dit perceel te brengen. Verder zijn onder andere musketkogels, 
een bakje van een sluitgewicht, een knoop en een vingerhoed onder V24 verzameld.

5.1.2 Funderingen
Van alle vier de gevels van het pand op dit perceel 
werden resten teruggevonden, die op identieke wijze 
waren uitgevoerd. De fundering van de voorgevel is 
waargenomen in de rioleringssleuf die na afloop van 
de opgraving in de straat is gegraven. Een deel van 
de fundering van de westelijke zijgevel lag buiten de 
werkput. De funderingen leveren een pand op van 9 m 
lang en 4,7 m breed. 

61 24-M02.
62 24-M03.
63 24-M06.
64 24-M01 en 24-M05.

Afb. 5.1.13. Een incompleet staallood van Hoorn.
Afb. 5.1.14. Een keurloodje van 
Enkhuizen uit 1594.

Afb. 5.1.15. Een versierd knoopje. Afb. 5.1.16. Een stukje afval van een tin/lood-gieter.

Afb. 5.1.17. Dikwandig fragment brons, 
mogelijk het afval van een bronsgieter.
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Fundering oostelijke zijgevel
Van de oostelijke fundering werden in totaal 
elf eiken liggers (S42) teruggevonden, op 
een onderlinge afstand tussen de 10 en 20 
cm, met daarop een deel van de bakstenen 
fundering (S33, afb. 5.1.18). De liggers, 
uitsluitend planken, hadden een afmeting 
van 0,8 tot 1,3 meter lang en waren 1 tot 5 
cm dik. De planken bevatten geen sporen die 
wezen op secundair gebruik. Opvallend was 
dat de houten liggers aan de binnenzijde van 
het huis buiten de muurfundering uitstaken, 
maar dat dit aan de buitenzijde van het 
huis niet het geval was. De fundering van 
de muur en de houten liggers lagen hier 
pal op elkaar. Dit duidt er op dat de muur 
exact op de perceelsgrens werd gebouwd. 
Een logische veronderstelling zou zijn dat 
perceel 2 al was bebouwd, maar sporen 
hiervan zijn niet aangetroffen.
Aan de noordzijde werd bovenop de liggers 
een eiken plank aangetroffen van 40 cm 
breed en 2 cm dik, die haaks op de liggers 
was geplaatst (afb. 5.1.19). 

Afb. 5.1.18. Fundering van de oostmuur. De houten 
liggers (S42) steken links niet buiten de muur uit.

Afb. 5.1.19. Detail van de fundering van de oostmuur, na verwijderen van de bakstenen. In de lengterichting 
van de muur lag een houten plank.
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Boven op het hout was een vlijlaag (circa 4 cm) aanwezig van schoon grijs zand waarop de 
bakstenen fundering van de muur was gelegd. Waarom de muur niet direct op het hout is 
geplaatst, is onduidelijk. De muur van de oostelijke zijgevel kon worden gevolgd over een 
lengte van bijna 4 m. In totaal waren aan de oostzijde drie baksteenlagen aanwezig (S33, 
inclusief twee versnijdingen) van rood/gele bakstenen met een formaat van 18,5/19x9,5x4/4,5 
cm. Deze waren los gestapeld. Aan de bovenzijde was de muur 40 cm breed (twee steens, 
hoogste punt op -1,35 NAP), aan de onderzijde 56 cm (-1,39 NAP). De opbouw is steens breed 
geweest, maar is bij sloop volledig weggebroken.

Fundering westelijke zijgevel
De westelijke fundering was slechts te volgen over een lengte van 2,30 m. Hier kon derhalve 
niet worden vastgesteld hoeveel liggers aanwezig waren. Van het muurwerk waren nog 5 lagen 
aanwezig, inclusief twee versnijdingen, met de bovenkant op een hoogte van -1,24 NAP. De 
muur was opgebouwd met dezelfde soort baksteen als de oostelijke zijgevel en de bovenste 
drie lagen waren voorzien van kalkmortel. De bovenzijde van de muur was 28 cm breed 
(anderhalf steens). Onderaan was de fundering nog 40 cm breed (twee steens). 

Fundering achtergevel
De zuidelijke fundering bestond uit elf 
houten liggers (S42), op een onderlinge 
afstand tussen de 4 en 12 cm, met daarop 
een bakstenen fundering (S25 / S34, afb. 
5.1.20). Als liggers waren zowel planken (9 
stuks) als kleine balken (2 stuks) gebruikt. 
De planken hadden een dikte tussen de 2 
en 9 cm; de lengte is bij de meeste planken 
niet bepaald. De twee balken hadden een 
dikte van 14 tot 15 cm en hadden eenzelfde 
inkeping wat duidt op secundair gebruik. Voor 
de overige liggers werden geen aanwijzingen 
gevonden voor secundair gebruik. 
Het muurwerk van de achtergevel had een 
lengte van 4,20 m en is oorspronkelijk 
een halve meter langer geweest. Van het 
muurwerk resteerden nog maximaal 8 
steenlagen, inclusief twee versnijdingen. 
De bovenste lagen waren gemetseld met 
kalkmortel. De bovenzijde van de muur was 
18 cm breed (steens breed, op een hoogte 
van -1,03 NAP). Onderop was de muur circa 
38 cm breed (-1,43 NAP). De bakstenen 
waren identiek aan die van de andere 
funderingen.

Fundering voorgevel
Tijdens de rioolbegeleiding werden zes liggers teruggevonden van de fundering van de 
voorgevel op een onderlinge afstand tussen de 20 en 30 cm (S194 t/m S199, afb. 5.1.21). 

Afb. 5.1.20. Fundering van de achtergevel met 
houten dwarsliggers (S42) die aan beide kanten van 
de muur uitsteken.
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De lengte van de planken kon niet worden bepaald doordat ze aan de zuidzijde verder doorliepen 
dan de putwand. Op de liggers waren geen sporen aanwezig die duiden op secundair gebruik. 
De meest oostelijke ligger was een naaldhouten balk en deze diende tevens als fundering voor 
de oostelijke zijgevel. Van de muur waren nog vier bakstenen van de onderste laag aanwezig 
(S204). De bakstenen waren identiek aan die van de andere funderingen.

In totaal zijn uit vijftien houten liggers monsters genomen om op geschiktheid voor 
dendrochronologisch onderzoek te bekijken. Vijf planken bleken niet van eikenhout, maar 
van loofhout te zijn. Dit is tijdens de opgraving niet gezien. Twee houtmonsters van loofhout 
werden onderzocht op houtsoort.65 In beide gevallen bleek het te gaan om elzenhout.
De meeste monsters bleken niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek vanwege 
te weinig jaarringen of de afwezigheid van spinthout. In totaal werden drie eiken liggers 
dendrochronologisch onderzocht, waarvan één niet te dateren bleek.66 Het tweede monster 
was afkomstig uit een boom die is gekapt in de herfst of winter van 1595 of 1596 en het derde 
monster uit een boom die was gekapt tussen 1594 en 1610. Op basis hiervan kan worden 
gezegd dat het pand op zijn vroegst in 1595 is gebouwd. In de analyse zijn we uitgegaan van 
een bouw rond 1596.

Binnenmuren
Aan de westzijde van het pand werden aanwijzingen gevonden voor een binnenindeling, 
namelijk enkele houten planken en een klein stukje muurwerk (afb. 5.1.22). De naaldhouten 
planken S36 en S37 vormden een rechthoekige constructie van 1,5 m breed en minstens 3,3 
m lang. Bovenop plank S36 waren nog maximaal vier lagen rood/gele bakstenen met een 

65 M009 en M018. 
66 M007.

Afb. 5.1.21. Houten balkjes van de voorgevel, aangetroffen in de rioleringssleuf in de straat.
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formaat van 18,5x9,5x4 cm, gemetseld met lichtgrijze zandige klei. Aan de bovenzijde was de 
muur 18,5 cm, steens breed, maar de opbouw kan halfsteens zijn geweest of op de fundering 
kan een houten wand hebben gestaan.
De naaldhouten plank van S37 werd geselecteerd voor dendrochronologisch onderzoek.67 
Hieruit bleek dat de plank van grove den afkomstig was en een kapjaar had van na 1514. 
Deze datering geeft derhalve geen verduidelijking ten opzichte van het dendrochronologisch 
onderzoek naar de funderingen van de gevels. 
De constructie is te breed om als gang in het huis te beschouwen. Het feit dat deze niet doorliep 
naar de achtergevel duidt hier ook op. Waarschijnlijk bevonden zich hier twee bedsteden en 
wellicht ook een vaste kast. De diepte van 1,5 meter is een gebruikelijke breedtemaat voor 
een tweepersoons bedstede. Aannemelijk is dat deze zich in de achterkamer bevond. Een 
binnenmuur tussen een voor- en achterkamer is niet aangetroffen. Mogelijk bevond deze zich 
vlak achter de noordgrens van de werkput. In dat geval was de achterkamer een stuk groter 
dan de voorkamer. 

Op een hoger niveau werden nog twee fundamenten van baksteen gevonden (S20 en S21) 
met een zestal plavuizen ertussen (S19).68 Het spoor lag net ten zuiden van de hoek van 
de binnenmuur. De plavuizen bevonden zich op -0,93 NAP, wat het vloerniveau in het huis 
aangeeft. De functie van het spoor is niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat het om een vaste 
kast gaat die tegen de wand met bedsteden was aangebouwd.

5.1.3 Aanbouw
Aan de zuidwestzijde van het pand werd de houten fundering van een aanbouw aangetroffen 

67 M04.
68 Afmeting plavuizen 12x12x2,5.

Afb. 5.1.22. Fundering van de binnenmuur, vermoedelijk waren hier bedsteden.
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(S38). De lengte van de aanbouw kon niet worden vastgesteld door de begrenzing van de 
werkput, maar de aanbouw was 2 m breed en minstens 3,8 m lang. 
De fundering lag op een pakket van gele en rode brokken baksteen (S45) met daarop een laag 
grijs zand. De fundering bestond uit minstens vijf naaldhouten balkjes van 50 cm lang en 2 tot 
5 cm dikte met dwars daarop een naaldhouten plank (S26) van 40 cm breed en een halve cm 
dikte. Van de westelijke fundering van de aanbouw werden slechts twee balkjes en een deel 
van de plank aangetroffen. 

5.1.4 Waterkelder
Tegen de zuidoosthoek van het huis 
lag een rechthoekige waterkelder 
(S44, afb. 5.1.23). De fundering 
van de waterkelder bestond uit 
twee balkjes met daarop planken. 
De balkjes waren een eiken balk 
van 5,5 cm dik en een naaldhouten 
balk van 3 cm dik. Deze lagen 
dwars op de lengterichting van 
de waterkelder. Haaks op deze 
balken waren drie naaldhouten 
planken aanwezig van 2 cm dik. 
Op de planken waren aanwijzingen 
zichtbaar voor secundair gebruik, 
zoals een verhoogde rand en een rond gat. Tevens hadden de planken spijkers aan de kopse 
kanten. De bodem van de waterkelder bevond zich op een diepte van -1,89 m NAP, bestond 
uit gele bakstenen en was opvallend dik. De wanden waren halfsteens en gemaakt van gele 
bakstenen met een afmeting van 18x8,5x4,5 cm. De bovenzijde van de wand bevond zich op 
een hoogte van -1,67 NAP. De bodem lag dus slechts 22 cm hieronder. Uit het zuidprofiel van 
de werkput blijkt dat het loopniveau op het erf op circa -1,10 NAP lag. De bovenkant van de 
waterkelder zal zich op dit niveau hebben bevonden. Dat houdt in dat de kelder oorspronkelijk 
circa 80 cm diep was. De geringe diepte wijst erop dat de waterkelder geen tongewelf had.

Het uitbraakspoor van de waterkelder (S39) bevatte grijze zandige klei en blauwe vettige 
kleibrokken met puin van baksteenbrokken, dakpannen, schelpgruis en mortel (afb. 5.1.24).
Bovenop deze laag was een deel van een naaldhouten deksel aanwezig van 2 cm dik (S43).69 
Op de plank bevond zich ijzeren beslag. De plank had een breedte van 93 cm. Of het deksel bij 
de waterkelder hoort, is niet zeker. Indien dit het geval was, heeft de waterkelder een houten 
deksel in plaats van het gebruikelijke bakstenen tongewelf gehad.
In het uitbraakspoor was een kleine hoeveelheid keramiek aanwezig (zestien scherven).70 
De vondsten omvatten de fragmenten van minimaal twee grapen, een pispot, een vuurstolp, 
een bord, een pot en een pispot van roodbakkend aardewerk. Ook was een fragment Weser-
aardewerk aanwezig. Het materiaal dateert ruwweg tussen 1575-1700 en de meeste scherven 
zijn waarschijnlijk als opspit met de grond meegekomen. Op basis van de vondsten is het 
moment van demping van de waterkelder niet precies vast te stellen. 

69 V38. Het deksel bleek in te slechte staat te verkeren om te lichten en is derhalve in het veld gedeselecteerd. 
70 V35 en V39.

Afb. 5.1.23. Waterkelder S44 achter het huis.
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Aan de zuidoostzijde van de waterkelder liep het uitbraakspoor iets verder door in een ronding. 
Bij het verdiepen kwam hier op -2,02 NAP een mand tevoorschijn (S52, afb. 5.1.25). In 
de mand werd een zool van zacht loofhout gevonden van een muil (afb. 5.1.27).71 Op de 
bovenzijde was nog een restant leer aanwezig. Ook werd de bodem van een tonnetje of emmer 
aangetroffen met een diameter van 28 cm. De eiken bodem bestond uit twee delen die waren 
verbonden met twee houten pennetjes. Aan één zijde van de bodem was aangekoekt afval 
aanwezig. Bij vrijleggen van het houten tonnetje zijn twee scherven witbakkend aardewerk 
en een scherf roodbakkend aardewerk en een messing vingerhoed gevonden (afb. 5.1.26).72

71 24,5 x 8,5 x max 3 cm. 
72 Alle vondsten uit emmer V45. Vingerhoed: 45-M01.

Afb. 5.1.24. Uitbraakspoor van de waterkelder met bovenin een houten plank, die een deel kan zijn 
geweest van een houten deksel.

Afb. 5.1.25. In de insteek van de waterkelder bevond zich een 
gevlochten mand (S52).

Afb. 5.1.26. Uit de emmer kwam o.a. 
een messing vingerhoed.
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5.1.5 Steeg
Opvallend was dat het pand niet de volledige breedte van het perceel bedroeg, maar slechts 4,7 
m breed was. Hoewel ten westen van het pand niet werd opgegraven, is het aannemelijk dat hier 
een steeg heeft gelopen. Dit soort stegen kwam bij veel huizen voor (zie ook paragraaf 5.9.7). 
Afgaande op een perceelsbreedte van 6,9 m zal de steeg maximaal 2,2 m breed zijn geweest. 

5.1.6 Vondsten in en rond het huis
Tijdens de aanleg van het eerste vlak werd binnen het huis een kleine muntschat gevonden 
van drie zilveren munten (afb. 5.1.29).73 De oudste is een Twintigste reaal of Stoter uit 1586.74 

73 01-M01 t/m M03.
74 M03.

Afb. 5.1.27. In de mand lag een zool van een muil, waar nog een restant leer op aanwezig was.

Afb. 5.1.28. Bij de opgraving zijn veel metalen voorwerpen gevonden, waaronder een zilveren mesheft en 
munten op dit perceel.
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De andere twee munten zijn 
roosschellingen: geslagen in Holland 
en Zeeland in 1601. De munten zijn – 
indien het pand inderdaad rond 1596 is 
gebouwd – niet tijdens de bouw in de 
grond beland, maar ergens in de 17de 
eeuw. De geringe waarde van de schat 
wijst niet op het bewust verstoppen van 
de munten. Hoe en waarom de munten 
onder de vloer van het huis zijn beland, 
valt niet te zeggen.
In de noordwestzijde van de werkput, 
bevond zich een kuil (S55), die uitsluitend 
in het noordprofiel is waargenomen. 
Hierin is een grotendeels compleet bord 
uit Beauvais aangetroffen met geel fond 
en decoratie in sgraffito met een datering 
tussen 1575 en 1625 (afb. 5.1.30).75 
Aardewerk uit Beauvais, een plaats in de 
buurt van Rouen in Noord-Frankrijk, komt 
regelmatig uit de bodem van Enkhuizen 
naar boven. Vanuit Enkhuizen werd veel 
naar Franse havensteden gevaren om 
haring te verhandelen en de keramiek 
kwam als bijlading aan boord mee terug.76

Opvallend is verder dat het jongste 
materiaal dat in werkput 1 (beslaat ook een 
deel van perceel 2) is gevonden, dateert 
rond 1750.77 Industrieel aardewerk, 
dat vanaf 1740 werd geproduceerd, 
ontbreekt volledig. Een uitzondering is 
een object van industrieel wit aardewerk 
dat op basis van het stempel gedateerd 
wordt in 1885.78 Deze moet tijdens het 
gebruik van het gebied als tuinen in de 
bodem zijn beland.
Tot de vondsten uit de laatste bewoningsfase 
hoort ook een zilveren mesheft met florale 
motieven, gevonden vlak ten oosten van 
het huis (dus op perceel 2) ter hoogte van 
de fundering (afb. 5.1.31).79 De geringe 
lengte van het heft (63 mm) wijst op een 

75 60-C01.
76 Schrickx en Duijn 2012.
77 V09, V42, V62.
78 V05.
79 02-M01.

Afb. 5.1.29. Een kleine muntschat van drie zilveren 
munten werd in het huis aangetroffen.

Afb. 5.1.30. Een vrijwel compleet bord met sgraffito-
decoratie uit Beauvais, gedateerd tussen 1575-1625.
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fruitmesje. Het dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 18de eeuw. Op het heft staan 
twee keuren: het stadswapen van Amsterdam en een meesterteken.

5.1.7 Deelconclusie 
De plattegrond van het pand is op basis van de aangetroffen 
resten tijdens de opgraving en de begeleiding van de 
rioolsleuf exact te bepalen (afb. 5.1.32). Het pand had een 
lengte van 9,2 m en een breedte van 4,7 m. Op basis van 
het dendrochronologisch onderzoek kan de bouw van het 
pand niet exact gedateerd worden, maar een bouw in, of net 
na 1595, is aannemelijk. Vandaar dat we uitgaan van een 
bouw rond 1596. Achter het pand, aan de westzijde, was een 
aanbouw (zomerkeuken) aanwezig van 2 m breed en minstens 
3,8 m lang. Of deze aanbouw gelijktijdig met het pand werd 
gebouwd, valt niet zeker te zeggen.
Het pand was gebouwd op liggers van eikenhout, loofhout 
en naaldhout. Voor de bouw werd derhalve geen nieuwe, 
uniforme partij hout gebruikt zoals bij de dure panden werd 
gedaan. Haaks op de liggers lagen planken van naaldhout 
waarop de bakstenen muren waren gebouwd. De liggers 
van de oostelijke zijgevel liepen aan de buitenzijde van het 
pand niet door. Dit wijst er op dat de muur aan deze zijde 
exact op de perceelsgrens werd gebouwd. Een logische 
verklaring hiervoor zou zijn dat het perceel aan de oostzijde 
reeds bebouwd was. Aan de westzijde van het pand was 
een rechthoekige binnenindeling aanwezig die bestond uit 
liggende naaldhouten planken met daarop muurwerk. De 
afstand tussen de binnenindeling en de zijgevel bedroeg 
1,5 m. Waarschijnlijk bevond zich hier een houten wand 
met bedsteden en mogelijk een vaste kast. Aannemelijk is 
verder dat het pand was verdeeld in een voorkamer en grote 
achterkamer.
Achter het pand lag een waterkelder, waarvan alleen nog de onderkant resteerde. Het lijkt 
erop dat deze waterkelder geen tongewelf had, maar een houten deksel. De precieze datering 
van de afbraak van het pand is lastig vast te stellen. Vondstmateriaal van na 1750 ontbreekt 
nagenoeg geheel, wat wijst op afbraak rond 1750. 

Afb. 5.1.31. Een zilveren mesheft met florale motieven, 18de eeuw.

Afb. 5.1.32. Reconstructie van 
de woning op perceel 1.
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5.2 Perceel 2

De constructie van de oostelijke zijgevel van het pand op perceel 1 doet vermoeden dat voor 
de bouw van dit pand reeds een pand aanwezig was op perceel 2. Verdere aanwijzingen 
hiervoor werden op perceel 2 niet aangetroffen. 

5.2.1 Ophoging 
De ophoging van het perceel kan onderverdeeld worden in een pakket bruin veen met lichtgrijze 
zandige kleivlekken en een pakket zavel, bestaande uit lichtgrijs zand met bruine kleibrokken. 
In de laag klei en veen werden vijf scherven van dezelfde grape gevonden van roodbakkend 
aardewerk met een datering tussen 1500 en 1600.80 

5.2.2 Deelconclusie
Op perceel 2 werden geen bewoningssporen of uitbraaksporen aangetroffen. Het is echter wel 
waarschijnlijk dat op het perceel een gebouw heeft gestaan, mede door de constructie van 
de oostelijke zijgevel van perceel 1. Mogelijk had het gebouw op perceel 2 een dermate lichte 
fundering dat van het gebouw of van de sloop geen sporen zijn overgebleven. Aannemelijk is 
dan dat dit pand van hout was en gebruikt werd als schuur of werkplaats.

80 V28.
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5.3 Perceel 3 en 4: een huis en werkplaats (circa 1593)

5.3.1 Ophoging voorafgaand aan bouw huis
De percelen 3 en 4 zijn naar alle waarschijnlijkheid gelijktijdig opgehoogd. Op basis van het 
veronderstelde bouwjaar van het pand (zie onder) moet deze ophoging rond 1593 hebben 
plaatsgevonden. Binnen de ophoging kan een onderscheid worden gemaakt in een pakket met 
veen en klei, waarin zich geen vondstmateriaal bevindt, en een laag van klei met iets puin 
(afb. 5.3.1). De schone ophoging van veen en klei was ter plekke van perceel 3 het dikst (circa 
85 cm), wat komt doordat daar voorafgaand aan de ophoging een sloot liep. Langs de oevers 
van de sloot was het maaiveld (top van het veen) lager dan op perceel 4. De sloot (S106) was 
overigens gedempt met veen. Direct voorafgaand aan de bouw van het pand is opgehoogd en 
afgevlakt met een laag van maximaal 30 cm dik tot een niveau van circa -1,00 NAP. Uit deze 
ophogingslagen komt geen vondstmateriaal.

5.3.2 Funderingen
Van het pand zijn meerdere funderingen teruggevonden, die een plattegrond opleveren 
die duidelijk afwijkt van die van de andere panden aan de Lange Tuinstraat (afb. 5.3.3). 
De funderingen strekken zich uit over twee percelen, zonder rekening te houden met de 
perceelsgrens tussen beide percelen. De indeling van het pand vertoont niet de gebruikelijke 
tweedeling tussen een voor- en achterkamer, met eventueel een gang aan de zijkant. Het is 
de vraag of de plattegrond zoals die bij de opgraving is aangetroffen in één keer bij de bouw 
is gerealiseerd, of het resultaat is van meerdere verbouwingen. De dendrochronologische 
dateringen verschaffen hier geen duidelijkheid in. Omdat in alle bouwonderdelen dezelfde 
soort bakstenen is toegepast, gaan we uit van één bouwfase. 

Afb. 5.3.1. Noordprofiel met geheel onderin de natuurlijke veenlaag en daarop diverse ophogingslagen van 
veen en klei. Geheel rechts askuil S149.
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Bij alle funderingen is hout toegepast, meestal in de vorm van houten liggers. Deze waren 
in grijs zand gelegd. De funderingen waren daardoor als banen met grijs zand in het vlak 
herkenbaar.

Westelijke fundering
Van de westelijke fundering (S99) zijn vijf eiken liggers aangetroffen (afb. 5.3.4). Hierop heeft 
een muur gestaan, maar daar is niets van teruggevonden. De eiken liggers waren 0,85 tot 
1,20 meter lang en 8 tot 10 cm dik. In ieder geval bij twee liggers gaat het om hergebruikt 
hout (onder andere M28).
Opmerkelijk is dat in de funderingssleuf drie paalkuilen zijn geconstateerd (S104). Kennelijk 
zijn palen aanwezig geweest, die bij de sloop uit de bodem zijn getrokken. Ook de meeste 
liggers, dwars op de richting van de muur, zijn uit de bodem verwijderd, evenals de planken 
die hierop hebben gelegen. Dit laatste geldt ook voor de andere funderingen.

Oostelijke fundering
De tegenhanger van de hiervoor genoemde fundering bevond zich op een afstand van circa 5,3 
meter (S141, afb. 5.3.5). Hier bevonden zich zeven houten liggers: drie van eikenhout, twee 
van naaldhout en twee van loofhout. De lengte varieerde van 0,75 tot 1,50 meter. Duidelijk 
is dat geen uniforme partij hout is gebruikt. Van de twee liggers van loofhout zijn monsters 
onderzocht om de houtsoort te bepalen.81 In beide gevallen gaat het om elzenhout.82 In ieder 
geval één van de eiken liggers is hergebruikt hout, zie hiervoor paragraaf 7.2.

81 Onderzoek uitgevoerd door S. van Daalen.
82 M72 en M74.

Afb. 5.3.3. De archeologen aan het werk in werkput 8 met de resten van het huis op perceel 3 en 4.
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Zuidelijke fundering
Van de zuidelijke fundering zijn vijf houten liggers teruggevonden (S91) en waarschijnlijk zijn 
er ook niet meer geweest (afb. 5.3.6). Drie van de liggers waren van naaldhout en twee van 
eikenhout. De lengte varieerde van 1,10 tot 1,30 meter; de dikte was 3 tot 4 cm. Het gaat hier 
dus niet om balkjes, zoals bij de westelijke en oostelijke fundering, maar om planken. Deze 
vertoonden geen duidelijke kenmerken van hergebruik en daarom zijn twee monster, in beide 

Afb. 5.3.4. De fundering van de westelijke zijgevel (S99).

Afb. 5.3.5. De funderingen van de oostelijke zijgevel, oostelijke aanbouw en binnenmuren.
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gevallen van eikenhout, dendrochronologisch onderzocht. Het eerste monster komt uit een 
boom die is gekapt na 157783 en de tweede uit een boom die is gekapt tussen 1575 en 1595.84 
Helaas geven deze dateringen geen precies bouwjaar van het pand.

Noordelijke fundering
De fundering van de voorgevel is aangetroffen in de rioleringssleuf die na afloop van de opgraving 
in de Lange Tuinstraat is gegraven (afb. 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9). Deze bestond uit houten liggers 
(S207 t/m S212) met daarop een restant van een bakstenen fundering (S205 en S206). Deze 
was opgebouwd uit geel/rode bakstenen (20/21x10/10,5x4,5 cm) en kalkmortel. Van deze 
fundering resteerden maximaal zes steenlagen, die in een kruisverband waren gemetseld. De 
bakstenen fundering was sterk verzakt doordat geen palen of planken waren toegepast. De 
muur golfde daardoor over de houten liggers.

Aanbouw aan achterzijde
Aan de achterzijde van het pand was een aanbouw of lager bouwdeel aanwezig. Zowel op de 
plek van de westelijke als van de oostelijke fundering lagen enkele losse planken van eiken- 
en naaldhout (S94). Ze lagen niet meer in oorspronkelijke positie maar zijn bij sloop scheef 
in de uitbraaksporen beland. De achtermuur had geen houten fundering, maar hier was nog 
wel een stuk muurwerk aanwezig (S92). Waarom deze bij de sloop niet is verwijderd, is 
onduidelijk. De muur was opgebouwd uit roodgele bakstenen van 21x10x5 cm met kalkmortel. 
Deze bakstenen komen overeen met die van de voorgevel. Binnen de contour van de aanbouw 
waren twee kleine bakstenen poeren aanwezig (S95 en S97) van maximaal twee lagen brokken 
rode bakstenen. De functie van de poeren is onbekend.

83 M76.
84 M31.

Afb. 5.3.6. Rechts de fundering van de achtergevel (S91) en links de bakstenen muur van de aanbouw 
aan de achterzijde (S92).
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Aanbouw aan oostzijde
Ook aan de oostzijde van het pand was een aanbouw aanwezig. Op een afstand van ongeveer 
2,8 meter uit de oostfundering van het pand (S141) bevond zich namelijk een bakstenen 
fundering (S144). Een deel van deze fundering was volledig verdwenen bij de sloop van het 
pand, maar er resteerde nog een stuk van maximaal vijf steenlagen. De onderste laag was 
1½ steens breed. Daaronder lag een eikenhouten plank. De muur was – net als de voorgevel 
en aanbouw aan achterzijde - opgebouwd uit rood/gele bakstenen van 21/20,5x10x4,5/4 
cm. De bovenkant van de fundering bevond zich op -1,00 NAP, wat mogelijk het vloerniveau 
van het pand op moment van sloop was. Ook van de voorgevel van deze aanbouw is in de 
rioleringssleuf een stukje teruggevonden (S213).
Het is onduidelijk waar zich de achtermuur van deze aanbouw bevond. Logisch lijkt dat de 
grote waterkelder (S156, zie onder) achter de aanbouw lag, maar het is ook mogelijk dat deze 
zich juist inpandig bevond.
In de aanbouw bevonden zich twee bakstenen sporen waarvan de functie onduidelijk is. 

Afb. 5.3.7 en 5.3.8. De bakstenen fundering van de voorgevel in de rioleringssleuf in de straat, met detail 
van de bakstenen fundering met daaronder houten balkjes.

Afb. 5.3.9. Werkzaamheden in de rioleringssleuf.



61

Het eerste spoor was een muur van 70 cm lengte en deze was drie steenlagen hoog (S142). 
Mogelijk was het de fundering van een binnenwand, maar de schuine positie van de muur is 
merkwaardig. Het tweede spoor was mogelijk een poer, net zoals die in de zuidelijke aanbouw 
aanwezig waren. Het spoor bestond uit slechts één laag bakstenen (S146).

5.3.3 Bedsteden
Zowel in het pand als in de oostelijke aanbouw zijn aanwijzingen voor interne houten 
constructies gevonden, namelijk liggende planken met daarop her en der restanten van 
bakstenen funderingen. Hierop hebben waarschijnlijk houten wanden gestaan.
In twee gevallen gaat het waarschijnlijk om een bedstede. De planken S101 en S153 vormen 
een rechthoekige constructie van circa 1,9 bij 1,4 meter. In de oostelijke aanbouw vormde de 
fundering S143 en planken S152 een ruimte van circa 1,8 bij 1,5 meter. Pal hiernaast was een 
smalle doorgang van 85 cm breed.
Een functie van een derde rechthoekige constructie is onduidelijk. De funderingen S143, S102 
en S153 vormen een ruimte van 2,6 bij 1,6 meter. Wellicht hangt deze constructie samen met 
een trap naar de bovenverdieping met een vaste kast daaronder.
Bij al deze inpandige constructies zijn planken van naaldhout gebruikt. De bakstenen 
funderingen waren maximaal drie steenlagen hoog en bestonden uit dezelfde soort bakstenen 
als de oostmuur van de aanbouw. Bij de planken ontbrak spinthout. Eén van de planken is 
dendrochronologisch onderzocht. Deze bleek afkomstig uit een grove den gekapt na 1512.85 
Deze datering levert dus geen informatie over het bouwjaar van het pand. 

5.3.4 Waterkelder
Pal ten oosten van het huis lag een kleine min of meer vierkante waterkelder (S157, afb. 
5.3.10). De bodem bestond uit drie lagen gele bakstenen met daarop plavuizen (20x20 cm). De 

85 M75.

Afb. 5.3.10. De vloer met plavuizen van de kleine waterkelder S157 naast het pand.
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wanden waren halfsteens en eveneens gemaakt van gele bakstenen met harde mortel, maar 
hiervan resteerde nog maar één laag. Opmerkelijk is dat de waterkelder scheef is gebouwd. De 
lengte van een van de wanden was 1,24 meter, terwijl de tegenoverliggende wand maar 1,12 
meter was. De breedte van de kelder was 1,08 meter. De bodem bevond zich op -1,42 NAP.
De plavuizen op de bodem doen in eerste instantie vermoeden dat we te maken hebben met 
een voorraadkelder. De ligging pal naast de oostgevel van het pand en de zeer dikke bodem 
maken dit onwaarschijnlijk. De plavuizen zijn kennelijk toegepast als extra laag op de bodem 
om deze goed waterdicht te maken en maakten het schoonmaken van de kelder makkelijk. 
Vermoedelijk is de waterkelder direct bij de bouw van het pand gemaakt.
Bij buitengebruikstelling van de waterkelder zijn de wanden grotendeels gesloopt. De dikke 
bodem met plavuizen is echter blijven zitten. Als de sloop gelijktijdig heeft plaatsgevonden 
met de sloop van de grote waterkelder achter het pand (zie onder), mag worden aangenomen 
dat ook deze stenen als puin uit de bodem waren gehaald. Het lijkt er dus op dat deze kleine 
waterkelder al eerder is gesloopt. Mogelijk is de hieronder besproken ronde put de opvolger.
Het uitbraakspoor van de waterkelder bevatte zandige klei met puin van bakstenen en 
plavuizen, mortelbrokjes en schelpgruis. Hierin is een kleine hoeveelheid keramiekscherven 
gevonden.86 De vondsten omvatten de fragmenten van minimaal een bakpan, een grape en een 
kop van roodbakkend aardewerk, twee grapen, een pot en een andere vorm van witbakkend 
aardewerk, een object van steengoed, een bord van Italiaanse faience (berrettino) en een 
tabakspijp. Het materiaal dateert tussen circa 1590 en 1650. Waarschijnlijk zijn de scherven 
als opspit met de grond meegekomen. Het ontbreken van scherven die dateren na circa 1650 
wijst er mogelijk op dat de waterkelder rond die tijd buiten gebruik is gesteld.

5.3.5 Waterput
Ten oosten van het pand was op een afstand 
van ruim drie meter uit de toenmalige 
rooilijn van de Lange Tuinstraat een ronde 
put aanwezig (afb. 5.3.11). Deze had 
een bakstenen opbouw (S138) van elf 
steenlagen hoog en met een diameter van 70 
cm, gemaakt van gele bakstenen met harde 
mortel. Het hoogste punt bevond zich op 
-1,11 NAP en de constructie lag scheef in de 
bodem. Hieronder bevond zich een houten 
ton van 86 cm hoog (S158), opgevuld met 
grof baksteenpuin (vooral gele bakstenen 
van de opbouw) en ook de losse duigen van 
een tweede ton (afb. 5.3.12 en 5.3.13). Dit doet vermoeden dat de put oorspronkelijk uit twee 
op elkaar geplaatste tonnen bestond met daarop de bakstenen opbouw. Bij sloop is de opbouw 
verwijderd en deels ook de tweede ton, waarna een groot brok van de opbouw in het gat is 
gestort. Deze lag dus niet meer in oorspronkelijke positie. De put diende als waterput voor 
grondwater. De tonnen worden nader besproken in paragraaf 7.1.

86 V144 en V149.

Afb. 5.3.11. De bakstenen opbouw (S138) van de 
ronde waterput naast het pand, met links askuil S149.
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Twee monsters van de eiken duigen van de ton zijn dendrochronologisch onderzocht.87 De 
eerste heeft een kapjaar na 1631 en de tweede een kapjaar na 1635. Het hout is waarschijnlijk 
afkomstig uit Wit-Rusland of het oosten van Polen, wat het aannemelijk maakt dat de ton 
bestemd was voor bier. Aangezien spinthout ontbreekt, kan niet worden gezegd hoe lang na 
1635 de ton is gemaakt. Rekening houdend met het gegeven dat de ton is getransporteerd, 
gebruikt als biervat en daarna als tweede gebruik in de bodem is geplaatst, kan worden 
aangenomen dat de tonput ruim na 1635 dateert. Enkele 17de-eeuwse scherfjes uit de insteek 
van de ton sluiten hierbij aan.88

Onderin de ton (onderkant op -2,49 NAP) bevond zich een 
dikke laag mortel en daarop grond met puin. Hieruit komt 
een kleine hoeveelheid keramiek, namelijk de scherven 
van minimaal een bakpan, een grape, twee koppen, 
een vuurstolp en een indetermineerbare vorm van 
roodbakkend aardewerk, twee koppen en waarschijnlijk 
een pot van witbakkend aardewerk, een knikker van 
steengoed, een kom van faience en een tabakspijp.89 In 
de bakstenen opbouw zijn ook nog een stukje tabakspijp 
en twee scherven kraakporselein gevonden.90 Een deel 
van dit materiaal dateert uit het einde van de 16de of uit 
de 17de eeuw en is als opspit met de grond meegekomen. 
Een van de koppen van witbakkend aardewerk is inwendig 
geel en uitwendig groen van kleur en heeft een opvallend 
groot model.91 De kom van faience heeft inwendig op 
de bodem een blauwe beschildering met twee kersen.92 
Het baksel is nogal brokkelig, wat ongebruikelijk voor 
Delfts aardewerk is, maar toch is dit waarschijnlijk de 

87 M79.
88 V151.
89 V152, V155.
90 V143 en V150.
91 155-C01.
92 155-C02.

Afb. 5.3.12. De houten ton (S158) van de ronde waterput, met 
resten van houten hoepels.

Afb. 5.3.13. De houten ton was opgevuld 
met klei, puin, hout en wat afval.

Afb. 5.3.14. Een fragment van een 
glazen zoutschaal uit de 17de eeuw.
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productieplaats. De tabakspijp laat zich dateren tussen circa 1680 en 1710. Andere vondsten 
uit de ton zijn een glazen braamnop van vermoedelijk een roemer, een fragment van een 
glazen zoutschaal en een duit van West-Friesland uit 1626. De zoutschaal is gemaakt in 
de 17de eeuw van blauw glas en was een fraai voorwerp op tafel (afb. 5.3.14).93 Bijzonder 
is de vondst van een scherf van een smeltkroes (afb. 5.3.15).94 Deze heeft een dikwandig 
steengoedachtig baksel (chamotte). Mogelijk is de smeltkroes gemaakt in Großalmerode bij 
Kassel (deelstaat Hessen), de regio waar ook Werra-aardewerk werd gemaakt. Eenmaal eerder 
is een smeltkroes uit deze productieplaats in Enkhuizen gevonden, namelijk bij een huis aan de 
Nieuwe Haven.95 Dat object is op de onderzijde van de bodem voorzien van het merk PTV GER, 
wat staat voor Peter Töpfer uit Großalmerode. De smeltkroezen uit deze plaats waren de beste 
die er te verkrijgen waren. Ze werden onder andere gebruikt voor metaalgieten (zoals goud, 
zilver, tin en lood) en om het gehalte van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld zilver) te bepalen. 
Smeltkroezen waren onmisbaar voor goud- en zilversmeden, muntwerkplaatsen, apothekers 
en diverse andere beroepen. De vondst is dus niet aan één specifieke ambachtsgroep toe te 
wijzen.

Op basis van de vondsten kan worden vastgesteld dat de ton rond 1700 buiten gebruik is 
gesteld. De meeste vondsten zijn als opspit met grond meegekomen, waardoor onzeker is of 
deze met de bewoners van dit pand in verband moeten worden gebracht. Dat geldt dus ook 
voor de scherf van de smeltkroes. Aannemelijk is wel dat de grond van het erf is gebruikt.

Botanisch onderzoek96

Van de inhoud van de ton is een grondmonster voor botanisch onderzoek genomen.97 Van het 
totale monster, circa 3 liter, is een deel uitgespoeld over vier zeven met maaswijdten van 2, 
1, 0,5 en 0,25 mm. De kleine fracties bevatten veel zeer kleine plantenresten, en daarnaast 
ook kleine (metaal)slakbrokjes, fragmenten mosselschelpen en enkele botjes (gevogelte). 
De zaden zijn soms verkoold. De meeste zaden zijn afkomstig van wilde planten die in de 
omgeving voorkomen. Een uitzondering zijn de zaden van vijg en druif, die afkomstig zijn van 
door de mens gekweekte bomen en struiken.

93 155-G01.
94 155-C03.
95 Schrickx & Duijn 2016, 188-189.
96 Determinatie en tekst: A.L. de Sitter-Homans.
97 M80.

Afb. 5.3.15. Een scherf van een smeltkroes.
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Bellis perennis   1  madeliefje
Carex spec   3  zegge (G)
Ficus carica   2  vijg
Cirsium spec   1  vederdistel (G)
Chenopodium spec  4  ganzenvoet (G)
Menyanthes trifoliata  2  waterdrieblad
Persicaria lapathifolia  1  beklierde duizendknoop
Potentilla anserina  4  zilverschoon
Ranunculus hederaceus  2  klimopwaterranonkel
Ranunculus spec  3  boterbloem (G)
Rumex acetosella  1  schapezuring
Rumex  spec   1  zuring
Taraxacum officinale  <10  paardebloem (G)
Urtica urens   2  kleine brandnetel
Vitis vinifera   1frag  druif

5.3.6 Waterkelder
Achter het pand was een vrij grote waterkelder aanwezig, waarvan alleen nog de houten 
bodem resteerde (S156, afb. 5.3.16 en 5.3.17). Deze bodem, op -2,23 NAP, bestond uit vier 
planken van naaldhout met daaronder zeven balkjes (afb. 5.3.18). 

Vijf van de balkjes waren van naaldhout (waarschijnlijk fijnspar) en twee van eikenhout. 
De afmeting van de bodem bedroeg circa 2,45 bij 1,50 meter. De bakstenen bodem en de 
bakstenen halfsteens wanden zijn bij de sloop volledig verwijderd. Een enkele baksteen toont 
aan dat deze zoals gebruikelijk gemaakt waren van gele bakstenen. Wat wel resteerde was het 
uitbraakspoor van de waterkelder, opgevuld met grijze zandige klei met wat haardas, puin van 

Afb. 5.3.16. Het uitbraakspoor (S137) van de grote waterkelder achter het pand met op de bodem de 
houten funderingsvloer (S156).
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bakstenen en plavuizen en keitjes (S137). Dit spoor is waargenomen vanaf een niveau van 
-1,38 NAP. Uit deze vulling komt veel vondstmateriaal, dat hieronder in een aparte paragraaf 
wordt besproken. Deze vondsten dateren de afbraak van de waterkelder rond 1795.
Twee planken van de bodem van de waterkelder zijn dendrochronologisch onderzocht.98 De 
eerste is gekapt in 1587-1589 en de tweede in de herfst of winter van 1592/1593. Deze 
laatste datering is van groot belang omdat deze aantoont dat de waterkelder direct bij de bouw 
van het huis is gemaakt. De planken van de bodems of bekistingen van waterkelders zijn bij 
archeologisch onderzoek niet altijd systematisch bemonsterd en onderzocht. Vooralsnog is dit 
daardoor de oudst bekende waterkelder uit Enkhuizen.

5.3.7 Vondsten uit het uitbraakspoor (W. Stellingwerf)
In het uitbraakspoor van de waterkelder (S137) is een grote hoeveelheid huishoudelijk afval 
uit de tweede helft van de 18de eeuw aangetroffen, waaronder 649 fragmenten keramiek 
(MAE = 190), 45 glasscherven (MAE = 11) en 26 fragmenten bouwkeramiek.99 Daarnaast zijn 
onderdelen van leren schoenen, enkele metalen voorwerpen en een ivoren object gevonden. 
Binnen de opgraving is dit het meest rijke vondstcomplex uit de 18de eeuw.

Keramiek
Op basis van de 649 keramiekscherven kunnen minstens 190 individuele objecten onderscheiden 
worden.100 Zoals gebruikelijk voor archeologische vondstcomplexen uit de 18de eeuw vormt 
het ambachtelijk vervaardigd roodbakkend aardewerk de grootste categorie met bijna een 

98 M77 en M78.
99 V141 en V145.
100 Dit is exclusief de scherven die als opspit zijn te beschouwen. 

Afb. 5.3.17. De houten funderingsvloer (S156) van 
de waterkelder.

Afb. 5.3.18. Onder de houten funderingsvloer lagen 
zeven balkjes.
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derde van de totale vondstassemblage 
(afb. 5.3.19). Opvallend is het feit dat 
Aziatisch porselein bijna een kwart van het 
totaal vertegenwoordigt. Circa 18% van de 
vondsten bestaat uit Engelse industriële 
keramiek, een nieuwe en veelzijdige 
categorie van keramische producten die 
rond het midden van de 18de eeuw op de 
Nederlandse markt verscheen. De industriële 
keramiek is onderverdeeld in industrieel 
steengoed en industrieel aardewerk van 
respectievelijk witbakkende, zwarte en rode 
klei. Verderop wordt dieper ingegaan op 
deze soorten keramiek. Van minder verfijnde 
kwaliteit is het tinglazuuraardewerk 
uit Nederland, dat ongeveer 15% van 
de keramiekvondsten representeert. 
Eén voorwerp van tinglazuuraardewerk 
is vermoedelijk in Frankrijk gemaakt. 
De resterende categorieën witbakkend 
aardewerk en steengoed zijn ten slotte 
vertegenwoordigd met respectievelijk 8% 
en 3% van de totale assemblage.

Het uit Duitsland afkomstige steengoed 
omvat fragmenten van minimaal drie 
verschillende mineraalwaterflessen (s2-
fle-2 of -9), twee kruiken en een steengoed 
zout- of zeeppotje met hengsel (s2-pot-9). 
De bruine mineraalwaterflessen en het grijze 
potje versierd met kobaltblauwe motieven 
zijn vrij typische laat 18de-eeuwse producten 
uit het Westerwald. De kruiken, bedekt met 
ijzerengobe, komen waarschijnlijk uit het 
nabij Keulen gelegen plaatsje Frechen. 

De gevonden objecten van roodbakkend 
aardewerk betreffen vooral producten 
uit Friesland, Brabant en het Nederrijns 
gebied, een voor de 18de eeuw gebruikelijke 
combinatie van gebruiksaardewerk in de 
Nederlandse huishoudens. De Brabantse 
pottenbakkers, werkzaam in Bergen op 
Zoom en Oosterhout, legden zich in deze 
periode met name toe op vuurbestendig 
kookgerei. De meeste andere vormen 
voor in de keuken en op de eettafel waren 

baksel vorm type MAE
steengoed 2 fles S2-fle- 3
 kan S2-kan- 2
 pot S2-pot-9 1
roodbakkend 
aardewerk indet r- 3

 bakpan r-bak-6 5
 bord r-bor- 3
 bord r-bor-3 4
 bord r-bor-7 3
 bord r-bor-10 2
 bord r-bor-12 1
 grape r-gra- 2
 grape r-gra-47 1
 grape r-gra-51 3
 grape r-gra-65 1
 kan r-kan-5 5
 kan r-kan-8 2
 komfoor r-kmf-2 1
 komfoor r-kmf-23 1
 kom r-kom- 1
 kom r-kom-1 2
 kop r-kop- 1
 kop r-kop-4 2
 lekschaal r-lek- 1
 miniatuur r-min- 3
 pispot r-pis- 3
 pot r-pot-2 1
 steelkom r-stk- 2
 steelkom r-stk-11 2
 test r-tes- 1
 test r-tes-2 4
witbakkend 
aardewerk indet w- 1

 bakpan w-bak-3 1
 deksel w-dek- 1
 grape w-gra- 1
 grape w-gra-22 3
 komfoor w-kmf- 1
 komfoor w-kmf-5 3
 komfoor w-kmf-11 1

Afb. 5.3.19. Overzicht van de keramiekvondsten 
(in aantal scherven) uit het uitbraakspoor van de 
waterkelder (S137).
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onderdeel van het assortiment van de 
Friese producenten, toen vooral actief in 
Workum, Sneek en Leeuwarden. In het 
Duits-Nederlands Nederrijns gebied werden 
hoofdzakelijk borden vervaardigd, die 
vaak rijkelijk voorzien zijn van decors van 
kleurrijk kleislib. Ook de pottenbakkers in 
Friesland pasten vaak slibversiering toe 
bij hun productie van gebruiksaardewerk. 
Het Brabantse kookgerei werd eigenlijk 
nooit gedecoreerd. In Oosterhout werden 
sommige vormen, waaronder borden en 
tuitpotten, nog wel geregeld van witte 
slibmotieven voorzien, maar op basis van 
archeologische en historische gegevens 
blijkt dat deze producten veel minder 
hun weg naar het noorden van Nederland 
vonden.101 Het met slib versierd aardewerk 
van de Friese en Nederrijnse pottenbakkers 
had op de markten in deze regio verreweg de 
overhand. Daarentegen vond het Brabantse 
kookgerei wel grote aftrek in dit deel van 
Nederland. 

Het vormenspectrum van het verzamelde 
roodbakkend aardewerk is voornamelijk 
vertegenwoordigd door kookvormen, overig 
keukengerei en tafelwaar. Het kookgerei 
bestaat uit vijf bakpannen met brede 
kraagrand (r-bak-6), een sluitpan of gortpan 
met uitstaande mondrand (r-gra-65) 
en drie wijde steelgrapen met ribbel op 
de randaanzet (r-gra-51) van Bergse 
herkomst. Een vierde steelgrape, waarbij 
deze ribbel – typerend voor producten uit 
Bergen op Zoom – ontbreekt en waarbij 
het baksel enigszins afwijkt van de andere 
exemplaren, is waarschijnlijk in Oosterhout 
vervaardigd.102 Interessant is het gegeven 
dat de pottenbakkers van Bergen op Zoom 
vanaf 1798 een merk op hun producten 
aanbrachten, wat in 1800 officieel 
geregistreerd werd en vanaf toen standaard 
werd toegepast. Het merk bestaat uit een 

101 Kleij 1995, 128-129; 
 Van der Meulen & Smeele 2012, 69-70.
102 Kleij, 1995. 137.

 lekschaal w-lek-1 1
 miniatuur w-min- 1
 olielamp w-oli-2 2
majolica bord m-bor-3 1
 bord m-bor-13 1
faience bord f-bor- 7
 bord f-bor-1 2
 bord f-bor-2 1
 bord f-bor-3 3
 bord f-bor-5 1
 bord f-bor-6 4
 indet f-indet- 2
 kom f-kom- 1
 kop f-kop- 1
 kop f-kop-1 1
 plooischotel f-plo- 2
 zalfpot f-zal-3 1
Franse faience zalfpot fr-zal-3 1
Aziatisch 
porselein bord p-bor- 12

 bord p-bor-1 1
 bord p-bor-5 3
 bord p-bor-6 7
 bord p-bor-7 1
 kom p-kom- 3
 kom p-kom-3 1
 kom p-kom-5 1
 kom p-kom-6 1
 kom p-kom-8 1
 kop p-kop- 8
 kop p-kop-1 1
 kop p-kop-4 1
 kop p-kop-6 1
 kop p-kop-8 1
 vaas p-vaa- 1
industrieel 
steengoed indet S3- 1

 kom S3-kom-6 1
 kop S3-kop-3 1
industrieel wit indet iw- 1
 bord iw-bor- 3
 bord iw-bor-3 5
 deksel iw-dek-1 1
 deksel iw-dek-4 1
 kan iw-kan-6 1
 kop iw-kop-1 10
 kwispedoor iw-kwi-1 1
 schaal iw-sch-1 2
 strooibus iw-soi- 1
 theepot iw-the-10 1
 lepel iw-lep- 1
industrieel 
zwart indet iz- 1

 deksel iz-dek-1 1
 kom iz-kom- 1
industrieel rood theepot ir-the- 1

Totaal   190

Tabel 1. Minimum aantal exemplaren (MAE) van de 
keramiek uit het uitbraakspoor van de kelder (S137).
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cirkel met daarbinnen de drie kruizen van het wapen van Bergen op Zoom en de initialen van 
de stad “BOZ”.103 Het ontbreken van dit BOZ-merk op de vondsten is een goede indicatie dat 
het materiaal ter plekke vóór de eeuwwisseling is gestort.

De overige in de keuken toegepaste vormen 
zijn minimaal zeven roompotten op standring 
(r-kan-5, r-kan-8), twee kommen, waarvan 
één waskom (r-kom-1), een lekschaal, 
een perenpot (r-pot-2), vier steelkommen, 
waaronder twee van het type r-stk-11 en 
vijf vuurtesten op pootjes (r-tes-2) (afb. 
5.3.20).104 In de meeste gevallen gaat het 
om Fries aardewerk, waarbij een aantal 
roompotten en de waskom versierd zijn met 
karakteristieke slibmotieven. De tafelwaar 
bestaat uit scherven van ten minste 
dertien borden, waarvan zes exemplaren 
met een vlakke bodem (r-bor-7, r-bor-10 
en r-bor-12), vier exemplaren met een 
standring als bodem (r-bor-3) en verder een 
aantal losse randscherven waaraan geen 
specifiek typenummer is toe te kennen. De 
vijf borden van de typen r-bor-7 en r-bor-10 
zijn typische Nederrijnse producten, versierd 
met geometrische patronen van wit en 
groen slib (afb. 5.3.21).105 De scherven van 
het diepe bord van het type r-bor-12 zijn 
bedekt met een witte sliblaag en versierd 
met bruine golflijnen van mangaanoxide. 
Het gaat hier om een imitatie-product van 
de populaire “Keulse schotels” van witbakkend aardewerk uit Frechen, die vanaf de late 18de 
eeuw op de Nederlandse markt verschenen. Uit archeologisch onderzocht pottenbakkersafval 
blijkt dat dergelijke schotels onder andere bij pottenbakkerij de ‘Croonenburgh’ in Bergen op 
Zoom en in Gouda gemaakt zijn.106 Verder kunnen twee Friese komforen (r-kmf-2 en r-kmf-23) 
en drie papkoppen (r-kop-4) versierd met wit slib ook als tafelwaar aangeduid worden. Naast 
het keukengerei en tafelwaar zijn fragmenten van ten minste drie verschillende pispotten 
gevonden. Opvallend is tot slot de aanwezigheid van drie miniatuur-voorwerpen, waarvan 
verondersteld kan worden dat het kinderspeelgoed is geweest. Het gaat om een plat bordje, 
een soepbordje en een miniatuur lekschaal, alle drie met een diameter van acht tot negen cm 
(afb. 5.3.22).107

103 Groeneweg 1992, 236, 105.
104 145-C18.
105 145-C19.
106 Groeneweg 1992, 236, 240; Ostkamp 2010, 458.
107 145-C20, 145-C21 & 145-C22.

Afb. 5.3.20. Een vuurtest op pootjes van roodbakkend 
aardewerk.

Afb. 5.3.21. Een Nederrijns bord met een geometrisch 
patroon van wit en groene slib.
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Ook van witbakkend aardewerk is een 
miniatuur object gevonden: een pandeksel 
met een diameter van 8,5 cm, die 
deels bedekt is met groen glazuur (afb. 
5.3.23).108 De meeste overige vondsten van 
witbakkende klei hebben een relatie tot de 
keuken of eettafel gehad: het gaat om drie 
roompotten op pootjes (w-gra-22), vier 
komforen (w-kmf-5, w-kmf-11), een deksel 
van een niet nader te bepalen type en een 
lekschaal met geribbelde rand (w-lek-1). 
Daarnaast bevinden zich fragmenten 
van minimaal twee olielampen, voorzien 
van groen glazuur (w-oli-2), tussen het 
vondstmateriaal.

In verhouding met de overige vondstcategorieën is vrij weinig tinglazuuraardewerk 
aangetroffen. Zoals gebruikelijk gaat het vooral om scherven van faience borden en fragmenten 
van een aantal grotere schotels van majolica. Naast minimaal één majolica bord met typische 
knik in de wand (m-bor-3) komt ook een 
pannenkoekschotel met verhoogde bodem 
voor (m-bor-13). De decoratie van blauwe 
boogjes en concentrische cirkels op de 
vlag rond een centrale voorstelling op de 
spiegel is vrij karakteristiek voor de Friese 
majolica productie in de 18de eeuw.109 De 
meeste faience uit het uitbraakspoor zal 
in Delft gemaakt zijn, sinds de tweede 
helft van de 17de eeuw verreweg het 
grootste productiecentrum van Nederland, 
dat rond 1800 zwaar te kampen had met 
de grootschalige import van verfijnde 

108 145-C17.
109 Van den Akker 2007.

Afb. 5.3.22. Drie miniatuur-voorwerpen die als kinderspeelgoed zijn gebruikt.

Afb. 5.3.23. Een miniatuur pandeksel van witbakkend 
aardewerk, deels bedekt met groen glazuur.

Afb. 5.3.24. Een faience theekopje.



71

Engelse keramiek. Dat vanwege de 
buitenlandse concurrentie in de tweede 
helft van de 18de eeuw de kwaliteit van 
het Delfts aardewerk sterk afnam, is goed 
te zien aan de simplistische decors en het 
afbladderend glazuur van de scherven. Het 
vormenspectrum van de faience vondsten is 
vertegenwoordigd door minimaal achttien 
borden van verschillende modellen, 
zowel op standring als met vlakke bodem 
(f-bor-1, f-bor-2, f-bor-3, f-bor-5, f-bor-6), 
een kom, twee theekopjes (f-kop-1) (afb. 
5.3.24)110, twee plooischotels en een zalfpot 
(f-zal-3). Het gros van het Delfts aardewerk 
is beschilderd met simpele blauwe florale 
motieven, een klein deel draagt op Chinees 
porselein geïnspireerde decors. Een afwijkende scherf van een bord (f-bor-3) heeft een groen 
glazuur in plaats van het standaard witte tinglazuur (afb. 5.3.25).111 De kleur doet denken aan 
het zeldzame Celadon porselein uit China, zodat het wellicht een imitatie ervan zou kunnen 
zijn. Maar, aangezien het om een tamelijk grof Delfts product gaat, is het aannemelijker dat 
tijdens het bakken van het bord in de oven iets misgegaan is.

Een scherf van een zalfpot is waarschijnlijk van Franse faience (fr-zal-3). Vanaf de late 18de 
eeuw tot ver in de 19de eeuw kwamen grote hoeveelheden cosmetische producten in typische 
zalfpotjes, vaak met opschrift gerelateerd aan de fabrikant of de inhoud, uit Frankrijk op de 
Nederlandse markt terecht.112

Zoals eerder vermeld is een bijzondere 
hoeveelheid Chinees porselein aangetroffen, 
te weten 44 stuks die samen 23,5% van het 
totaal aantal vondsten uitmaken. De meest 
voorkomende vormen zijn theekopjes en –
schotels. Zo zijn minstens tien schotels (o.a. 
p-bor-6) en twaalf verschillende koppen 
(p-kop-1, p-kop-4, p-kop-6, p-kop-8) 
te onderscheiden. Opvallend is ook de 
aanwezigheid van minimaal zes diner- of 
soepborden of andere grote borden (o.a. 
p-bor-5). Hoewel theegerei van Chinees 
porselein in elk standaard huishouden uit de 
tweede helft van de 18de eeuw wel aanwezig 
was, getuigt het voorkomen van meerdere 
duurdere tafelserviesstukken tussen het 
afval wel van enige welvaart bij de vroegere 

110 145-C15.
111 145-C16.
112 Gawronski 2012, 305.

Afb. 5.3.25. Een scherf van een bord met groen glazuur.

Afb. 5.3.26. Een kom van Chinees porselein uit de 
late Ming-dynastie.
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eigenaren.113 Verder zijn de scherven van minimaal vijf kastkommen (p-kom-3, p-kom-5, 
p-kom-8) en een vaas ook opmerkelijke verschijningen die waarschijnlijk een grote kast in het 
huishouden hebben gesierd (afb. 5.3.27). Drie kommen en een bord zijn te dateren in de eerste 
helft van de 17de eeuw, het gaat om zogenaamd kraakporselein met typische blauw geschilderde 
florale motieven binnen panelen op de vlag rond een centraal landschaps- of figuurdecor. Eén 
van de kommen (p-kom-8) was in behoorlijk complete staat te restaureren (afb. 5.3.26).114 
Het is een grover beschilderd exemplaar 
uit de late Ming-dynastie, te dateren in 
het tweede kwart van de 17de eeuw. Voor 
archeologische contexten uit West-Friesland 
is het gebruikelijk dat dergelijke antieke 
stukken in jongere vondstcomplexen worden 
aangetroffen. Vanuit de hier heersende 
pronkcultuur kende men een zekere waarde 
toe aan dit eeuwenoud Chinees porselein. 
Tot slot is ook een 18de-eeuws dinerbord 
gevonden dat beschilderd is met een imitatie 
kraakdecor. Naast het kraakporselein is een 
ander deel te dateren in de Kangxi-periode 
(ca. 1680-1720) (afb. 5.3.28).115 Rond 1700 
werden zeer fijn beschilderde producten in 
China vervaardigd, vaak herkenbaar aan de 
decors met “zotjes” en “lange lijzen”. 

113 Stellingwerf 2016, 123.
114 145-C01.
115 145-C02.

Afb. 5.3.27. Schilderij ‘De belachelijke jonker’ door Nicolaes Muys (1777, collectie Boijmans-Van Beuningen, 
Rotterdam).

Afb. 5.3.28. Een achthoekig bord met Chinees 
landschap uit de Kangxi-periode.
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Een resterend deel dateert uit de tweede helft van de 
18de eeuw en de beschilderingen zijn vaak grover van 
aard, meestal bestaand uit blauwe florale motieven 
en servetwerk langs de rand (afb. 5.3.29).116 Hoewel 
het grootste deel van de porseleinscherven blauw 
beschilderd is, komt ook driekleurig Imari-porselein 
(blauw-rood-goud), kapucijner-waar (bruin fond), 
Famille Rose (polychrome bloemen) en één fragment 
uitzonderlijk Mandarijnenporselein (polychroom decor 
met Chinese hooggeplaatste personen) voor.

Een laatste categorie is de industriële keramiek uit Engeland, die in een groot aantal variaties 
vanaf circa 1740 de Nederlandse markt infiltreerde. Vanwege het vermogen van de Britse 
pottenbakkers snel op de veranderende mode in te spelen en vanwege het feit dat het op 
massaschaal vervaardigde Engelse aardewerk in allerlei vormen in rap tempo onder alle 
lagen van de bevolking beschikbaar raakte, is het een goed middel om 18de- en 19de-eeuwse 
archeologische contexten binnen een zeer specifiek tijdsbestek te kunnen dateren.

De grootste categorie industriële keramiek uit het uitbraakspoor is industrieel wit aardewerk 
(MAE = 28), hoofdzakelijk onderverdeeld in creamware en pearlware. Creamware werd in 
1760 geïntroduceerd en het wittere pearlware, met typisch blauwig loodglazuur, kwam rond 
1775 op de markt. Beide producten zijn tot in het eerste kwart van de 19de eeuw op grote 
schaal in Nederland verhandeld.117 De aanwezigheid van pearlware tussen het vondstmateriaal 
impliceert dat de waterkelder in het laatste kwart van de 18de eeuw is uitgebroken (afb. 
5.3.30). Een opmerkelijk object van pearlware is een schoteltje dat kan worden aangemerkt 
als imitatie kapucijnerwaar, uitwendig versierd met blauwe florale motieven in witte cartouches 
op een bruin fond (afb. 5.3.30, nr. 12).118 Interessant is ook een fragment van een kopje van 
tortoiseshell ware (afb. 5.3.30, nr. 4).119 Dit aardewerk valt net als het creamware onder het 
zogenaamde cream-coloured earthenware, maar laat zich kenmerken door een geler glazuur 
en de typische versiering van spetters van mangaanoxide en koperoxide, waarvoor het schild 
van een schildpad als inspiratie diende. Alvorens de Engelse pottenbakker Josiah Wedgwood 
het lichtere creamware in 1760 op de markt bracht, werd al meer dan tien jaar roomkleurig 
industrieel aardewerk met een wit baksel in de regio Staffordshire vervaardigd. Daarvan was 
het tortoiseshell ware, eind jaren 40 van de 18de eeuw geïntroduceerd, het meest populair. 
Tortoiseshell ware bleef ook na de introductie van creamware nog minstens twintig jaar in 
productie.120 Het vormenspectrum van het opgegraven industrieel wit aardewerk bestaat 
grotendeels uit serviesgoed, onderverdeeld in minimaal tien koppen (iw-kop-1) (afb. 5.3.30, 
nr. 8),121 acht schoteltjes (iw-bor-3), een theepot (iw-the-10), twee theepotdeksels (iw-dek-1, 
iw-dek-4), een theelepel (iw-lep-), twee opdienschalen (iw-sch-1) en een strooibus. Verder is 
een fragment van een kwispedoor (iw-kwi-1) aangetroffen. Naast het voorkomen van diverse 
soorten luxe tafelwaar, zoals opdienschalen en een strooibus, zijn ook de sierlijke vormen van 

116 145-C03.
117 Miller & Hunter 2001.
118 145-C14.
119 145-C11.
120 Barker & Halfpenny 1990, 35-36.
121 145-C08.

Afb. 5.3.29. Theekopje van Chinees porselein 
uit de tweede helft van de 18de eeuw.
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Afb. 5.3.30. Engelse industriële keramiek.
1. 145-C12; 2. 145-C13; 3. 145-C10; 4. 145-C11; 5. 145-C05; 6. 145-C07; 7. 145-C08; 8. 145-C09; 9. 
145-C04; 10. 141-C02; 11. 145-C06; 12. 145-C14.
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het algemenere theegerei opvallend (afb. 5.3.30, nrs. 5, 8, 9, 10).122 Eén van de theekoppen 
is voorzien van een parelrand, één van de deksels bevat een knop in de vorm van een bloem 
en een fragment van een kannetje heeft eveneens een parelrand en een geribbelde wand 
plus een dubbel in elkaar gevlochten oor (afgebroken) met bloem als uiteinde. Hoewel het 
standaard theegoed van creamware algemeen tussen het afval van alle lagen van de laat 
18de-eeuwse Nederlandse samenleving wordt gevonden, suggereert de aanwezigheid van dit 
elegantere materiaal in combinatie met het luxe tafelgoed dat de vroegere eigenaren van 
bovengemiddelde stand waren (afb. 5.3.31 en 5.3.32). De toepassing van gekruiste oren 
en een bloem als dekselknop bij laat 18de-eeuws Engels aardewerk wordt dikwijls aan de in 
1770 opgerichte Leeds pottery toegeschreven. Echter, diverse archeologische vondsten van 
aardewerkfabrieken elders in Yorkshire, in Staffordshire en in Noordoost Engeland, tonen 
aan dat dergelijke in mallen gevormde reliëfversiering in het laatste kwart van de 18de eeuw 
algemeen in Engeland werd toegepast.123 Het algemene gebruik van giet- en persmallen in 
de Engelse keramiekindustrie maakte het kopiëren van andermans producten uiteraard erg 
makkelijk. 

Een laatste bijzondere vondst van creamware is een klein fragment van een schoteltje met 
daarop fragmentarisch de tekst “…erlan…” in zwart gedrukt (afb. 5.3.30, nr. 11).124 Ondanks 
het feit dat van het object opvallend weinig bewaard is gebleven, heeft dit scherfje een 
veelzeggende betekenis. De letters “…erlan…” zijn namelijk onderdeel van de tekst “Voor 
Vryheid en Vaderland” – het motto van de revolutionaire Patriottenbeweging die rond 1780 
ontstond en rebelleerde tegen het stadhouderlijk bestuur door leden van het Huis van Oranje. 

122 141-C02, 145-C04, 145-C05, 145-C09.
123 Barker & Halfpenny 1990, 72; Cox & Cox 2007, 117, 124, 132-134; Walford 2007, 101, 106.
124 145-C06.

Afb. 5.3.31. Een complete creamware theepot 
(collectie Victoria & Albert Museum, Londen).

Afb. 5.3.32. Robert Muys en zijn echtgenote Maria 
Nozeman door Nicolaes Muys (1778, collectie 
Rijksmuseum).
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In diverse museale collecties bevinden 
zich intacte exemplaren met dezelfde 
tekst, die rond een voorstelling van de 
Hollandse Maagd met de Bataafse leeuw 
en vrijheidshoed is afgebeeld.125 Ook bij 
verschillende archeologische opgravingen in 
Nederland is dergelijk theegoed met dezelfde 
transferprint aangetroffen: onder andere 
in Alkmaar, Amsterdam en Delfzijl (afb. 
5.3.33).126 Dit bedrukte aardewerk werd in 
Engelse fabrieken op bestelling gemaakt 
en waarschijnlijk door groothandelaren in 
Nederland verder gedistribueerd. Aangezien 
de Republiek tussen 1780-1784 in oorlog was 
met Groot-Brittannië is het aannemelijk dat 
de handel in dit Patriottenaardewerk vanaf 
1784 op gang kwam.127 De aanwezigheid 
van een voorwerp gerelateerd aan de anti-Orangistische Patriotten doet vermoeden dat de laat 
18de-eeuwse bewoners van dit pand aan de Lange Tuinstraat aanhangers van het Patriottistische 
gedachtegoed waren. De datering van het schoteltje wijst erop dat het uitbraakspoor in de 
jaren 80 of 90 van de 18de eeuw is gevormd. 

Naast het voor de late 18de eeuw moderne creamware en pearlware komen ook enkele 
scherven van oudere voorwerpen van industriële keramiek voor, namelijk een kopje van white 
salt-glazed stoneware (s3-kop-3), enkele fragmenten van een kom van brown stoneware 
(s3-kom-6), een theepot van redware en onder andere een theepotdeksel van het zwarte 
blackware versierd met een vogel als dekselknop (iz-dek-1) (afb. 5.3.30, nr. 1 t/m 3).128 
Redware en salt-glazed stoneware zijn de vroegste Engelse industriële producten die rond 
1740 op de Nederlandse markt verschenen en in het derde kwart van de 18de eeuw uit de 
mode raakten. Creamware verdreef het white salt-glazed stoneware van de markt in de loop 
van de 1770’s.129 Het blackware was eveneens vooral populair in het derde kwart van de 18de 
eeuw en wordt dikwijls aangeduid als rouwservies, met het idee dat men het gebruikte nadat 
een naaste was overleden.

Tabakspijpen130

In totaal zijn fragmenten van minimaal 29 kleipijpen gevonden. Daarvan zijn twee exemplaren 
in het tweede decennium van de 17de eeuw te dateren en het resterende deel, overeenkomstig 
met de keramiekvondsten, is in het laatste kwart van de 18de eeuw vervaardigd. De twee 
17de-eeuwse pijpenkoppen kunnen als opspit tussen het puin beschouwd worden. Bij de laat 
18de-eeuwse exemplaren gaat het in alle gevallen om Goudse producten van een ovoïde model, 
waarbij opvalt dat maar één pijp van grove kwaliteit is. Acht exemplaren zijn van de meest 
verfi jnde, zogenaamde ‘porcelijne’ kwaliteit. De resterende 18 pijpen zijn van fi jne kwaliteit. 

125 Vergelijk Stellingwerf 2016, 360-361.
126 Stellingwerf 2016, 109, 134; Lenting 2011, 36.
127 Stellingwef 2016, 74.
128 145-C10, 145-C12, 145-C13.
129 Ibid., 46-47.
130 Determinatie: J. van Oostveen

Afb. 5.3.33. Een creamware schotel met Patriotten-
symboliek, gevonden in de Langestraat, Alkmaar.
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Er is een grote verscheidenheid aan merken, waarbij producten van ten minste 15 verschillende 
pijpenmakers zijn te onderscheiden. Drie exemplaren met het hielmerk “17 gekroond” zijn te 
verbinden aan Arij van der List en moeten uiterlijk in het jaar 1789 gemaakt zijn.

Bouwkeramiek
De gevonden bouwkeramiek bestaat 
vooral uit fragmenten van wandtegels 
bedekt met tinglazuur (MAE = 23). Bij de 
tegels is onderscheid in vroeg 17de-eeuwse 
exemplaren van majolica en jongere 
exemplaren van faience te maken. Naast 
de vroege polychroom beschilderde tegels 
komt een pompadourtegel met een geheel 
blauw decor voor (afb. 5.3.34).131 De jongere 
18de-eeuwse tegels zijn vooral versierd met 
een centraal decor met blauwe figuren of 
gebouwen en spinnenkop-hoekmotieven. 

Glas
In tegenstelling tot de keramiekvondsten is het aangetroffen 
glaswerk niet erg luxe te noemen. Naast wat losse 
fragmenten vensterglas komen scherven van minimaal 
vijf bolle flessen, een lamp of fles met schroefdraad, een 
beker, een roemer en een kelkglas voor. Het kelkglas (gl-
kel-1) valt op vanwege de getorste stam (afb. 5.3.35).132 
Het is een pseudo-slingerglas, een goedkope imitatie van 
de zeer populaire slingerglazen die rond het midden van de 
18de eeuw vanuit Engeland de West-Europese glasindustrie 
infiltreerden. 

Leer133

De 62 fragmenten leer zijn afkomstig van minimaal 
zeven schoenen, een riem en twee leren voorwerpen 
met onbekende functie. Bij drie schoenen is het type 
(typologie Goubitz) te bepalen. Twee schoenen hebben een 
sluiting met een riempje waaraan een gesp heeft gezeten 
(type 135, afb. 5.3.36).134 Beide hebben een hak die uit 
meerdere lagen leer bestaat en de schoenmaat is maat 
37½ of 38. De derde schoen is een muil (type 105, afb. 
5.3.37).135 Deze heeft een voering binnen het voorblad. 
Ook deze heeft een hak, die met kleine houten pennetjes 
is vastgezet. Deze vertoont een reparatie met een ijzeren 
nagel. De hak bevindt zich nu scheef aan de zool doordat deze 

131 145-BK01.
132 145-G01.
133 Determinatie: A. Vissie en E. Winters.
134 145-L01 en 145-L02.
135 145-L05.

Afb. 5.3.34. Een pompadourtegel met blauw decor.

Afb. 5.3.35. Een kelkglas met 
getorste stam.
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op de ijzeren nagel is gedraaid. Tussen de zolen zijn twee verstevigingsstukjes aangebracht. 
De schoenmaat is maat 36. Bij een vierde schoen is het type niet zeker te bepalen.136 Deze 
heeft net als de vorige exemplaren een hak van meerdere lagen leer. Opmerkelijk is dat ook 
deze schoen is versteld met twee ingezette stukjes versteviging. De schoen heeft maat 42. 
Tussen de overige fragmenten leer bevinden zich drie zolen, met maat 21, maat 27 en maat 
45.137 Bij de zool met maat 27 valt op dat deze uit twee delen bestaat die in het midden aan 
elkaar zijn gestikt. De laatste schoen heeft een wel zeer grote maat voor die tijd.

136 145-L06.
137 145-L00.

Afb. 5.3.36. Twee schoenen met hak en een sluiting met een riempje (type 135).
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Metalen voorwerpen138

Uit het spoor komt een klein aantal metalen voorwerpen, waaronder een zilveren ruiterschelling 
van Groningen en Ommelanden uit 1681-1684 (afb. 5.3.39), een duit van Utrecht uit 1791, 
een stukje koperdraad, een koperen speld en een eenvoudige messing knoop. 

138 Determinatie en tekst: C. Schrickx.

Afb. 5.3.37. Een muil (type 105) met een voering in het voorblad. De hak vertoont een reparatie met een 
ijzeren nagel.

Afb. 5.3.37 (links). Een schoen waarvan 
het type niet zeker is, waarbij ook twee 
stukjes zijn ingezet ter versteviging.

Afb. 5.3.38 (boven). Drie zolen met 
maat 21, 27 en 45.
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Op de voorzijde van de 
ruiterschelling (6-stuiverstuk) staat 
het provinciewapen met kroon 
tussen 6 en S.MO.NO.ORD.GRON.
ET.OML en op de keerzijde een 
ridder te paard met CONCORDIA.
RES.PARVAE.CRESCVNT.139 De 
munt is voorzien van een klop van 
de Staten Generaal, namelijk een 
pijlenbundel.140 In 1692 werd een 
verbod uitgevaardigd op het maken 
van schellingen en vervolgens 
werd de waarde van de vanaf 1685 
geslagen schellingen verlaagd. In 1694 (tussen 1 april en 1 september) ging men over om 
alle volwaardige schellingen te voorzien van een klop met pijlenbundel.141 De hier gevonden 
ruiterschelling is voorzien van deze klop.

Overig142

Tot de overige vondsten uit het uitbraakspoor hoort een fragment van een ivoren been van 
een waaier (afb. 5.3.40).143 Van oorsprong komt de waaier uit Azië en vanaf het einde van de 
17de eeuw werd dit mode-artikel ook in de Republiek vervaardigd, vermoedelijk onder andere 
in Amsterdam. De meeste vondsten zijn uit deze stad bekend. Verspreid over beerputten in de 
stad zijn onderdelen van wel 102 waaiers gevonden.144 Ook in steden als Enkhuizen en Hoorn 
komen zo nu en dan fragmenten van waaiers uit de bodem naar boven, maar de weinige 
vondsten bevestigen het beeld dat het om een luxe-artikel gaat.

Tot slot is een kleine kaurischelp (Cypraea moneta) gevonden (afb. 5.3.41).145 Historisch is 
bekend dat dit soort schelpjes door de VOC van de stranden aan de Indische Oceaan mee 
naar Holland werden genomen.146 Ze werden op Oostenburg, de thuisbasis van de VOC in 
Amsterdam, in het zeemagazijn opgeslagen en in Amsterdam geveild. De voornaamste koper 

139 145-M01.
140 http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Klop_A_20.
141 http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Klop.
142 Determinatie en tekst: C. Schrickx.
143 145-B01.
144 Gawronski en Jayasena 2017, 113.
145 145-B02.
146 Tekst gebaseerd op: Schrickx en Duijn 2016, 122-123.

Afb. 5.3.39. Een zilveren ruiterschelling van Groningen en 
Ommelanden uit 1681-1684.

Afb. 5.3.40. Een fragment van een ivoren been van een waaier.
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was de WIC die de schelpjes vervolgens gebruikte 
om in Afrika slaven mee te kopen (vandaar dat de 
schelpjes als wetenschappelijke naam Cypraea 
moneta hebben). In prijslijsten van slaven komen 
we deze schelpjes tegen onder de naam ‘bougis’. Een 
van deze overgeleverde lijsten van een Amsterdamse 
gouverneur-generaal dateert uit 1657 en hierin staat 
dat in Benin 100 pond bougis voor een slaaf werd 
betaald.147 Ook allerlei andere goederen (koraal, 
textiel, koper e.d.) werden gebruikt als betaalmiddel. 
De schelpjes duiken vooral in Amsterdam regelmatig 
als bodemvondst op. Daarnaast worden ze af en toe 
gevonden aan de Nederlandse kust en de idee is 
dat deze uit vergane VOC-schepen afkomstig zijn of 
van over boord gegooide ballast van VOC-schepen. 
Vooral uit Zeeland is een aantal meldingen bekend, 
maar er is ook een vondstmelding uit Enkhuizen.148 
Ze worden de laatste jaren ook bij opgravingen in 
West-Friesland af en toe gevonden. In Medemblik is een kaurischelp aangetroffen aan het 
Gedempt Achterom.149 Uit een waterput bij een huis aan de Nieuwe Haven in Enkhuizen, 
opgevuld met afval rond 1800, komen vijf kaurischelpen.150 Uit een waterput bij een ander huis 
aan dezelfde straat, dichtgegooid met afval rond 1790, komt één kaurischelp.151 Beide huizen 
stonden vlakbij het kantoor en de pakhuizen van de WIC en mogelijk woonden in de buurt 
werknemers van deze onderneming. De kaurischelpjes kunnen echter ook als souvenirs door 
zeelieden mee naar huis zijn genomen. 

Botanisch monster152

Een ½ liter van het grondmonster is uitgespoeld over vier zeven met maaswijdten van 2, 1, 0,5  
en 0,25 mm. De algehele indruk is dat de grond veel ijzerroest bevat; de kleur is donkerbruin 
en het monster bevat grote stevige brokken en ijzerconcreties. Ook bevinden zich in het 
monster mortelbrokjes en stukjes hout. Opvallend is de aanwezigheid van 20 klepfragmenten 
van boekweit (Fagopyrum esculentum); verder zijn geen botanische resten waargenomen. Wel 
zijn enkele viswervels, een kieuwfragment (mogelijk van kabeljauw) en schubben aanwezig. 
Tot slot is een eischaalfragment en een stukje verbrand bot gevonden. In het uitbraakspoor is 
dus een klein beetje keukenafval gestort.

Conclusie
Al met al geven de vondsten uit dit uitbraakspoor de indruk dat in het laatste kwart van de 
18de eeuw deze plek werd bewoond door een bemiddeld gezin dat veel Chinees porselein en 
moderne industriële keramiek in bezit had. Een deel van het Chinees porselein dateert uit 
de eerste helft van de 17de eeuw, vooral een behoorlijk complete kom van kraakporselein 
is bijzonder. Dit materiaal geeft blijk van de in de 18de eeuw heersende pronkcultuur in de 

147 Bron: http://www.amsterdam-slavernij.nl/item/bougi/.
148 Zie: www.strandvondsten.nl/artikelen/kauri’s. Van Benthem Jutting 1955.
149 Schrickx 2013, 112.
150 Schrickx en Duijn 2016, 122-123.
151 Ibidem 439.
152 Determinatie en tekst: A.L. de Sitter-Homans.

Afb. 5.3.41. Een kaurischelpje.
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kustgebieden van Nederland, waarbij vooral Chinees porselein een belangrijk component 
was. Antiek porselein bleef zijn waarde behouden. Interessant is de vondst van aardewerk 
gerelateerd aan de Patriottenbeweging, wat zou kunnen duiden op de politieke identiteit van 
de bewoners in de laatste decennia van de 18de eeuw. Het is verder opvallend dat meerdere 
miniatuur voorwerpen zijn gevonden die als speelgoed geïnterpreteerd kunnen worden. Dit 
impliceert dat in de late 18de eeuw het pand aan de Lange Tuinstraat werd bewoond door een 
gezin met jonge kinderen. De keramiek dateert hoofdzakelijk uit de jaren ‘70 en ‘80 van de 
18de eeuw. Het fragment van een Engelse creamware schotel met Patriottensymboliek is na 
1784 vervaardigd. Het vondstcomplex dateert met zekerheid na 1791, wat blijkt uit een duit 
die in dat jaar is geslagen.

5.3.8 Steeg
Op een afstand van 1,4 tot 2,1 meter van de oostelijke perceelsgrens zijn meer dan tien kuilen 
gevonden (S155). Deze waren opgevuld met grijze klei met puin van onder andere bakstenen, 
golfpannen en plavuis. De kuilen waren ongeveer 10 tot 12 cm, maar aannemelijk is dat ze van 
een hoger niveau kwamen dan waarop ze tijdens de opgraving zijn vastgelegd. Vermoedelijk 
hangen de kuilen samen met een houten schutting. De waterput (S138) lag precies tegen deze 
schutting aan. Ten oosten van de schutting was dan een steeg aanwezig, die vanaf de Lange 
Tuinstraat toegang gaf tot het achtererf.

5.3.9 Vondsten in en rond het huis
In de noordoosthoek van het perceel, 
pal naast de ronde waterput, bevond zich 
een askuil (S149). Hieruit is een kleine 
hoeveelheid keramiek verzameld, daterend 
uit de eerste helft van de 17de eeuw.153 
De vondsten omvatten de scherven van 
minimaal een bord, twee grapen, een 
lekschaal en een kom van roodbakkend 
aardewerk, twee grapen van witbakkend 
aardewerk, een kan van steengoed, een 
kom van Werra-aardewerk en een bord en 
een indetermineerbare vorm van Italiaanse 
faience. 
Een bijzondere vondst uit de kuil is een groot 
deel van een kom van Werra-aardewerk 
(afb. 5.3.42).154 Deze aardewerksoort is 
genoemd naar de Duitse rivier de Werra, 
waaraan diverse pottenbakkers actief 
waren. Ze maakten een roodbakkende 
aardewerksoort met gele slibversiering 
met ingekraste details en groene accenten. 
Kenmerkend zijn de figuratieve voorstellingen. De export naar Nederland vond vooral plaats 
tussen 1580 en 1630. Tussen 1602 en 1613 was ook een pottenbakkerij in Enkhuizen actief 

153 V153, V162, V163.
154 163-C02.

Afb. 5.3.42. Een kom van Werra-aardewerk.
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die identieke producten als in het Werra-gebied maakte. De productie is goed bekend dankzij 
in Enkhuizen aangetroffen productieafval. De hier gevonden kom is niet in Enkhuizen gemaakt, 
maar in Hannoversch Munden in Duitsland.155 Op het voorwerp zijn Adam en Eva bij de boom 
met de slang, symbool voor de zondeval, geschilderd. Deze voorstelling komt veel voor op 
Werra-aardewerk, zowel bij de Duitse als Enkhuizer productie. De kom is voorzien van een 
jaartal waarvan alleen het laatste cijfer 3 is te lezen, wat inhoudt dat de kom is gemaakt in 
1603 of 1613. Een aanwezig slibstreepje wijst op de tweede datering.
Uit het spoor komt verder een randscherf van een smeltkroes (afb. 5.3.43).156 Dit is de tweede 
smeltkroes op dit perceel. In de eerste helft van de 17de eeuw woonde hier dus een goud- of 
zilversmid, apotheker of iemand met een ander beroep waarvoor smeltkroezen nodig waren.

Bij de aanleg van de werkput is een hoeveelheid keramiek 
verzameld, die mogelijk deels afkomstig is uit het 
uitbraakspoor van de waterkelder.157 Tussen dit materiaal 
bevinden zich een theeschotel (afb. 5.3.45) en een kopje 
van Chinees porselein (afb. 5.3.44).158 Deze passen bij het 
beeld dat het materiaal uit het uitbraakspoor geeft, namelijk 
een hoog aandeel theeservieswerk.
Onder de metaalvondsten die bij de aanleg van de werkput 
zijn gevonden, bevindt zich een pfennig van Hessen-
Darmstad uit 1789 of 1790 (afb. 5.3.46).159 Deze vondst 
toont aan dat het perceel in deze tijd nog werd bewoond. 

155 Met dank aan S. Venhuis
156 163-C01.
157 V139.
158 139-C01 en 139-C02.
159 140-M01.

Afb. 5.3.43. Een randscherf van smeltkroes.

Afb. 5.3.44. Een kopje van Chinees 
porselein.
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Een andere 18de-eeuwse metaalvondst is een bakenlood met een afbeelding van een schip 
tussen twee vuurbakens en het jaartal 1772 (afb. 5.3.47).160 Het wordt toegeschreven aan 
Muiden.161

5.3.10 Afbraakpuin
Zoals hierboven al is uiteengezet, is de sloop van het pand zeer grondig gedaan. Vrijwel alle 
bakstenen zijn verwijderd om als puin elders te gebruiken. Bij de sloop is waarschijnlijk ook 
kuil S139 gegraven, even ten oosten van het uitbraakspoor van de grote waterkelder (S137). 
Mogelijk gaat het ook bij deze kuil om een uitbraakspoor, maar onduidelijk is waarvan dan. De 
kuil had een afmeting van 1,4 bij 1,2 meter en een diepte van 80 cm. Uit het spoor komt geen 
vondstmateriaal.
Uit de uitbraaksleuven van de funderingen komen vooral scherven die ruwweg dateren uit de 
eerste helft van de 17de eeuw.162 Deze scherven zijn meegekomen met de grond waarmee de 
sleuven zijn dichtgestort. Een van de vondsten is een groot deel van een bord van majolica met 

160 83-M01.
161 A. Kussendrager, detector magazine 132, 18-21.
162 V84, V89, V175.

Afb. 5.3.45. Een theeschotel van Chinees porselein.

Afb. 5.3.46. Een pfennig van Hessen-Darmstad uit 1789 of 1790. Afb. 5.3.47. Een bakenlood uit 1772.
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een decor dat is geïnspireerd op Chinees 
kraakporselein (afb. 5.3.49).163 Opmerkelijk 
is het geringe aantal vondsten uit de 18de 
eeuw. Bij aanleg van de werkput zijn vooral 
scherven uit de 17de eeuw gevonden.164 
Een van de vondsten is een deel van de 
bodem van een pot of andere bolle vorm 
van witbakkend aardewerk uit Frankrijk 
(afb. 5.3.48).165 Het voorwerp is inwendig 
volledig groen geglazuurd en uitwendig 
waarschijnlijk alleen de bovenste helft 
van de pot. Of deze voorwerpen van de 
bewoners van het pand afkomstig zijn, valt 
niet zeker te zeggen.
Wel dateren 30 fragmenten van wandtegels (minimaal 13 exemplaren) uit die tijd, waaronder 
minimaal zeven tegels met Bijbelse voorstellingen, enkele witjes en diverse tegels met 
mangaankleurige beschildering.166 De Bijbelse voorstellingen zijn soms zeer fraai en 
gedetailleerd geschilderd. Ze horen bij het 18de-eeuwse interieur van het huis.

5.3.11 Deelconclusie
Op basis van de aangetroffen sporen kan de plattegrond van het pand worden gereconstrueerd 
(afb. 5.3.50). Deze wijkt af van de gangbare plattegronden, zowel in afmeting als indeling. 

163 89-C01.
164 V83.
165 83-C01.
166 V84 en V89

Afb. 5.3.49. Een deel van een majolicabord, met een op Chinees kraakporselein geïnspireerd decor.

Afb. 5.3.48. Een witbakkende pot uit Frankrijk.
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Het pand was 11,9 meter lang en 8,4 
meter breed. Het strekte zich uit over 
twee percelen, met een brede onbebouwde 
strook aan de oostzijde. Op basis van het 
dendrochronologische onderzoek kan de 
bouw rond 1593 worden gedateerd. Het 
pand was in de lengterichting in twee delen 
verdeeld: een brede westzijde (5,5 meter) en 
een smalle oostzijde (2,9 meter). De zijmuur 
aan de oostkant was lichter gefundeerd 
dan die van de muren van het brede deel, 
wat inhoudt dat dit deel van het pand een 
lage aanbouw was. De brede westzijde was 
verdeeld in een grote voorruimte (8,9 meter) 
en een smalle achterruimte (3 meter). 
Ook deze smalle achterruimte was lichter 
gefundeerd dan die van de grote ruimte, wat 
erop wijst dat ook dit deel van het pand een 
lage aanbouw was. In de achterruimte waren 
twee bakstenen poeren met onduidelijke 
functie. In de voorruimte waren funderingen 
van de wanden van vermoedelijk een 
bedstede en een trap naar de verdieping 
aanwezig. In de smalle oostzijde was nog een bedstede, wellicht van een dienstbode of 
dienstmeid. Ook in deze ruimte was een bakstenen poer en een bakstenen poer of muurtje, 
beide met onduidelijke functie. De muren waren gebouwd op liggers van eikenhout, naaldhout 
en elzenhout. Er is bij de bouw dus geen uniforme nieuwe partij hout gebruikt, zoals bij de 
dure panden wel werd gedaan.
Op basis van de toegepaste bakstenen (geelrode bakstenen circa 20/21x10/10,5x4,5 cm) kan 
worden gezegd dat het pand in één keer is gebouwd en niet het resultaat is van meerdere 
verbouwingen. Het formaat van deze bakstenen (vergelijkbaar met Waalformaat) is iets groter 
dan in deze tijd gangbaar, wat wellicht samenhangt met de herkomst van de stenen.
Achter de smalle zijruimte en naast de smalle achterruimte lag een grote waterkelder. Bij de 
sloop zijn de wanden en de bakstenen vloer van deze kelder volledig uit de bodem weggebroken. 
Wat nog resteerde was de planken fundering en een groot uitbraakspoor. Naast het pand lag 
een tweede kleine vierkante waterkelder. Waarschijnlijk is deze rond het midden van de 17de 
eeuw buiten gebruik gesteld, waarna op een kleine afstand een nieuwe ronde waterput is 
gemaakt. 
De afwijkende plattegrond en de aanwezigheid van twee waterkelders maakt het aannemelijk 
dat het pand een gecombineerde woonfunctie en ambachtelijke functie had. De vondst van 
twee fragmenten van smeltkroezen sluit hierbij aan, al kan niet worden gezegd welk ambacht 
werd uitgeoefend.
Opmerkelijk is dat alle bakstenen funderingen bij sloop vrijwel volledig uit de bodem zijn 
verwijderd, met uitzondering van de fundering van de voorgevel. Een verklaring is wellicht 
dat deze fundering werd gebruikt als fundering voor een schutting langs de straat. Uit 
archiefbronnen is bekend dat het stadsbestuur de bouw van een schutting soms als voorwaarde 
bij sloop stelde.

Afb. 5.3.50. Reconstructie van het pand op perceel 
3 en 4.
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Bij de opgraving is dit het enige huis waarbij een vondstcomplex met relatief veel materiaal 
uit de 18de eeuw is gevonden. Dit materiaal is bij afbraak van een waterkelder in de bodem 
beland. De sloop van deze waterkelder hangt samen met de afbraak van het huis. Op basis 
van de vondsten is dit rond 1795 te plaatsen. De vondsten wijzen op enige luxe met als meest 
sprekende voorbeeld een fragment van een waaier. Het zou interessant zijn om de vondsten 
aan een specifieke familie toe te wijzen. Dat is lastig. In een aanzegcedul van Hugo Adriaan 
van Bleiswijk uit 1790 ter gelegenheid van het overlijden van zijn vrouw Cornelia Pan worden 
aan de Lange Tuinstraat vijf namen genoemd: Jan Manning, Sieuwert Boon, Aris Kupper, Jacob 
Volkertsz en Jacob Willemsz Schuijt. Er woonden echter meer personen aan de straat.
De familie Schuijt komt in deze lijst van vijf namen het meest in aanmerking als bewoner van 
het huis. Willem Schuijt trouwde in 1746 met Trijntje Jacobs en als woonadres staat bij hem 
de Lange Tuinstraat opgegeven. Dat houdt in dat de ouders van Willem daar toen woonden. 
Ook ene Gerrit Schuijt woonde overigens rond deze tijd in de straat. Bij de huwelijken van drie 
van zijn zonen staat de Lange Tuinstraat als adres genoemd. Jacob Willemsz Schuijt trouwde 
op 22 januari 1780 met Magdalena Pieters Praag. Bij het huwelijk staat opgegeven dat hij 
aan de Lange Tuinstraat woonde en zij aan de Zuiderboerenvaart. Waarschijnlijk kenden ze 
elkaar via Lourens Pietersz Praag, vermoedelijk een broer van Magdalena, die in die tijd bij de 
houtzaagmolen om de hoek woonde. Jacob en Magdalena kregen in 1780 een dochter Trijntje. 
Magdalena overleed in 1795. Hij hertrouwde een jaar later met Magdalena Bouhuis. Wellicht 
is Jacob Willemsz Schuijt na zijn tweede huwelijk verhuisd en is het pand toen afgebroken. Dit 
alles is vooralsnog speculatie. Leden van de familie Schuijt speelden in de 18de eeuw een rol 
in het stads- en kerkbestuur en behoorden dus tot de hogere sociale laag. We komen echter 
Willem (de vader) en Jacob Willemsz Schuijt niet tegen.
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Afb. 5.4.1. Overzicht van de sporen op perceel 5 en 6.
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5.4 Perceel 5 en 6

Op de percelen 5 en 6 zijn nauwelijks sporen van bebouwing aangetroffen (afb. 5.4.1). In het 
noordprofiel van werkput 3 is een kuil met puin waargenomen, die mogelijk het uitbraakspoor 
van een fundering was. In het opgravingsvlak is deze niet gezien. Indien het perceel bebouwd 
is geweest, is dit een zeer lichte constructie zonder houten funderingen geweest. Op perceel 
6 zijn wel enkele sporen waargenomen die samenhangen met afbraak van een pand, maar de 
bebouwing valt niet te reconstrueren. 

5.4.1 Ophoging voorafgaand aan bouw huis
Perceel 5
In de middeleeuwen liep ter plekke van het latere perceel 5 een sloot (S49, afb. 5.4.2). Een 
ophogingspakket van voornamelijk lichtgrijs zand van perceel 4 (S46), daterend uit de late 
16de eeuw, ligt over de demping van deze sloot heen (afb. 5.4.3). De nazak van de sloot 
- de kuil die ontstaat door inklinking van de slappe vulling – is opgevuld met een pakket 
afbraakpuin (S47, afb. 5.4.4). Daarna is het perceel opgehoogd tot een niveau van circa -1,00 
tot -1,30 NAP, maar duidelijke aanwijzingen voor bebouwing ontbreken. Op dat niveau was in 
het noordprofiel (profiel 3) een kleilaagje met schelpgruis aanwezig, dat mogelijk een vloer- of 
loopniveau was. Hoewel er geen duidelijke aanwijzingen voor bebouwing op dit perceel zijn, 
is wel vondstmateriaal aangetroffen.167 Waarvandaan dit materiaal komt en wat dit over het 
gebruik van het perceel zegt, is onduidelijk. 

167 V41, V54.

Afb. 5.4.2. In de natuurlijke veenlaag (roodbruin van kleur) tekende de gedempte sloot (S49) zich duidelijk 
als een baan af. De richting van die sloot week af van de richting van de percelen die na 1590 zijn gemaakt.
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De vondsten dateren uit de 17de en eerste helft van de 18de eeuw. Hieronder bevinden zich 
onder andere een fragment van een witbakkend bord uit Frankrijk (afb. 5.4.5) en een kom van 
gemarmerd roodbakkend aardewerk uit Pisa (Italië) (afb. 5.4.6).168

168 41-C01 en 41-C02.

Afb. 5.4.3. Noordprofiel met daarin de gedempte sloot (S49) en op een hoger niveau een puinpakket 
(S47). Hier is duidelijk zichtbaar dat perceelsgewijs is opgehoogd.

Afb. 5.4.4. Het puinpakket (S47) was in het vlak als brede baan herkenbaar. Links ligt de kleiophoging 
van perceel 4.
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Perceel 6
Ter plekke van perceel 6 was op het natuurlijke veen geen ophoging met veen of lichtgrijze klei 
aanwezig, zoals bij de meeste andere percelen wel het geval was. In het oostprofiel van werkput 
2 (profiel 1), die zich op ongeveer een meter afstand van de oostelijke perceelsgrens bevond, 
is te zien dat op het veen een 10 tot 20 cm dikke kleilaag ligt (bovenzijde op circa -1,40 NAP) 
met daar weer bovenop een dikke afvallaag tot een niveau van -1,00 NAP. Het noordprofiel van 
de werkput is niet vastgelegd. 
Uit deze afvallaag in het profiel zijn scherven 
van roodbakkend aardewerk en Italiaanse 
faience en een tabakspijp verzameld.169 De 
Italiaanse scherf hoort tot de decorgroep 
compendiario met mogelijk een herkomst 
uit Zuid-Italië (afb. 5.4.7).170 Ook bij de 
aanleg van de werkput is scherfmateriaal 
uit deze laag (S28) verzameld.171 Naast het 
gebruikelijke roodbakkende en witbakkende 
aardewerk, steengoed, Weser-aardewerk 
en majolica vallen ook hier enkele scherven 
Italiaanse faience op. De eerste is afkomstig 
van een bord van de decorgroep berrettino 
met witte hoogsels (afb. 5.4.8).172 De tweede 
hoort tot de groep a raffaelesco (afb. 5.4.9).173 

169 V37.
170 37-C01.
171 V10: 47 scherven.
172 10-C01.
173 10-C02.

Afb. 5.4.5. Een fragment van een witbakkend bord 
uit Frankrijk.

Afb. 5.4.6. Een fragment van een kom van 
gemarmerd roodbakkend aardewerk uit Pisa.

Afb. 5.4.7. Een Italiaanse scherf van compendiario.

Afb. 5.4.8. Scherf van berrettino. Afb. 5.4.9. Voor- en achterzijde van een a raffaelesco scherf. 
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Beide soorten horen tot de zeldzame 
Italiaanse importen. Op basis van de 
scherven kunnen we stellen dat de afvallaag 
rond 1650 is opgebracht.
Ook bij verdiepen van het westelijke deel 
van de werkput is scherfmateriaal uit de 
eerste helft van de 17de eeuw gevonden.174 
Opnieuw valt een vondst van Italiaanse 
faience op, namelijk een stuk van een kan 
of vaas (afb. 5.4.10).175 Mogelijk dateert 
de afvallaag de bouw van een pand op dit 
perceel.

5.4.2 Afbraakpuin
Perceel 6
Het meest duidelijke spoor is een rechthoekige kuil met puin (S29), met een breedte van 
1,2 meter en een onbekende lengte (afb. 5.4.11). Deze is vastgesteld op -1,50 NAP. Het is 
mogelijk dat de kuil een uitgebroken voorraadkelder is.

Uit deze kuil komt een fraai messing mesheft in de vorm van een jager met geweer en 
jachthond, daterend uit de 17de eeuw (afb. 5.4.12).176 
Uit de kuil komen verder scherven van een bakpan, een bord en een grape van roodbakkend 
aardewerk, een grape van witbakkend aardewerk, een kan van steengoed en een tabakspijp. 

174 V12.
175 12-C01.
176 11-M01.

Afb. 5.4.10. De bovenkant van een Italiaanse faience 
kan of vaas.

Afb. 5.4.11. Overzicht van werkput 2 met de kuil met puin (S29) op perceel 6.
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Het bord is gemaakt in het Nederrijnse 
gebied en dateert uit de 18de eeuw.177 Tot 
slot zijn in de kuil vijf fragmenten van 
wandtegels gevonden, waaronder een 
zogenoemde postzegeltegel, twee tegels 
met afbeeldingen van schepen en een 
tegel met ruitmotief en een gesprenkeld 
mangaankleurig vlak.178 Ze dateren uit de 
17de en 18de eeuw.

Op het perceel zijn verder twee min of 
meer ronde puinkuilen aangetroffen, beide 
met een diameter van circa 60 cm (S30 en 
S31). Uit de kuilen komen slechts enkele 
scherven, die geen duidelijke datering aan 
de sporen geven.179

5.4.3 Deelconclusie
De bebouwing op beide percelen is volkomen 
onduidelijk. Op perceel 5 zijn helemaal 
geen sporen van bebouwing gevonden en 
op perceel 6 wijzen slechts enkele kuilen 
met puin erop dat hier iets heeft gestaan. 
Zeker is dat hier geen panden met houten 
funderingen zijn gebouwd, zoals op de 
percelen 1, 3, 4, 9, 10 en 11. Als hier al bebouwing aanwezig was, dan waren dat eenvoudige 
op staal gebouwde woningen of werkplaatsen.

177 V15.
178 V13 en V15.
179 V16 en V17.

Afb. 5.4.12. Een messing mesheft in de vorm van een 
jager met geweer en jachthond, uit de 17de eeuw.
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Enkhuizen, Lange Tuinstraat 1-35
Project 433, Archis-nr 3991157100
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© Archeologie West-Friesland
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Afb. 5.5.1. Overzicht van de sporen op perceel 7 en 8.
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5.5 Perceel 7 en 8: een werkplaats en straat

Op perceel 7 stond waarschijnlijk een pand, waarvan vrijwel niets is teruggevonden. Tussen 
perceel 7 en 9 lag een straat, die de breedte had van precies één perceel. In deze rapportage 
wordt deze straat daarom als een perceel (nr. 8) beschouwd.

5.5.1 Ophoging voorafgaand aan bouw huis
De eerste ophoging van perceel 7 loopt door over perceel 8, waar een straat werd gemaakt. Bij 
meer percelen aan de Lange Tuinstraat is vastgesteld dat de ophogingen zich niet beperken tot 
één perceel. In de bodem is ook geen gebruik gemaakt van houten schotten om de grond op 
zijn plek te houden.
Bovenop het natuurlijke veen lag een ophoging van veen en lichtgrijze klei tot een niveau van 
-1,40 NAP, die zich dus over perceel 7 en 8 uitstrekte. Op perceel 7 is vervolgens voorafgaand 
of tijdens de bouw van het huis opgehoogd met grijze klei (S122) tot een niveau van circa -1,20 
NAP. Uit de ophoging komt een scherf van een kan van steengoed uit Siegburg, die uit de periode 
1375-1450 dateert.180 Deze is kennelijk met de klei meegekomen.

5.5.2 Perceelsgrens
Een houten schot met enkele paaltjes is als scheiding tussen de percelen 7 en 8 in de bodem 
geplaatst. Dit is de enige locatie bij deze opgraving waar een dergelijk houten schot is aangetroffen. 
Bij andere opgravingen, zoals aan de Paktuinen, zijn op veel perceelsgrenzen dergelijke schotten 
of schuttingen gevonden. Het schot gaf niet alleen de locatie van de perceelsgrens aan, maar 
diende waarschijnlijk ook als grondkering bij de ophoging van het perceel.
De houten constructie bestond uit vier palen van naaldhout, die op onderlinge afstanden van 
ongeveer twee meter in de bodem waren geslagen, met tegen de palen aan een houten plank 
(S118). De palen waren 0,70 tot 1,50 meter lang en vierzijdig gekantrecht. Vermoedelijk zijn ze 
gemaakt van fijnspar. De plank was slechts 16 cm hoog. Het hoogste punt van de constructie 
bevond zich op -1,35 NAP, maar is bij de plaatsing hoger geweest.

5.5.3 Uitbraaksporen
Ten westen van het houten schot was een uitbraakspoor aanwezig, dat was opgevuld met grijze 
zandige klei met schelpgruis, mortelbrokjes en grof puin van bakstenen, dakpannen en plavuizen 
(S113, afb. 5.5.2). Het spoor was in het opgravingsvlak ongeveer 60 cm breed en kon over een 
lengte van 7,5 meter worden gevolgd. Mogelijk liep het uitbraakspoor verder door richting het 
zuiden. In het noordprofiel van de werkput is goed te zien dat het uitbraakspoor komt vanaf een 
niveau van circa -1,18 NAP en dat de onderkant zich op -1,60 NAP bevindt. De breedte is hier 
overigens slechts circa 30 cm. 
Aannemelijk is dat dit het uitbraakspoor van de oostelijke fundering van een pand is. Een 
tegenhanger aan de westkant is niet opgegraven. Deze moet zich precies onder de niet 
opgegraven zone tussen werkput 2 en 6 hebben bevonden. Op deze locatie lag voorafgaand 
aan de sloop in 2016 een steeg met kabels en leidingen. Vanwege de hoge mate van verstoring 
van de bodem is besloten deze niet op te graven. In de nieuwe situatie kwam op deze locatie 
bovendien weer een steeg.
Een uitbraaksleuf van de achtergevel van het pand is ook niet aangetroffen, mogelijk lag deze 
ten zuiden van de werkput. 

180 V114.
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Binnen de contouren van het veronderstelde pand zijn geen sporen van bijvoorbeeld 
binnenwanden of vloeren aangetroffen. In het noordprofiel is wel een laag met schelpgruis 
waargenomen (bovenzijde op -1,20 NAP), mogelijk de vlijlaag van een vloer. In het 
opgravingsvlak was verder een kleine puinkuil aanwezig (S115).
Van het puin uit het uitbraakspoor is een selectie meegenomen. Hieronder bevindt zich een 
geglazuurde plavuis van 13x13x2,3 cm en een rode baksteen van 21x10x4,5 cm. Opmerkelijk 
is dat de keramiekscherven te oud voor deze context zijn. In totaal zijn vijftien scherven 
verzameld, afkomstig van twee bakpannen met omgeslagen rand (r-bak-1), een bakpan 
met manchetrand (r-bak-5), twee borden met uitgebogen vlag (r-bor-1) en een grape van 
roodbakkend aardewerk, een kop van witbakkend aardewerk en een kan van steengoed. Een 
van de borden is voorzien van een versiering met slibboogjes. De vondsten dateren duidelijk 
uit de 16de eeuw, met de nadruk op de eerste helft van de 16de eeuw. De uitbraak van de 
fundering moet echter veel later hebben plaatsgevonden. Dat houdt in dat grond van elders 
uit de stad is gebruikt om de sleuven dicht te gooien. De vondsten zeggen dus niets over de 
bewoners van dit perceel.

5.5.4 Afvallaag
In het noordprofiel is te zien dat het uitbraakspoor wordt afgedekt door een afvallaag. Bij de 
aanleg van de werkput zijn vondsten uit deze laag verzameld, maar deze kunnen deels uit andere 
grondlagen afkomstig zijn.181 Uit de afvallaag zijn ook uit het profiel scherven verzameld.182 In 
totaal betreft het 236 scherven. Tevens zijn de fragmenten van minimaal drie tabakspijpen 
gevonden. Het vondstmateriaal uit de afvallaag dateert tussen circa 1590 en 1650. 

181 V110.
182 V118, V120. Mogelijk hoort ook V121 hierbij (totaal 48 scherven), maar deze vondsten lijken iets jonger.

Afb. 5.5.2. Overzicht van werkput 6 met links de ophogingslaag onder de dwarsstraat (perceel 8) en 
daarnaast uitbraaksleuf S113.
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De meeste scherven behoren tot het 
roodbakkend aardewerk (166 scherven). 
Deze zijn afkomstig van minimaal acht 
bakpannen, zeven borden, een deksel, tien 
grapes, drie koppen, twee olielampen, twee 
pispotten, een pot, een vuurstolp en diverse 
indetermineerbare vormen.183 Witbakkend 
aardewerk (29 scherven) omvat minimaal 
twee bakpannen, een grape, een kop, een 
lekschaal, een pot, een vuurstolp en enkele 
indetermineerbare vormen. Zowel bij het 
rood- als het witbakkend aardewerk zijn 
de meeste voorwerpen door pottenbakkers 
in Enkhuizen gemaakt. Onder de vondsten 
bevinden zich verder zes borden van 
majolica en een kop van faience. Van een 
van de majolicaborden is de spiegel compleet (afb. 5.5.3).184 Deze is beschilderd met een decor 
met granaatappels, wat typisch voor de eerste helft van de 17de eeuw is. De kop van faience 
hoort tot de vroege Nederlandse productie van dit type aardewerk (afb. 5.5.4).185 Het betreft 
een imitatie van een kraaikop van Chinees porselein. Opmerkelijk is dat op de onderkant een 
tekst staat, die helaas slechts deels leesbaar is. 

Zowel de majolica als de faience is in de Republiek gemaakt. Uit Duitsland komen minimaal 
drie kannen van steengoed, een bord van Werra-aardewerk en een pot of grape van Weser-
aardewerk. Eén object van witbakkend aardewerk komt waarschijnlijk uit het Belgische Maasland, 
vermoedelijk een pot. Tot slot zijn minimaal zeven borden en kommen van Italiaanse faience 
aanwezig. 
Meest bijzonder uit deze afvallaag is een proen, een stapelhulpstuk in een plateelbakkersoven 
(afb. 5.5.5).186 Slechts eenmaal eerder is bij een officiële archeologische opgraving een proen 
gevonden.187 Historisch is bekend dat in Enkhuizen in de eerste helft van de 17de eeuw een 

183 De aantallen van de verschillende vondstnummers zijn bij elkaar opgeteld.
184 110-C01.
185 110-C03.
186 110-C02.
187 Duijn 2016, 100.

Afb. 5.5.3. Een majolicabord met een decor van 
granaatappels.

Afb. 5.5.4. Een kop van faience met een tekst op de onderkant. Afb. 5.5.5. Een proen (voor- en achter).
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plateelbakkerij stond en dat de plateelbakker enige tijd in de Lange Tuinstraat woonde. Mogelijk 
verklaart dit hoe deze proen hier in de bodem is beland. 
Uit de afvallaag komt één glasvondst, namelijk de bodem van een vetro-a-filibeker met gladde 
voetring en blauwe en witte glasdraden. Meest waarschijnlijk is dat het om een Amsterdams 
product gaat. Deze fraaie glazen komen regelmatig als bodemvondst voor.
De metaalvondsten uit de afvallaag betreffen onder andere een duit van West-Friesland uit 
1604 of 1605, een keurlood (afb. 5.5.6)188 en een gesp.
Uit de stortgrond van werkput 6, afkomstig van de percelen 7 en 8, komen ook enkele 
metaalvondsten, waaronder een lakenlood uit Tangermünde (afb. 5.5.7).189 Op de voorzijde 
staat een adelaarskop, waaromheen de randtekst TANGERMVNDE heeft gestaan. Op de 
achterzijde is een bloemmotief te zien. De stad Tangermünde ligt op de plek waar het riviertje 
de Tanger in de Elbe uitkomt in de huidige deelstaat Saksen-Anhalt. Aannemelijk is dat het 
laken uit deze stad via de havenstad Hamburg is verhandeld. De lakenloden uit deze stad komen 
incidenteel voor, bijvoorbeeld op de locatie Westerstraat 3.190 De loden dateren waarschijnlijk 
uit de 17de eeuw en het is dus goed mogelijk dat het hier gevonden lakenlood uit de afvallaag 
afkomstig is.

5.5.5 Straat
Aan de oostkant van het houten schot, dus op perceel 8, lag een pakket grof zand met kleine 
kiezelstenen (S114, S170, zie profielen 10 en 13). In het noordprofiel van de werkput is te 
zien dat dit pakket een dikte had van circa 30 cm en dat de bovenzijde op circa -1,20 NAP lag. 
Hierin zijn, afgezien van een scherf van een geglazuurde steengoedkan uit Siegburg, geen 
vondsten gedaan.191 Hierop lag deels schelpgruis, een latere straatverharding.
Wel zijn onder de laag met kiezels scherven gevonden, namelijk van roodbakkend aardewerk, 
witbakkend aardewerk, steengoed en Italiaans tinglazuuraardewerk.192 Deze scherven dateren 
duidelijk uit de 16de eeuw. Waarschijnlijk is de straat rond 1592 (bouw huis perceel 9) gemaakt.

5.5.6 Deelconclusie
Waarschijnlijk heeft op perceel 7 een pand gestaan, maar de bebouwing valt niet meer te 
reconstrueren. Muren, houten funderingen of vloeren zijn niet aangetroffen. Wel is een houten 
schot, bestaande uit enkele paaltjes en een houten plank, gevonden. Deze heeft rond 1600 
als perceelsgrens gefunctioneerd. Pal tegen dit schot aan, was een uitbraakspoor aanwezig. 

188 110-M01.
189 111-M01.
190 Duijn 2017, 47-48.
191 V119.
192 V161, V172.

Afb. 5.5.6. Een keurlood. Afb. 5.5.7. Een lakenlood uit Tangermünde. 
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De bakstenen, dakpannen en plavuizen in dit uitbraakspoor zijn waarschijnlijk afkomstig van 
het pand dat op dit perceel heeft gestaan. Het precieze jaar waarin dit is gebouwd, valt niet 
te achterhalen. Opmerkelijk is dat de vondsten uit een afvallaag erop wijzen dat het pand 
al rond 1650 is afgebroken. Er zijn geen aanwijzingen dat daarna iets nieuws is gebouwd. 
Waarschijnlijk lag het perceel braak. Aangezien houten funderingen ontbreken, moet het om 
een eenvoudig pand zijn gegaan. Aannemelijk is dan dat het geen woonhuis was, maar een 
werkplaats. Het ontbreken van een waterkelder sluit daarbij aan. Het puin uit het uitbraakspoor 
wijst erop dat het pand bakstenen muren en een dak met golfpannen had en dat op de vloer 
plavuizen lagen.
Perceel 8 is nooit bebouwd. Hier werd een straat gemaakt door een pakket grijs zand en kleine 
kiezelstenen te storten. De naam van de straat is onbekend.
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Afb. 5.6.1. Overzicht van de sporen op perceel 9.
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5.6 Perceel 9: een huis (1592)

Op perceel 9 stond een pand dat de volledige breedte (6,9 meter) van dit perceel besloeg 
(afb. 5.6.1). Achter het pand was waarschijnlijk een kleine aanbouw aanwezig. De houten 
funderingen van de zijgevels en de achtergevel zijn teruggevonden. De positie van de voorgevel 
kan worden gereconstrueerd.

5.6.1 Ophoging voorafgaand aan bouw huis 
Ter plekke van perceel 9 is een dik pakket met veen opgebracht (afb. 5.6.2). Dat het pakket 
hier zo dik is (maximaal 110 cm) komt doordat hier voorafgaand aan de ophoging aan brede 
vaart liep en het natuurlijke veen daardoor zo goed als afwezig was. Vanaf de westoever is 
deze vaart gefaseerd dichtgestort, zoals goed te zien is in de noordprofielen van de werkputten 
9, 7 en 4 (profielen 13, 11, 7 en 9). De gereconstrueerde bouwjaren van de huizen op de 
percelen 9 (1592), 10 (1593) en 11 (1594) sluiten hierbij aan. De bovenzijde van het pakket 
opgebracht veen bevond zich op circa -1,40 NAP. Ter plekke van perceel 9 is vervolgens hierop 
een pakket lichtgrijs zand opgeworpen tot op een niveau van -0,80 NAP. Dit niveau is hoger 
dan bij de voorgaande percelen is vastgesteld. Kennelijk hielden de bouwers rekening met de 
slappe bodem en de inklinking die nog zou plaatsvinden.

5.6.2 Funderingen
Zijgevels en achtergevel
De funderingen van de zijgevels en van de achtergevel waren op identieke wijze uitgevoerd 
(S169, S173 en S176). Ze bestonden uit een enkele rij palen van voornamelijk naaldhout en 
ook van eikenhout (afb. 5.6.3). Hierop hebben deels balken en deels planken gelegen (S174 
en S177), in beide gevallen van naaldhout, die nog slechts ten dele in de bodem resteerden. 
De bakstenen muren die hierop hebben gestaan, zijn bij de sloop volledig weggebroken. 

Afb. 5.6.2. Noordprofiel met een dikke ophoging van voornamelijk veen op de plek van de voormalige 
vaart en daarop een kleipakket.
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Bij de fundering van de achtergevel waren tien palen gebruikt. Bij de westelijke zijgevel zijn 
twaalf palen en bij de oostelijke zijgevel vijftien palen blootgelegd. Beide funderingen hebben 
verder doorgelopen richting de voorgevel, zodat het totaal aantal gebruikte palen een stuk 
groter is. De palen wisselden sterk in lengte, vorm en diameter. 
In totaal zijn 24 palen uit de bodem getrokken voor nader onderzoek. De lengte van de palen 
van naaldhout varieerde van 1,53 tot 2,30 meter, waarbij één paal van slechts 1,05 cm buiten 
beschouwing wordt gelaten. De meeste palen waren rond van vorm met een diameter van 14 
tot 22 cm. Enkele palen waren tweezijdig gekantrecht. Een van de palen van naaldhout had 
een vreemde vorm: de buitenzijde van de boom was rond bijgeschaafd en de binnenkant was 
halfrond uitgehold (zie ook paragraaf 7.3). De eiken palen (3 stuks) waren 1,98, 2,05 en 2,22 
meter lang en waren rechthoekig van vorm.
Zeven houtmonsters zijn dendrochronologisch onderzocht, afkomstig uit vier palen van 
naaldhout en drie palen van eikenhout. Bij dit onderzoek is gebleken dat de palen van 
naaldhout afkomstig zijn van de fijnspar. Opvallend is dat twee eikenmonsters geen datering 
hebben opgeleverd.193 Het derde eiken monster is afkomstig uit een boom die is gekapt in de 
zomer van 1592.194 De dateringen van de monsters van fijnspar liggen enkele jaren uiteen. 
Drie van de vier monsters konden worden gedateerd, wat een goede uitkomst is, want voor 
fijnspar bestaan nog weinig referentiecurves.195 Het kapjaar van het eerste monster komt uit 
op herfst/winter 1588/1589, van het tweede monster op herfst/winter van 1589/1590 en van 
het derde monster op herfst/winter 1590/1591.196 De bouw van het huis heeft zeker in of na 
1592 plaatsgevonden. 

193 M91 en M100.
194 M89.
195 M94 leverde geen datering op.
196 M103, M102 en M93.

Afb. 5.6.3. Funderingen van het pand op perceel 9.
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Aanbouw
Achter het huis was vermoedelijk een aanbouw aanwezig. Dat blijkt uit de positie van een 
waterkelder op enige afstand van de zuidwesthoek van het huis (zie onder) en uit enkele 
paaltjes (S175). Deze paaltjes lagen ongeveer in het verlengde van de westelijke zijgevel van 
het huis en waren zowel van naaldhout als eikenhout. De aanbouw was maximaal 1,5 meter 
breed; de lengte is onbekend.

Binnenmuren
Binnen de contouren van het huis zijn de funderingen van diverse binnenmuren gevonden. Het 
huis was in drie kamers verdeeld. De voorkant van het huis bestond uit twee kamers naast 
elkaar. In de achterzijde van het huis was een achterkamer met daarnaast een gang.
Merkwaardig aan de constructie is dat pal naast de westelijke zijgevel een fundering voor een 
binnenmuur aanwezig was, die dus tegen die zijmuur aan moet zijn gebouwd. Deze fundering 
bestond uit palen van naaldhout en een enkele paal van eikenhout (S178). Op de palen hebben 
planken gelegen waarvan nog enkele stukken resteerden (S179). De constructieve noodzaak 
tot deze dubbele muur is onduidelijk.
De binnenmuur tussen het voor- en achterhuis bevond zich op ongeveer zes meter uit de 
voorgevel. De fundering bestond uit kleine palen van naaldhout (S184) met daarop een plank 
(S183). De oostelijke helft van deze fundering is niet teruggevonden, maar aannemelijk is dat 
deze binnenmuur van de west- naar de oostgevel heeft doorgelopen.
De binnenmuur die de voorzijde van het huis in twee kamers verdeelde, bestond uit palen van 
naaldhout met daartussen enkele palen van eikenhout (S187). De diameter van deze palen 
was iets groter dan die van de palen van de hiervoor genoemde binnenmuur tussen de de 
voor- en achterkamer.
De derde binnenmuur tussen de achterkamer en de gang bestond uit kleine paaltjes van 
naaldhout (S182) met daarop planken (S181). De planken lagen niet meer in hun oorspronkelijke 
positie, want ze lagen naast de paaltjes. Deze fundering kon niet tot aan de achtergevel 
worden getraceerd, maar aannemelijk is dat deze fundering heeft doorgelopen.
Op een afstand van circa 1,50 meter van de achtergevel bevond zich in de gang een plank 
(S180), haaks op de gangmuur. Onder deze plank waren geen paaltjes aanwezig, zodat mag 
worden verondersteld dat ook deze plank niet meer in oorspronkelijke positie lag.
Ook in de westelijke voorkamer lag een plank haaks op de zijmuur (S185). Net als bij de vorige 
plank waren onder deze plank geen paaltjes aanwezig. Het lijkt hier dus eveneens om een 
losse plank te gaan.
Van de funderingen van de diverse binnenmuren zijn houtmonsters genomen. Een monster 
uit een van de planken van naaldhout (grove den) is onderzocht en heeft een kapjaar na 
1579 opgeleverd.197 Deze datering voegt niets toe ten opzichte van de dateringen van de 
funderingen van de buitenmuren.

5.6.3 Vloeren en bedstedes
In het huis waren geen vloeren meer aanwezig. Waarschijnlijk lagen hier plavuizen en zijn 
deze bij de sloop verwijderd. In de oostelijke voorkamer was een bedstede aanwezig. Deze 
was net als de binnenmuren gefundeerd op paaltjes met daarop planken (naaldhout, S188). 
Deze bedstede was ongeveer 1,90 meter lang en 1,20 meter breed. Uit de lengte valt af te 
leiden dat aan de zijkant een ingebouwde kast aanwezig is geweest waardoor de lengte van 

197 M84.
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het slaapgedeelte kleiner was.
In de achterkamer, die zal zijn gebruikt als keuken en waar dus een haard aanwezig was, 
zijn geen aanwijzingen voor bedstedes gevonden. Waarschijnlijk is in deze verwarmde 
kamer minimaal één bedstede aanwezig geweest. De positie van de haard kan niet worden 
achterhaald; aannemelijk is dat deze zich tegen de oostelijke zijgevel bevond. 

5.6.4 Waterkelders
Waterkelder S189
Pal achter de achtergevel, tegen de oostelijke perceelsgrens, lag een waterkelder (afb. 5.6.4). 
Deze was 1,96 meter lang en 1,04 meter breed. De wanden waren halfsteens en opgebouwd 
uit gele bakstenen met trasmortel. Van binnen waren de wanden aangesmeerd. Het hoogste 
punt van de wand bevond zich op -1,16 NAP, wat ongeveer overeen gekomen moet hebben met 
het toenmalige loopniveau. Aanwijzingen voor een tongewelf zijn er niet. De bodem bevond 
zich op -1,80 NAP en de waterkelder was dus 64 cm diep. Deze bodem was opgebouwd uit 
drie lagen bakstenen op houten planken, wat opvallend zwaar is voor een kleine waterkelder.

Bij buitengebruikstelling is de kelder opgevuld met zandige klei met schelpgruis en puin. Hieruit 
komt een kleine hoeveelheid keramiek, namelijk de scherven van minimaal een grape en een 
andere vorm van roodbakkend aardewerk, een bord van majolica, een pispot van faience 
(Delfts wit), een steengoedknikker van groot model en een tabakspijp (merkloos, tussen 1615 
en 1630).198 Bijzonder is dat naast deze scherven ook een gave glazen fles is gevonden (afb. 
5.6.5).199 Daarnaast is de opgestoken bodem van een tweede identieke fles aanwezig. 

198 V176.
199 176-G01.

Afb. 5.6.4. Waterkelder S189 achter het pand.
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Verder komt uit de kelder een klein tinnen 
dekseltje. Tot slot zijn enkele brokken 
van wandtegels aanwezig, waaronder een 
veelkleurige wandtegel met bloempot in 
kwadraat, een veelkleurige pompadourtegel 
en enkele tegels met blauwe beschildering 
met spinnenkoppen in de hoeken.
Vondsten jonger dan circa 1700 zijn 
niet aangetroffen, zodat kan worden 
verondersteld dat de waterkelder rond die 
tijd is dichtgegooid.

Waterkelder S191
Ongeveer een halve meter achter de 
achtergevel lag een tweede grotere 
waterkelder (afb. 5.6.6). Waarschijnlijk is 
deze gemaakt ter vervanging van de oudere 
kleine kelder. Deze tweede waterkelder was 
3,08 meter lang; de breedte is niet bepaald. 
De wanden waren zoals gebruikelijk 
halfsteens en gemaakt van gele bakstenen 
met trasmortel. Van binnen waren ze 
aangesmeerd. Het hoogste punt van de wand 
bevond zich op -1,81 NAP, wat slechts 15 
cm hoger dan de bodem van de waterkelder 
was. Dat houdt in dat bij de sloop de wanden 
vrijwel volledig zijn verwijderd. Ook bij deze 
waterkelder bestond de bodem uit drie lagen 
bakstenen op planken. Opmerkelijk is dat in 
de bodem een gat was gehakt. Mogelijk is 
dit bij de sloop gedaan in een poging ook de 
vloer uit de bodem te verwijderen en kwam 
men tot het inzicht dat dit niet te doen was. 
Puin verhandelde men als bijvoorbeeld 
verharding voor wegen en dijken. 
Uit het uitbraakspoor van de waterkelder 
komen enkele vondsten, namelijk de 
scherven van minimaal een grape, een bord 
en een pispot van roodbakkend aardewerk, 
een object van witbakkend aardewerk, 
een kan van steengoed (vermoedelijk een 
baardmankruik), een bord van majolica en 
een tabakspijp.200 De pijp is gemerkt met 
een Franse lelie en dateert tussen 1620 en 
1635. Het bord van roodbakkend aardewerk 

200 V177.

Afb. 5.6.5. Een gave fles uit de vulling van de kelder.

Afb. 5.6.6. Een bakstenen vloer van een grote 
waterkelder S191 achter het pand.
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is de jongste vondst. Deze is voorzien van een gemarmerd decor (gekamde vla) en is gemaakt 
in Friesland tussen 1675 en 1750. De scherven zijn met grond meegekomen waarmee het gat 
in de bodem, na uitbraak van de waterkelder, is opgevuld. Ze dateren daardoor uit de volledige 
bewoningsfase van het huis. Aangezien jongere scherven dan circa 1750 ontbreken, kan de 
sloop van de waterkelder en ook van het huis rond die tijd worden geplaatst.

Waterkelder S215
Bij de begeleiding van de aanleg van de riolering in de stoep van de Lange Tuinstraat is een klein 
stukje van een waterkelder voor de westhoek van het pand waargenomen (afb. 5.6.7). Hierop 
stond ooit een pomp en met het water konden de stoep en de ramen worden schoongemaakt.

5.6.5 Steeg
Het huis besloeg de volledige breedte van het perceel en had dus ook geen steeg vanaf de 
Lange Tuinstraat naar het achtererf. Dat was ook niet nodig, want het pand stond op een hoek. 
Aan de westzijde was een straat aanwezig waarvan we de naam niet kennen. Deze straat 
bestond in de 19de eeuw niet meer. 
Toch zijn ter plekke van de straat vier eenvoudige poeren van baksteenbrokken waargenomen 
die bij een gebouwde constructie hebben behoord (S190). Deze stonden op een afstand van 
ongeveer twee meter uit de zijgevel van het pand. De onderlinge afstand tussen de poeren was 
niet gelijk, maar varieerde van 1,80 tot 2,40 meter.
Mogelijk was hier een grote luifel over de volledige lengte van het pand aanwezig, die werd 
ondersteund met palen op bakstenen poertjes. Aannemelijk is dat deze dan is aangebracht ten 
behoeve van de nering die in het pand werd uitgeoefend. Historisch is bijvoorbeeld bekend dat 
in de Lange Tuinstraat een slijterij heeft gezeten. Denkbaar is dat bij een slijterij buiten onder 
een luifel een glaasje kon worden gedronken.

Afb. 5.6.7. Klein stuk metselwerk (S215) van waarschijnlijk een waterkelder onder de stoep van het pand, 
aangetroffen in de rioleringssleuf.
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5.6.6 Afbraakpuin
Opvallend bij dit pand is dat vrijwel geen afbraakpuin is gevonden. Alle vloeren en muren, 
zowel de buiten- als binnenmuren, zijn tot de laatste steen verwijderd en zelfs de wanden van 
een grote waterkelder zijn gesloopt.
In de uitbraaksporen is relatief veel keramiek gevonden.201 Tot het roodbakkend aardewerk 
behoren de scherven van minimaal een bakpan, een bord, zeven grapes, een kop, een pispot en 
een vuurstolp. Het bord wordt in een kadertekst apart besproken. Het witbakkend aardewerk 
omvat scherven van minimaal een bord, een grape, twee koppen, een miniatuur, een pot en 
een vuurstolp. Van steengoed zijn minimaal drie kannen. Verder zijn minimaal een bord van 
Weser-aardewerk, drie borden van majolica, 
een bord van faience, een bord en twee 
indetermineerbare vormen van Italiaanse 
faience en een kop van Chinees porselein 
aanwezig. Een bord van majolica heeft een 
bolle spiegel en is beschilderd met een putto 
(afb. 5.6.8).202 De uitvoering lijkt sterk op 
productieafval van een plateelbakkerij uit 
Hoorn, gemaakt tussen 1615 en 1650.203 
Tot slot komt uit de uitbraaksporen een 
fragment van een tabakspijp. De keramiek 
laat een gangbaar spectrum zien uit de 
eerste helft van de 17de eeuw.
Een opmerkelijke vondst is een fragment van een wandtegel die volledig blauw is geglazuurd.204 
Bij de aanleg van de werkput is nog een tweede fragment gevonden.205 Wandtegels met blauw 
fond en een veelkleurige beschildering van een bloem of vogel zijn bekend van een opgraving 
in Hoorn.206 Deze komen incidenteel voor, zoals ook blijkt uit een exemplaar dat in een 
veilingcatalogus uit 1997 staat afgebeeld.207 Bij een opgraving aan de Burgwal in Enkhuizen 
zijn enkele jaren geleden ook twee volledig blauwe wandtegels gevonden.208 Net als bij de 
fragmenten van de Lange Tuinstraat ontbreken hoekmotieven, wat erop wijst dat de tegels 
geen beschildering hebben gehad. Ook in de collectie van het Nederlands Tegelmuseum bevindt 
zich een dergelijke tegel.209

Uit de uitbraaksporen komt ook nog een fragment van een wandtegel die in blauw is beschilderd, 
waarbij de verf volledig is uitgelopen.210 Dit soort tweederangs tegels werden toch verhandeld 
en toegepast.

Tussen de vondsten bevonden zich ook enkele metalen voorwerpen, zoals een keurlood voor 
een haringnet uit Oudewater (afb. 5.6.9)211 en een keurlood met een huismerk (afb. 5.6.10).212 
Ook deze vondsten dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw.

201 V157, V158 en V164.
202 158-C01.
203 Schrickx 2016, 53-54.
204 V157.
205 V156.
206 Opgraving Karperkuil, 1995.
207 Veilingcatalogus collectie Ritman, Frides Laméris VOF, 1997, pagina 22.
208 Duijn 2016, 32.
209 Nederlands Tegelmuseum, nr 07435.
210 V160. Zie ook V194.
211 157-M01.
212 157-M02.

Afb. 5.6.8. Een majolicabord beschilderd met een 
putto.
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Uit de grond tussen de paalkoppen van de oostelijke fundering (S169) en die van het buurpand 
(S168) zijn vooral scherven uit de 17de eeuw gevonden.213 Hiertoe behoren scherven van 
roodbakkend en witbakkend aardewerk, steengoed, Weser-aardewerk en faience. Tussen de 
vondsten bevindt zich verder een tabakspijp die gedateerd kan worden omstreeks 1680-1710. 
De enige uitzondering is een scherf van een kom uit het Westerwald die duidelijk uit de 18de 
eeuw dateert.

5.6.7 Vondsten in en rond het huis
Op basis van deze vondsten zou gesteld 
kunnen worden dat het pand in de 17de 
eeuw is afgebroken. Toch is dat niet het 
geval, want uit andere vondsten valt af te 
leiden dat dit ongeveer een eeuw later moet 
zijn gebeurd. De jongste vondsten van dit 
perceel dateren namelijk rond 1750. Bij 
verdiepen van het opgravingsvlak zijn vooral 
achter het huis veel scherven gevonden.214 
De scherven zijn onder andere afkomstig 
van een bakpan, borden, een kop en een 
pispot van roodbakkend aardewerk, een 
grape of pot van Weser-aardewerk, een bord 
van Italiaanse faience (Ligurisch blauw), een bord van majolica, twee borden, een theeschotel 
en een plooischotel van faience, en vijf theeschotels van Chinees porselein. De plooischotel is 
afkomstig uit het atelier van Verstraeten in Haarlem en dateert uit de eerste helft van de 17de 
eeuw (afb. 5.6.11).215 Opvallend is het aandeel theeschotels van Chinees porselein en faience. 
De bijbehorende kopjes zijn niet gevonden. Twee van de Chinese theeschotels behoren tot 
het kapucijnergoed met bruine onderzijde uit 1675-1725. De voorwerpen van faience uit Delft 
dateren duidelijk uit de 18de eeuw.
Ook bij de aanleg van de werkput zijn voorwerpen van Chinees porselein gevonden, namelijk 
een scherf van een kom en een randscherf van een pot.216 De pot was een siervoorwerp op 
bijvoorbeeld een kast.

213 V159.
214 V168 en V169.
215 168-C02.
216 V156.

Afb. 5.6.11. Een scherf van een plooschotel.

Afb. 5.6.9. Een keurlood voor een haringnet uit Oudewater. Afb. 5.6.10. Een keurlood met een huismerk
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Ter hoogte van dit huis is in de rioolsleuf aan de 
voorzijde een hoeveelheid keramiek verzameld, 
waaronder zich opvallende stukken bevinden. De 
jongste vondsten dateren uit de tweede helft van 
de 18de eeuw. Tot de vondsten behoren diverse 
voorwerpen van Chinees porselein, waaronder een 
grote kom, een klapmuts van kraakporselein, een 
bord van kraakporselein, een bord, twee theeschotels 
en een kop.217 Verder zijn een scherf van een bord 
van Portugese faience (afb. 5.6.12) en een scherf 
van een bord van Italiaanse faience gevonden.218 Dit 
laatste bord is beschilderd in compendiario met een 
wapenschild, een decoratiewijze die weinig voorkomt 
(afb. 5.6.13). De overige keramiek betreft gewoon 
gebruiksmateriaal. 
Hoewel de vondsten fragmentarisch zijn en het niet zeker is dat alle scherven afkomstig zijn 
van voorwerpen die door de bewoners van het pand zijn gebruikt, valt wel duidelijk het aandeel 
pronk- en theegoed op. Deze voorwerpen getuigen van enige welstand.

217 V189 en V190.
218 189-C03 en 189-C01.

Afb. 5.6.12. Een scherf van een bord van 
Portugese faience.

Afb. 5.6.13. Een scherf van een Italiaans faience bord beschilderd in compendiario.
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Bord van Noord-Hollands slibaardewerk

Uit het uitbraakspoor komt een groot deel van een bord van zogenaamd Noord-Hollands 
slibaardewerk (afb. 5.6.14).219 In dit geval zou het beter zijn te spreken van Enkhuizer 
slibaardewerk, want het bord 
is een typisch Enkhuizer 
product. Het voorwerp is in 
gele slib beschilderd met een 
dubbelkoppige adelaar op de 
spiegel en losse motieven op 
de platte vlag. Op de adelaar 
zijn accenten in groene verf 
aangebracht. Rijkversierd 
slibaardewerk is een typisch 
Noord-Hollands product dat 
vanaf circa 1570 werd gemaakt. 
Productie vond plaats op 
diverse locaties, onder andere 
in Alkmaar. Kenmerkend voor 
veel borden is de kabelrand. 
De borden die kunnen worden 
toegeschreven aan Enkhuizen 
hebben dit type rand niet, maar 
een iets bredere platte vlag 
met losse slibmotieven of een 
doorlopend slibmotief. 
In het overzichtswerk van Noord-Hollands slibaardewerk uit 1997 staan slechts enkele 
borden afgebeeld die tot deze Enkhuizer groep behoren. Het eerste is een bord met 
een afbeelding van Adam en Eva, en is opgegraven in Enkhuizen.220 Een tweede bord 
toont de Verspieders in het land van Kanaän en is afkomstig uit Zwaagdijk.221 Een derde 
bord is beschilderd met een rennend hert en is gevonden in Graft.222 Een vierde bord is 
voorzien van een geometrisch patroon.223 Dit bord is aangetroffen in Harlingen en voor 
zover bekend kende Friesland geen eigen productie van dit type slibaardewerk. Het 
vijfde en laatste bord is beschilderd met een voorstelling die we waarschijnlijk als het 
Bijbelse verhaal van Christus en de Samaritaanse vrouw bij de put moeten duiden.224 
Ook dit bord is gevonden in Graft. Interessant bij dit stuk is de aanwezigheid van het 
jaartal 1601 en de combinatie van de losse motieven en een kabelrand. In de publicatie 
wordt gesteld dat de herkomst van al deze stukken onduidelijk is.225 Gedacht wordt aan 
Noordwest-Duitsland, Friesland of de Streek (regio tussen Enkhuizen en Hoorn).

219 157-C01 Twee scherven zijn op de stortgrond gevonden (V174).
220 Van Gangelen 1997, 83 (afb. 104).
221 Ibidem, 83 (afb. 105). In de publicatie uit 2009 staat als vindplaats Zwaag: Ostkamp en Venhuis 2009, 

24-25.
222 Ibidem 92 (afb. 121).
223 Ibidem 90.
224 Ibidem 107 (afb. 136).
225 Ibidem 93.

Afb. 5.6.14. Een bord van Noord-Hollands slibaardewerk 
met dubbelkoppige adelaar.
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In het boek ‘Werra Keramiek uit Enkhuizen opnieuw bekeken’ uit 2009 wordt voor het 
eerst Enkhuizen als productieplaats voor deze groep slibborden genoemd. Hierin staan 
enkele nieuwe stukken afgebeeld. De eerste is een scherf van een bord met het offer van 
Abraham, gevonden in Grootebroek.226 Op een tweede bord, eveneens uit Grootebroek, 
staan Adam en Eva afgebeeld.227 Een derde bord is voorzien van een slibbeschildering 
van een rennende eenhoorn.228 Dit bord is gevonden in Enkhuizen. In de publicatie wordt 
geconstateerd dat de voorstellingen op de slibborden zeer vergelijkbaar zijn met die 
op het in Enkhuizen geproduceerde Werra-aardewerk en worden de stukken geplaatst 
tussen 1600 en 1610.229

Vondsten van de afgelopen jaren tonen duidelijk aan dat de kern van het 
verspreidingsgebied van deze decorgroep duidelijk in Enkhuizen ligt. Bij een opgraving 
aan De Baan in 2004 is een groot deel van een bord met opnieuw Adam en Eva gevonden. 
Dit bord is voorzien van het jaartal 1600. Aan de Molenweg is in 2010 een vrijwel 
compleet bord met rennend dier aangetroffen. Verondersteld wordt dat deze komt uit 
een stadsafvallaag die hier rond 1591 is gestort. Van een opgraving langs de Raamstraat 
in 2013 komt een deel van een bord met waarschijnlijk opnieuw een rennend dier uit 
een afvallaag die tussen 1600 en 1625 wordt gedateerd. Naast (grotendeels) complete 
stukken zijn bij diverse opgravingen scherven gevonden. Ook buiten Enkhuizen zijn 
nieuwe vondsten bekend, bijvoorbeeld een bord met voorstelling van charitas (vrouw 
met kinderen) en jaartal 1611, afkomstig uit Venhuizen.

Onder de metaalvondsten van werkput 9 bevinden zich diverse keurloden voor haringnetten. 
Helaas is niet met zekerheid te zeggen dat al deze loden van dit perceel afkomstig zijn, want 
de werkput besloeg ook delen van de percelen 8 en 10. Bij de aanleg van de werkput is een 
haringnetlood van Enkhuizen gevonden, op de voorzijde voorzien van het wapen met de drie 
haringen van Enkhuizen en op de keerzijde van het jaartal 1612 (afb. 5.6.15).230 Initialen van de 
keurmeester ontbreken, mogelijk was dit in 1612 nog niet gebruikelijk. In de zuidwesthoek van 
de werkput, dus waarschijnlijk op perceel 8, is een haringnetlood van Oudewater aangetroffen 
(afb. 5.6.16).231 In de stortgrond, dus niet uit grond die zeker van dit perceel afkomstig is, 
komen een tweede haringnetloden van Oudewater (afb. 5.6.17)232 en een haringnetlood 

226 Ostkamp en Venhuis 2009, 24.
227 Ibidem, 26.
228 Ibidem, 62.
229 Ibidem 22, 26 en 62.
230 156-M01.
231 170-M03.
232 174-M01.

Afb. 5.6.15. Een haringnetlood van Enkhuizen. Afb. 5.6.16. Een haringnetlood van Oudewater.
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van Schiedam (afb. 5.6.18).233 
Op de loden uit Oudewater staat 
op de voorzijde de toren van 
het stadswapen met rondom de 
plaatsnaam OVDEWATER en op de 
keerzijde een letter. Bij het tweede 
lood is duidelijk de letter G te zien. 
Het haringnetlood van Schiedam 
is bijzonder omdat deze vierkant 
van vorm is.234 Op de voorzijde 
staan de drie zandlopers en letters 
SD van Schiedam; het stempel 
op de keerzijde is onduidelijk. De 
keurloden wijzen erop dat ergens 
begin 17de eeuw een bewoner 
van het pand actief was in de 
haringvisserij.
Andere metaalvondsten die 
mogelijk aan dit perceel kunnen 
worden gekoppeld zijn een 

233 174-M02.
234 Bij de opgraving is nog een tweede identiek keurlood gevonden (140-M02).

Afb. 5.6.17. Een van de twee haringnetloden van Oudewater. Afb. 5.6.18. Een haringnetlood van Schiedam.

Afb. 5.6.20. Een tinnen lepel, versierd met een hart, mogelijk een huwelijksgeschenk.

Afb. 5.6.19. Een deel van een versierde tinnen brandewijnkom.
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steel van een tinnen lepel, versierd met een hart (afb. 5.6.20)235 en een fragment van een 
tinnen brandewijnkom (afb. 5.6.19).236 Mogelijk moeten we de lepel beschouwen als een 
huwelijksgeschenk. De brandewijnkom is voorzien van een gegraveerde versiering.

5.6.8 Deelconclusie
Het pand op het perceel had een gereconstrueerde 
lengte van 10,6 meter en een breedte van 
6,7 meter (afb. 5.6.21). Het is over de volle 
breedte van het perceel gebouwd. Op basis van 
dendrochronologische dateringen kan worden 
gesteld dat het is gebouwd rond 1592. Erachter 
was waarschijnlijk een aanbouw (zomerkeuken) 
aanwezig. Enkele paaltjes en de positie van 
een grote waterkelder wijzen hierop. Deze had 
een breedte van 1,60 meter en een onbekende 
lengte. Niet zeker is of deze aanbouw direct in 
1592 is gemaakt. 
Het pand was gebouwd op palen van het hout 
van de fijnspar en ook enkele eiken palen. Hierop 
lagen planken van naaldhout en daarop stonden 
oorspronkelijk de bakstenen muren. Bij dit pand 
is de binnenindeling goed te reconstrueren. Het 
had een voorhuis, dat was verdeeld in twee 
kamers. In een van deze kamers is de fundering 
van een bedstede aangetroffen. Achter het 
voorhuis waren een gang, die naar het achtererf 
leidde, en een achterkamer. De binnenmuren 
waren gefundeerd op kleine paaltjes met daarop 
planken. Zowel van de buiten- als binnenmuren 
resteerde geen enkele baksteen meer.
Achter het pand was een waterkelder aanwezig, 
die op zeker moment buiten gebruik is gesteld 
en vervangen door een grotere waterkelder. 
Opvallend is dat de wanden van deze waterkelder 
bij de sloop volledig uit de bodem zijn gebroken. 
De sloop is zeer grondig gedaan.
Naast het pand, aan de kant van de dwarsstraat op perceel 8, bevond zich mogelijk een lange 
brede luifel. Een viertal eenvoudige bakstenen poertjes, op een afstand van 1,70 meter vanaf 
de zijgevel, wijst hierop. Hierboven is geopperd dat deze een functie bij een slijterij gehad kan 
hebben.
Op en rond het perceel zijn enkele keurloden voor haringnetten uit de eerste helft van de 17de 
eeuw gevonden. Mogelijk woonde hier toen iemand die in de haringvisserij actief was.
Het precieze moment van sloop is, net zoals bij de meeste andere panden, moeilijk vast te 
stellen. Vondsten die duidelijk na circa 1750 dateren ontbreken. 

235 170-M02.
236 170-M01.
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Afb. 5.6.21. Reconstructie van het pand op 
perceel 9.
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5.7 Perceel 10: een werkplaats (1593)

Op het perceel stond een pand dat de volledige breedte (6,9 meter) van dit perceel besloeg 
(afb. 5.7.1 en 5.7.2). Erachter was geen aanbouw aanwezig. Bij dit pand zijn de funderingen 
van alle vier de muren teruggevonden. Hierin was waarschijnlijk al direct vanaf de bouw een 
werkplaats gevestigd. 

5.7.1 Ophoging voorafgaand aan bouw pand 
Net als bij perceel 9 is een dik pakket van veen en lichtgrijze klei opgebracht tot een niveau van 
circa -1,20 tot -1,40 NAP (afb. 5.7.3). Hierin bevond zich geen vondstmateriaal. Waarschijnlijk 
is deze grond al in of voor 1592 (het veronderstelde bouwjaar van het pand op perceel 9) 
opgebracht. Voorafgaand aan de bouw van het pand op perceel 10 (rond 1593) is slechts 
met een dunne laag grijze klei opgehoogd om een goede vlakke ondergrond op -1,20 NAP te 
maken. Het werd kennelijk niet nodig gevonden om net als bij perceel 9 nog een dikke laag 
op te werpen. Vlak onder het vloerniveau zijn enkele scherven gevonden die waarschijnlijk 
uit die laag afkomstig zijn, namelijk een randscherf van een kom die van binnen groen is 
geglazuurd, een fragment witbakkend aardewerk en enkele scherven van een steengoedkan 
met ronde appliques.237 De scherven dateren ruwweg uit het laatste kwart van de 16de eeuw, 
wat overeenkomt met het veronderstelde bouwjaar van het pand.

De steengoedkan is gemaakt in Keulen of Frechen. Eén van de appliques op de steengoedkan 
is grotendeels compleet (afb. 5.7.4).238 Hierop staat een wapenschild met helmteken met 
uitbundige bladerranken. Opmerkelijk is dat de helm van een soort tiara lijkt te zijn voorzien. 

237 V131.
238 131-C01.

Afb. 5.7.2. Overzicht van werkput 7 met de funderingen van het huis op perceel 10.
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Het wapen is gevierendeeld en heeft een 
hartschild. Hieronder staan de initialen LW 
van de stempelsnijder. De kan is gemaakt in 
Keulen of Frechen, maar de stempelsnijder 
LW kennen we uit Siegburg. Zijn naam is 
onbekend en hij was werkzaam rond 1572-
1579. Zijn initialen staan op veel fraaie 
producten, die tot de top van de Siegburgse 
productie worden gerekend. Mogelijk zijn 
stempels verhandeld en daardoor ook in 
Keulen of Frechen toegepast.

5.7.2 Funderingen
Fundering oostelijke zijgevel
De fundering van de oostelijke zijgevel 
had een zeer opvallende constructie. Op 
regelmatige afstand stonden palen van 
naaldhout (S125). Tegen de westkant van 
deze palen, dus de binnenzijde van het 
pand, waren planken geplaatst, die met 
behulp van dunne naaldhouten paaltjes en 
ijzeren nagels op hun plek werden gehouden 
(S129, afb. 5.7.5). 
De palen van naaldhout (S125) waren aan de kant van de planken gekantrecht, wat speciaal 
voor deze toepassing moet zijn gedaan. De meeste paalkoppen waren plat; bij twee palen 

Afb. 5.7.3. Noordprofiel met ophogingen van veen en klei en rechts het houten schot S129. De lagen met 
schelpgruis vormen de vloerniveau’s in het huis.

Afb. 5.7.4. Een groot deel van een applique van de 
steengoedkan uit Keulen of Frechen. Hierop staat een 
wapenschild met helmteken en uitbundige bladerranken.
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was een rechthoekige pen aanwezig. Op de palen heeft oorspronkelijk een lange houten balk 
gelegen, die door middel van een pen-en-gatverbinding aan de funderingspalen was bevestigd. 
Deze balk is bij de sloop verwijderd. Alle palen van deze fundering zijn getrokken. De diameter 
varieerde van 15 tot 30 cm en de lengte van 1,85 tot 2,85 meter.

Het houten schot bestond uit maximaal drie planken boven elkaar met een hoogte van maximaal 
100 cm. De structuur is gezien over een lengte van 8,70 meter. Dit is niet de volledige lengte: 
richting het noorden liep het houtwerk door in het profiel. De planken waren zowel van naaldhout 
als eikenhout. De eiken planken zijn allemaal hergebruikte stukken scheepshuid, wat blijkt uit 
de aanwezige pengaten, soms nog met eiken pennen. Vier planken zijn dendrochronologisch 
onderzocht. De constructie wordt in meer detail besproken in paragraaf 7.3.
Hoewel we hier met een fundering van een pand te maken hebben, vertoont de constructie 
alle kenmerken van een beschoeiing of grondkering. Het noordprofiel maakt duidelijk wat hier 
aan de hand is. Voorafgaand aan de ophoging en bouw van de huizen liep ongeveer haaks 
op de Lange Tuinstraat een brede vaart. Perceel 10 is op de westelijke oever van deze vaart 
opgehoogd en om te voorkomen dat de grond onder het pand vandaan zou schuiven richting 
het niet opgehoogde deel van het terrein aan de oostzijde is deze constructie gemaakt.

Fundering achtergevel
De fundering van de achtergevel bestond uit een enkele rij palen, het merendeel van naaldhout 
met een diameter van 18 tot 28 cm (S135, afb. 5.7.6). Geheel aan de westkant, aansluitend 
op de fundering van de westelijke zijgevel, waren enkele palen van eikenhout toegepast. Bij 
drie palen van naaldhout is de lengte bepaald: de kortste had een lengte van 1,52 meter en de 
langste van 2,42 meter. De palen hadden platte koppen, waarbij vier palen een rechthoekige 
pen hadden. Hier lag dus net als bij de zijgevel een funderingsbalk. Bij de fundering van de 
achtergevel resteerden nog twee rijen bakstenen van de onderste laag van de bakstenen 

Afb. 5.7.5. Het houten schot met daar achter de palen (S125) van de fundering van de oostgevel van het 
huis.
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fundering (S136). Deze twee rijen lagen oorspronkelijk aan weerszijden van de houten balk 
(totale breedte 55 cm). De toegepaste bakstenen (gele bakstenen 20,5x9x4 cm) wijzen erop 
dat het pand volledig van gele baksteen was opgetrokken.

Fundering westelijke zijgevel
De fundering van de westelijke zijgevel week af van die van de andere funderingen doordat 
hier naast palen van naaldhout ook palen van eikenhout waren toegepast (S168). De palen 
waren bovendien minder systematisch op vaste afstanden in de bodem geslagen. De palen 
van eikenhout hadden gemiddeld genomen een kleinere diameter (circa 10 tot 16 cm) dan 
de palen van naaldhout. In de rij stond één paal met een grote diameter (30 cm) en een 
rechthoekige pen, die een lange funderingsbalk op zijn plek heeft gehouden. Net als bij de 
andere funderingen was deze balk niet meer aanwezig. Drie palen van naaldhout zijn uit de 
bodem getrokken. De lengte van deze palen varieerde van 1,80 tot 2,40 meter; één van de 
palen was vierzijdig gekantrecht en een andere was rond van vorm. De eiken paal bleek een 
stuk secundair gebruikt spant van een schip (M87, zie paragraaf 7.2).

Fundering voorgevel
Bij de begeleiding van het graven van een rioolsleuf in de stoep na afloop van de opgraving is 
geconstateerd dat ook de voorgevel op palen gefundeerd was (afb. 5.7.7). In het zuidprofiel 
van de sleuf zijn zes palen op regelmatige afstand waargenomen (S216).
In totaal zijn van alle vier funderingen elf palen bemonsterd voor dendrochronologisch 
onderzoek, waarvan er zes zijn onderzocht.239 Alle zes palen zijn van naaldhout, in alle gevallen 
blijkt het om grove den te gaan. Eén van de monsters heeft geen datering opgeleverd.240 Twee 

239 M54, M55, M66, M85, M88, M110.
240 M88.

Afb. 5.7.6. Fundering van de achtergevel (S135).
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monsters leveren een kapdatum op in de herfst of winter van 1590/1591.241 Drie monsters 
geven een kapjaar van herfst of winter 1592/1593.242 Op basis van deze dateringen kunnen we 
de bouw van het pand plaatsen rond 1593.

5.7.3 Vloeren
Inpandig is een klein stukje van een vloer 
aangetroffen, bestaande uit brokken van rode en 
gele bakstenen van diverse formaten (S130). De 
bakstenen bevonden zich op -0,94 NAP en lagen 
op schelpgruis. Binnen de contouren van het 
pand is nog een baan met schelpgruis gevonden 
(S131). Deze laag schelpgruis was ook over 
vrijwel de volledige lengte van het noordprofiel 
zichtbaar. Aannemelijk is dus dat over de volledige 
oppervlakte van het pand een vloer heeft gelegen. 
Midden in het pand was een langwerpige kuil 
met afbraakpuin aanwezig (S133). Het spoor had 
een lengte van circa 3 meter en een breedte van 
circa 80 cm. Vanaf het vloerniveau was de diepte 
ongeveer 100 cm. Het puin bestond uit brokken 
van rode bakstenen, plavuizen en dakpannen. De 
meeste dakpannen zijn geglazuurd (zie perceel 11). Mogelijk gaat het om het uitbraakspoor 
van een kleine (voorraad)kelder. Een aanwijzing daarvoor is dat onderin het spoor meerdere 

241 M85, M110.
242 M54, M55, M66.

Afb. 5.7.7. In de rioleringssleuf zijn de palen van de fundering van de voorgevel gevonden.

Afb. 5.7.8. Een scherf van Italiaans 
tinglazuuraardewerk met witte hoogsels.
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geglazuurde plavuizen (15x15x2,5 cm) zijn aangetroffen, die als restant van de bodem kunnen 
worden beschouwd. Tussen het afbraakpuin zijn ook enkele scherven aangetroffen, namelijk 
een fragment witbakkend aardewerk, een fragment Weser-aardewerk, een stukje steel van 
een tabakspijp en een kleine scherf van Italiaans tinglazuuraardewerk met witte hoogsels (afb. 
5.7.8).243 De scherven dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw en zijn meegekomen met 
grond waarmee de kuil is dichtgegooid. 

5.7.4 Tonput
Achter de zuidoosthoek van het pand bevond zich een tonput (S134, afb. 5.7.9 en 5.7.10). De 
houten ton was nog compleet aanwezig en had een hoogte van ongeveer 80 cm. De diameter 
is in het opgravingsvlak vastgesteld op 56 cm, maar mogelijk was de ton naar onderen toe 
breder. De ton wordt in paragraaf 7.1 meer gedetailleerd besproken. De bovenkant van de ton 
bevond zich op -1,38 NAP, wat ongeveer 45 cm onder het vloerniveau in het pand is. Mogelijk 
had de tonput een kleine bakstenen opbouw, die bij de sloop is verdwenen. Waarschijnlijk 
diende de ton om regenwater op te vangen.

Een duig van de ton is dendrochronologisch onderzocht, maar dit heeft geen datering 
opgeleverd.244 Wanneer de tonput in de bodem is geplaatst, is daardoor onzeker. 
De ton had geen bodem en was stevig in de bodem gedrukt waardoor de onderste 13 cm 
van de ton grond bevatte, die ook als ophogingsmateriaal onder en rondom de ton aanwezig 
was. Daarop was in de ton een 9 cm dikke laag van grijs zand met schelpgruis aanwezig. De 
bovenste 58 cm van de ton was opgevuld met grijze zandige klei met schelpgruis, mortelbrokjes 
en organisch materiaal.

243 138-C01.
244 M60.

Afb. 5.7.9. Achter de zuidoosthoek van het huis bevond zich een ingegraven houten ton (S134).
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Geheel bovenin de ton zijn meerdere voorwerpen gevonden die tot het kinderspeelgoed 
behoren, namelijk drie complete miniatuurvoorwerpen van aardewerk, de scherven van 
nog twee andere miniatuurvoorwerpen van aardewerk en een miniatuur treeft van messing 

Afb. 5.7.12. Een miniatuur treeft van messing. Afb. 5.7.13. Een kop met geschulpte rand.

Afb. 5.7.14. Een grape met twee oren. Afb. 5.7.15. Bakje met oor op de rand.

Afb. 5.7.10. Aanzicht van de houten ton S134, met 
rechts de funderingspalen van de achtergevel (S135).

Afb. 5.7.11. Uit tonput S134 komen diverse 
miniatuurvoorwerpen.
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(afb. 5.7.11 en 5.7.12).245 Deze zijn bij het 
dichtgooien van de tonput weggegooid. De 
eerste complete miniatuur is een kop van 
witbakkend aardewerk met geschulpte rand 
(afb. 5.7.13).246 Deze is volledig lichtgroen 
geglazuurd. De tweede is een grape met 
twee oren, eveneens van witbakkend 
aardewerk (afb. 5.7.14).247 Dit exemplaar 
is van binnen geel en van buiten groen 
geglazuurd. De derde complete miniatuur is 
een bakje met oor op de rand, ditmaal van 
roodbakkend aardewerk (afb. 5.7.15).248

In de ton zijn nog enkele scherven gevonden 
van een bord van Chinees porselein, een 
bord van majolica en een klein bord van 
Nederrijns aardewerk.249 Dit bord is voorzien van een eenvoudige slibversiering met kruislings 
geplaatste lijnen (afb. 5.7.16).250 Verder komen uit de ton een koperen speld, een stukje 
gebogen messingdraad en een fragment vensterglas.
Op basis van de vondsten kan het dichtgooien van de put rond 1750 worden geplaatst. 
Opvallend is de hoeveelheid kinderspeelgoed, wat niet past bij een gebruik als werkplaats. 
Waarschijnlijk zijn de voorwerpen afkomstig van de bewoners van het buurpand op perceel 11, 
waarbij de werkplaats vermoedelijk hoorde.

5.7.5 Houten put
In het pand bevond zich vlak voor de oostmuur een vierkante houten put (S124, afb. 5.7.17). 
De bovenkant van het spoor was deels verstoord door een grote vierkante kuil, die in de 20ste 
eeuw is gegraven. Enkele planken van de put waren daardoor omver getrokken en lagen plat 
in het vlak. 
De put was gemaakt door zes planken van onderen aan te punten en in de bodem te slaan. 
Inwendig had de put een afmeting van ongeveer 50 bij 50 cm. De planken waren van naaldhout, 
waren 3 tot 4 cm dik en maximaal 1,38 meter lang. Vier planken waren 24 tot 29 cm breed, de 
andere twee planken waren beide 55 cm breed. In een van deze brede planken waren sporen 
van secundair gebruik aanwezig, namelijk vier ronde houten pennen. De oorspronkelijke 
functie van de plank is onbekend.
Een vergelijkbare inpandige vierkante put is aangetroffen in een werkplaats aan de Nieuwe 
Haven, bij de opgraving Paktuinen 2013.251 Die put was opgebouwd uit een lange houten koker 
met daaronder een houten ton, waarin welwater uit de bodem kwam. Door de houten koker 
werd dit water vermoedelijk omhoog gepompt. Aannemelijk is dat ook bij de Lange Tuinstraat 
de put bestemd was om grondwater omhoog te halen. De onderkant van de put lag ongeveer 
op het niveau van de natuurlijke bodem.

245 133-M01.
246 133-C03.
247 133-C01.
248 133-C02.
249 V137.
250 137-C01.
251 Schrickx en Duijn 2013, 269.

Afb. 5.7.16. Een bord van Nederrijns aardewerk.
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Twee planken, die geen zichtbare kenmerken 
van secundair gebruik vertoonden, zijn 
dendrochronologisch onderzocht.252 In beide 
gevallen gaat het om grove den. Eén van 
beide leverde geen datering op. De andere 
plank is afkomstig uit een boom die is gekapt 
rond 1701-1703. De put is dus waarschijnlijk 
rond deze tijd gemaakt. Uit de insteek 
rondom de houten planken komt een kleine 
hoeveelheid vondstmateriaal.253 Hieronder 
bevindt zich een grotendeels complete kleine 
grape met scherpe buikknik en onverdikte 
rand, een typisch 17de-eeuws product (afb. 
5.7.18).254 Verder is een bodemfragment 
van waarschijnlijk een pispot van steengoed uit het Westerwald gevonden, daterend uit de late 
17de of vroege 18de eeuw, en ook twee brokken van geglazuurde dakpannen.255

Doordat de planken in de bodem waren geslagen, bevond zich onderin de put (circa 37 cm) de 
ophogingsgrond die ook rondom de put aanwezig was. De put was verder opgevuld met gruis 
van slakmateriaal en kolen, puin en kiezelstenen. 
Uit deze vulling komen ook enkele scherven, onder andere van een grape en een pot van 
roodbakkend aardewerk, een plooischotel van Delfts witte faience en een theeschotel van 
Chinees porselein.256 Tot de vondsten behoort ook een wandtegel, die waarschijnlijk vanwege 

252 M57 en M58.
253 V136.
254 136-C01.
255 V134 en V135.
256 V125, V132 en V135.

Afb. 5.7.17. Vierkante houten put S124 in het pand.

Afb. 5.7.18. Een complete grape uit de 17de eeuw.
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de uitgelopen verf na het bakken is 
afgekeurd voor de beste kwaliteit, maar 
wel is gebruikt (afb. 5.7.19).257 Verder is 
een stukje vensterglas en een fragment van 
een bolle fles met korte hals aangetroffen. 
Het volledig ontbreken van industrieel 
aardewerk, zoals saltglazed stoneware en 
creamware, duidt erop dat de put voor circa 
1750 is dichtgegooid.

5.7.6 Afbraakpuin
Op de palen van de oostelijke fundering van 
het pand bevond zich een uitbraaksleuf die 
was opgevuld met grond met veel brokken 
(ijzer)slakken en ijzerroest (S123). Dat 
houdt in dat het gebouw gelijktijdig is 
afgebroken met het buurpand (perceel 11), 
waar ook veel (ijzer)slakken en brokken 
roest zijn aangetroffen. Tussen de brokken 
in de uitbraaksleuf bevonden zich ook twee 
ijzeren kanonskogels (afb. 5.7.20); andere 
ijzeren voorwerpen zijn niet gevonden.258 
De kogels wegen 2313 gram (diameter 86 
mm) en 1367 gram (diameter 73 mm).
Uit de uitbraaksleuf zijn verder twee 
complete ongeglazuurde plavuizen 
verzameld, de eerste met een formaat van 
12,7x12,7x2,2 cm en de tweede met een 
formaat van 16,5x16,5x2,5 cm.259 Bij het 
vrijleggen van de palen zijn tot slot een scherf van een bord van Chinees kraakporselein en 
een scherf van een theeschotel van Chinees porselein gevonden.260

Op dit perceel zijn in diverse contexten fragmenten van geglazuurde golfpannen gevonden, 
namelijk bij de aanleg van het vlak261, uit de insteek van tonput S134262, uit de vulling met 
kolengruis van put S124263 en uit puinkuil S133.264 Deze geglazuurde golfpannen worden apart 
besproken in paragraaf 5.8.9. Uit het feit dat deze pannen zijn gevonden in de insteek van 
de twee putten blijkt dat deze al in de vroege 18de eeuw (put S124) en mogelijk al in de 17de 
eeuw (tonput S134) in de bodem zijn beland. Puinkuil S133 hangt mogelijk wel samen met de 
afbraak.

5.7.7 Deelconclusie
Op basis van de aangetroffen resten tijdens de opgraving en de begeleiding van de rioolsleuf 

257 125-BK01.
258 122-M01 en 122-M02.
259 V122.
260 V126.
261 V123.
262 V134.
263 V135.
264 V130.

Afb. 5.7.19. Een wandtegel met uitgelopen verf.

Afb. 5.7.20. Twee ijzeren kanonskogels.
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zijn de lengte en breedte van het pand precies te bepalen. Het pand had een lengte van 11,6 
meter en een breedte van 6,8 meter. Op basis van dendrochronologische dateringen kan 
worden gesteld dat het pand is gebouwd rond 1593. Waarschijnlijk was het een werkplaats, wat 
blijkt uit het ontbreken van een aanbouw (zomerkeuken) en de afwezigheid van waterkelders. 
Binnen het huis is een restant van een vloer van brokken bakstenen gevonden, wat typisch 
voor een werkplaats is. Ook de aanwezigheid van een kleine inpandige put sluit bij deze functie 
aan. Aanwijzingen voor een binnenindeling met bijvoorbeeld bedstedes ontbreken bovendien. 
Binnen het huis is geen huishoudelijk afval gevonden. Wel zijn tussen het afbraakpuin 
kolengruis en brokken ijzerroest gevonden, die erop wijzen dat in het pand een smederij en/
of ijzergieterij was gevestigd toen deze werd afgebroken. Tussen dit afval zijn twee ijzeren 
kanonskogels aangetroffen. De smederij maakte dus in ieder geval (kleine) kanonskogels.
Het pand was gebouwd op korte houten palen, die deels waren voorzien van rechthoekige 
pennen. Op de palen hebben houten funderingsbalken gelegen, die door middel van een pen-
en-gatverbinding aan de palen waren verbonden. De andere palen hadden platte koppen. Op 
de funderingsbalken waren de muren gemetseld, maar zowel de balken als de muren zijn bij 
sloop volledig uit de bodem verwijderd. Slechts enkele bakstenen resteerden bij de fundering 
van de achtergevel, die erop wijzen dat het pand in gele baksteen was opgetrokken. Opvallend 
is dat meer panden in Enkhuizen die niet als woonhuis zijn gebouwd muren van gele bakstenen 
hebben. Woonhuizen werden bij voorkeur in de gebruikelijke rode bakstenen gebouwd.
Bij de oostelijke fundering was tegen de palen een beschoeiing van planken gemaakt, omdat 
het belendende perceel (perceel 11) in 1593 nog niet was opgehoogd en zich hier een laagte 
bevond. Hier liep namelijk voorafgaand aan de aanleg van de Lange Tuinstraat een breed 
water. Het pand op perceel 10 is op de opgehoogde oever van dit water gebouwd. Voor de 
oostelijke fundering waren de palen op regelmatige afstand geslagen en waren dikkere en 
langere palen gebruikt dan bij de andere funderingen. Ook bij de funderingen van de voor- 
en achtergevel waren de palen op regelmatige afstand geslagen. Al deze palen waren van 
naaldhout. In de fundering van de westelijke zijgevel waren zowel palen van naaldhout als 
van eikenhout toegepast. Deze palen waren kleiner en op onregelmatige afstand geslagen. Bij 
de bouw is dus geen uniforme partij hout gebruikt. Het totaal aantal toegepaste palen is bij 
benadering vast te stellen, namelijk circa 55 stuks.
Zoals gezegd, waren er geen aanwijzingen voor een binnenindeling, maar de funderingen 
kunnen door de grondige afbraak en enkele grote verstoringen zijn verdwenen. Binnen het 
huis zijn enkele losse planken aangetroffen, die de restanten van een fundering van een 
binnenmuur geweest kunnen zijn. Daarnaast was een langwerpig uitbraakspoor aanwezig, 
waar zich mogelijk een voorraadkelder heeft bevonden.
Achter het huis was een houten ton in de bodem geplaatst, waarschijnlijk voor de opvang van 
regenwater. Begin 18de eeuw is inpandig een eenvoudige vierkante put gemaakt door enkele 
planken in de bodem te slaan. Mogelijk is deze gemaakt toen in het pand een smederij werd 
opgericht. De put diende om grondwater omhoog te halen.
Binnen en achter het huis zijn weinig vondsten gedaan, wat niet vreemd is aangezien dit pand 
niet werd bewoond, maar als werkplaats werd gebruikt. Het moment van afbraak is daardoor 
niet precies vast te stellen. Materiaal dat duidelijk na circa 1750 dateert, ontbreekt. De afbraak 
wordt om die reden rond 1750 geplaatst.
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Afb. 5.8.1. Overzicht van de sporen uit fase 1 (rond 1594) op perceel 11.



127

S81

S82

S69S105

S86

S80

S59

S71

S61

S59

S70

S60

S61

S70

S58

S126

S127

S103

S75

Enkhuizen, Lange Tuinstraat 1-35
Project 433, Archis-nr 3991157100
Schaal 1:100 
© Archeologie West-Friesland

Perceel 1: situatie rond 1650 S8 spoornummer

contour werkput

reconstructie

reconstructie (onzeker)

erfgrens

muur

vloer

kelder/goot/put

hout

spoor

reconstructie straat/steeg

Afb. 5.8.2. Overzicht van de sporen uit fase 2 (rond 1650) op perceel 11.
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5.8 Perceel 11: een huis (1594)

Op het perceel stond een huis dat de volledige breedte (6,9 meter) van dit perceel besloeg 
(afb. 5.8.1 t/m 5.8.3). Achter het pand was waarschijnlijk een aanbouw aanwezig. De houten 
funderingen van de zijgevels en de achtergevel zijn teruggevonden.

5.8.1 Ophoging voorafgaand aan bouw huis 
De ophoging van perceel 11 en perceel 12 (straat) zijn waarschijnlijk gelijktijdig uitgevoerd. 
Uit het noordprofiel van werkput 4 (profielen 7 en 9) blijkt dat de vaart grotendeels vanaf de 
westzijde is opgevuld. Hiervoor is veen en lichtgrijze klei gebruikt. Voorafgaand aan de bouw 
van het huis is opgehoogd met voornamelijk lichtgrijs zand tot een niveau van -1,00 NAP. Op 
dat niveau lag ook de straat op perceel 12.
Uit de ophogingslagen (mogelijk ook perceel 12) komen scherven uit de 16de eeuw, namelijk 
roodbakkend aardewerk, witbakkend aardewerk en steengoed.265

5.8.2 Funderingen
De bakstenen funderingen van het pand zijn bij de sloop volledig uit de bodem verwijderd. Wel 
zijn de houten funderingen aangetroffen (afb. 5.8.4).

Fundering oostelijke zijgevel
De fundering van de oostelijke zijgevel bestond uit een rij liggende houten elementen van 
120 tot 170 cm lang (S86), waarop oorspronkelijk haaks een plank heeft gelegen. Hierop was 
de zijmuur gebouwd. Bij de opgraving zijn in totaal twaalf houten elementen blootgelegd: elf 
stukken eikenhout en één balk van naaldhout. De fundering liep nog verder door richting de 

265 V100, V106, V107, V108.

Afb. 5.8.3. Overzicht van werkput 4 met de plavuizen vloer van het huis op perceel 11. Op de achtergrond 
de huizen van de Cromhoutstraat.
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voorgevel, zodat het totaal aantal liggers berekend kan worden op circa 16 stuks. Deze houten 
elementen lagen op onderlinge afstanden van 20 tot 40 cm. De diktes van de eiken elementen 
wisselde sterk, namelijk van 7 tot 25 cm. 

Fundering achtergevel
De fundering van de achtergevel bestond uit palen van naaldhout (grove den) die paarsgewijs 
in de bodem waren geslagen (S82). In totaal zijn veertien palen aangetroffen. Opvallend is het 
ontbreken van één paar palen, waarvoor niet goed een verklaring is te geven. Dat de palen 
paarsgewijs zijn geslagen, wijst erop dat op de palen een brede houten balk of plank heeft 
gelegen, waarop de muur was gebouwd. Bij een opgraving aan de Paktuinen in 2013 was bij 
een van de huizen de achtergevel op een afgedankt scheepsroer gebouwd, die was onderheid 
met een dubbele rij palen. Wellicht is ook hier een scheepsroer toegepast en is deze bij sloop 
uit de bodem verwijderd.
Zes palen van deze fundering zijn uit de bodem getrokken. Al deze palen waren tweezijdig 
aangepunt en de lengte varieerde van 1,58 meter tot 1,94 meter.

Fundering westelijke zijgevel
De fundering van de westelijke zijgevel is slechts deels teruggevonden (S126). Deze fundering 
was identiek uitgevoerd als die van de oostelijke zijgevel, namelijk door houten elementen in de 
bodem te leggen. In totaal zijn zeven houten elementen aangetroffen: vijf stukken eikenhout 
en twee balken van naaldhout. Deze fundering sloot aan op de fundering van de achtergevel, 
maar liep niet verder door richting de voorgevel. In plaats van een volgend liggend houten 
element, waren twee palen in de bodem geslagen, net zoals bij de achtergevel.
Een mogelijkheid is dat uitsluitend de achterkamer van het pand van een eigen zijmuur met 
fundering is voorzien en dat de voorkamer van het pand een gemeenschappelijke muur met 
het buurpand (perceel 10) had. In dat geval zijn de balken van de voorkamer eenvoudig in 

Afb. 5.8.4. De funderingen van de zijgevels (S86 en S126) bestonden uit houten liggers met daarop een 
plank; de achtergevel was gefundeerd op palen (S82).
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de zijmuur van het buurpand ingekast. Waarom dit dan is gedaan, is onduidelijk. Feit is dat 
een fundering met dwars onder de muur geplaatste houten elementen moeilijk was te maken 
door de aanwezigheid van het buurpand. De muur kwam daardoor niet midden op die houten 
elementen te staan, maar geheel aan de zijkant. Misschien hebben de bouwers halverwege de 
fundering besloten toch anders te werk te gaan.

Fundering binnenmuren
Halverwege het pand was een fundering van een binnenmuur aanwezig (S80), die dit verdeelde 
in een voor- en achterkamer (afb. 5.8.5). Deze was net als de funderingen van de zijmuren 
gemaakt door houten elementen liggend in de bodem te plaatsen. In totaal zijn acht houten 
elementen gevonden. In dit geval waren uitsluitend balken van naaldhout toegepast.
Een tweede fundering van een binnenmuur (S81) lag evenwijdig aan de zijgevels, op een kleine 
afstand verwijderd van de fundering van de westelijke zijgevel. Ook deze fundering bestond 
uit liggende houten elementen, in totaal negen stuks en opnieuw alles van naaldhout. Haaks 
hierop lag een plank van naaldhout en daarop heeft oorspronkelijk de muur gestaan. De plank 
bevond zich op -1,21 NAP, wat tevens de onderkant van de bakstenen fundering is geweest. 
Ook op de houten elementen van de andere funderingen hebben planken gelegen, maar die 
waren niet meer aanwezig. Deze fundering (S81) diende voor een gangmuur, die vanuit de 
voorkamer naar het erf achter het huis leidde. De gang was ongeveer 1,20 meter breed.

Van de houten funderingen van de zijmuren, achtermuur en binnenmuren zijn veel houtmonsters 
genomen.266 Hiervan zijn in totaal twaalf monsters dendrochronologisch onderzocht. Dit aantal 
is groter dan normaal nodig om een spoor goed te kunnen dateren. In dit geval leverden acht 

266 In totaal 21 monsters: M24 t/m M27, M36 t/m M44, M47 t/m M53 en M70.

Afb. 5.8.5. Houten balken (S80) van de fundering van de binnenmuur.
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monsters, alle van grove den, geen 
datering op.267 Van Daalen schrijft 
in het rapport dat het opvallend is 
dat de monsters van goede kwaliteit 
zijn, maar toch geen datering hebben 
opgeleverd en heeft hier geen 
verklaring voor. Het lijkt erop dat 
een partij hout is gekocht uit een 
herkomstgebied dat ontbreekt in 
de vergelijkingskalenders. Wellicht 
dat de metingen in de toekomst wel 
kunnen worden gedateerd en de 
herkomst van het hout kan worden 
bepaald. Tussen de funderingsbalken 
van grove den bevonden zich ook 
balken van eikenhout. De liggers van 
naaldhout waren netjes gezaagde 
balken van 1,10 tot 1,70 meter lang 
en 10 tot 14 cm dik. Hier gaat het 
duidelijk om primair toegepast hout. 
De eikenhouten liggers daarentegen 
hadden in de meeste gevallen 
onregelmatige vormen, met schuine 
kanten of inkepingen (afb. 5.8.6). 
Bij één ligger waren veel pengaten 
aanwezig; het gaat hier duidelijk om 
een stuk scheepshout (M70, zie voor 
de beschrijving en tekening paragraaf 
7.2). We hebben dus bij die stukken 
hout te maken met secundair toegepast hout. Tussen al deze stukken eikenhout bevonden zich 
ook enkele balken die geen kenmerken van een eerdere toepassing vertoonden. Op één van 
deze stukken hout stond een huismerk ingekrast, vermoedelijk het eigendomsmerk van de 
houthandelaar (afb. 5.8.7). Vier monsters uit deze balken zijn dendrochronologisch onderzocht 
en deze bleken goed te dateren. Twee monsters hebben een kapinterval opgeleverd, namelijk 
tussen 1584 en 1600 en tussen 1593 en 1610.268 Bij twee monsters is het kapjaar te bepalen, 
namelijk in de herfst of winter van 1592/1593 en in de herfst of winter van 1593/1594.269 
Aannemelijk is dat het pand rond 1594 werd gebouwd.

5.8.3 Aanbouw
Achter het pand heeft een kleine aanbouw gestaan, waar vrijwel niets van is teruggevonden. 
Eén paal (S69) heeft vermoedelijk onderdeel uitgemaakt van de fundering. Deze paal was 
van naaldhout, aan de onderzijde aangepunt en had een lengte van 0,75 meter. Dat hier een 
aanbouw is geweest, blijkt uit de positie van een waterkelder. De aanbouw heeft een breedte 
van 1,80 meter gehad; de lengte is onbekend.

267 M25, M26, M37, M38, M39, M48, M49 en M50.
268 M40 en M51.
269 M41 en M52.

Afb. 5.8.6. De funderingen bestonden deels uit hergebruikt 
eikenhout.

Afb. 5.8.7. Ingekerfd merk op een van de eiken balken van 
de fundering.
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5.8.4 Vloeren en kasten
Fase 1
Bijzonder is dat in de achterkamer vier balken zijn aangetroffen waarop een houten vloer 
heeft gelegen (S79, afb. 5.8.8). De naaldhouten balken lagen op een dunne laag grijs zand 
en hadden een lengte van circa 4,40 meter en een dikte van 10 tot 12 cm. De ruimtes tussen 
de balken waren 95 tot 100 cm breed. De houten planken waren niet meer aanwezig; deze 
hebben op een niveau van circa -1,10 NAP gelegen. Tussen de meest zuidelijke balk en de 
achtergevel lag een bakstenen spoor (S83), dat zich het best laat omschrijven als bakstenen 
deurmat. Dit is een typisch verschijnsel voor ruimtes met onverharde of houten vloer. Op deze 
plek bevond zich dus een deur in de achtergevel. In het spoor waren brokken van vrij grote 
bakstenen (?x10,5x4 cm) toegepast.
Eén van de balken is bemonsterd voor houtsoortbepaling en deze was gemaakt van het hout 
van de fijnspar.270 

In de grond tussen en onder de balken zijn drie knikkers gevonden, die kennelijk door de 
kieren tussen de planken onder de vloer zijn gerold.271 De knikkers tonen aan dat hier kinderen 
hebben gespeeld. Een andere vondst is een Engels drieledig lakenlood met een gekroonde 
distel met lauwerkrans en de tekst K LENOX (afb. 5.8.9).272 De naam Lenox verwijst naar 
het hertogdom Lennox in Schotland. Het keurlood dateert uit de 17de eeuw en moet tijdens 
het gebruik van het pand in de bodem (onder de bedstede) zijn beland. Verder is nog een 
koppelstuk van een riemverdeler gevonden, versierd met een hoofdje (afb. 5.8.10).273

270 M23.
271 V81.
272 87-M01.
273 81-M01.

Afb. 5.8.8. In de achterkamer lagen vier houten balken (S79) waarop een houten vloer heeft gelegen.
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In de achterkamer bevonden zich tegen de scheidingsmuur met de voorkamer drie afgescheiden 
ruimtes. Pal tegen een van de balken van de vloer was een bakstenen stroomlaag (soort 
rollaag, rode bakstenen 17,5x8,5x4 cm) aanwezig waarop een houten wand kan hebben 
gestaan (S76, afb. 5.8.11). Mogelijk is deze bakstenen stroomlaag in de 17de eeuw toegevoegd 
of vernieuwd want het baksteenformaat is typisch voor de 17de eeuw. Achter deze houten wand 
was een ruimte van ongeveer 1,20 meter diepte aanwezig. Deze was verdeeld in minimaal drie 
compartimenten. 

Afb. 5.8.9. Een Engels drieledig lakenlood met 
gekroonde distel met lauwerkrans en tekst K LENOX.

Afb. 5.8.10. Een stuk van een riemverdeler, versierd 
met een hoofdje.

Afb. 5.8.11. Een stroomlaag van bakstenen (S76) vormde de basis voor een houten wand met daarachter 
bedsteden en een kast. Geheel rechts was een doorgang naar de voorkamer.
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Geheel aan de oostkant was een compartiment van ongeveer 1,00 meter breed aanwezig. 
Op de vloer lagen rode bakstenen (21x10x4 cm) op een laagje zand (S78). De bakstenen 
stroomlaag liep niet langs dit compartiment door. Waarschijnlijk bevond zich hier een doorgang 
naar de voorkamer.
Daarnaast bevond zich een tweede compartiment van 1,10 meter breed, dat van het eerste 
werd gescheiden door een houten balkje (S85). Op het houten balkje heeft een houten wand 
gestaan. Op de vloer van het tweede compartiment lagen eveneens bakstenen (S77), zowel 
roodgele (mengkleur) als gele bakstenen (20x10x4 cm en 17x8x3,5 cm). Zowel bij het eerste 
als het tweede compartiment lag de vloer op ongeveer -1,10 NAP. De vondst van twee plavuizen 
op de bakstenen vloer maakt het aannemelijk dat op zeker moment een nieuwe plavuizen 
vloer op de oude is gelegd. De afmetingen van het tweede compartiment doen vermoeden dat 
hier een vaste kast zat. 
Het derde compartiment had een lengte van 2,40 meter. Deze werd gescheiden van het tweede 
compartiment door een drietal houten staakjes in de bodem. In het derde compartiment is 
geen vloer aangetroffen. De afmetingen zijn te groot voor een kast of bedstede. Mogelijk 
was dit compartiment onderverdeeld in twee afzonderlijke delen, meest waarschijnlijk een 
bedstede en kleine kast.

Fase 2
De houten vloer is op zeker moment vervangen door een plavuizen vloer (S58, afb. 5.8.12). 
Mogelijk vormde verzakking van de vloer de aanleiding. Bij de opgraving was de meest 
zuidelijke balk meer dan 20 cm verzakt richting de oostgevel. De planken werden verwijderd 
en de kamer werd afgevlakt met een laag geel zand (S72). Hierop lag een vloer van plavuizen 
in een diagonaal patroon (S58), die grotendeels is teruggevonden. Deze bevond zich op een 
niveau van -0,96 tot -1,14 NAP. De geglazuurde plavuizen (12x12x2 cm) dateren uit de 17de 
eeuw.

Afb. 5.8.12. Plavuizen vloer (S58) in de achterkamer.
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Uit de zandlaag (S72) komen enkele zeer 
kleine fragmentjes keramiek, namelijk van 
een bord van majolica en van een voorwerp 
van Portugese faience.274 Mogelijk komen 
ook enkele scherven van roodbakkend 
aardewerk, witbakkend aardewerk, majolica 
en Italiaans tinglazuuraardewerk uit deze 
zandlaag.275 Ze dateren uit de eerste helft 
van de 17de eeuw. Verder komen uit het 
zand diverse metaalvondsten, namelijk vier 
knopen, drie keurloden, een kledingoog, een fragment van een miniatuur brandewijnkom 
(kinderspeelgoed) en een mogelijke mantelspeld (afb. 5.8.13).276 Een van de knopen is 
gemaakt van messing en is versierd met een bloemmotief (afb. 5.8.14).277 Een tweede knoop 
is gemaakt van tin/lood en is eenvoudig versierd met een knopje (afb. 5.8.15).278 Een derde 
knoop is eveneens van tin/lood en is versierd met een vogel (afb. 5.8.16).279 Het oog aan de 
achterzijde ontbreekt, waardoor het niet geheel zeker is dat het een knoop is geweest. Het 
ronde voorwerp kan ook als beslagstuk op bijvoorbeeld een leren riem bevestigd hebben 
gezeten. De vermoedelijke mantelspeld is versierd met twee hartvormige motieven met 
driespruiten. De haakjes ontbreken, maar aan de achterzijde zitten wel twee pennetjes. Dit 
kunnen de afgebroken haakjes zijn, maar het is ook mogelijk dat we niet met een mantelspeld 
maar met een beslagstukje te maken hebben. 

Een van de kleine loden is een keurlood voor een haringnet uit Schiedam (afb. 5.8.17).280 Op de 
voorzijde staat een incompleet stempel van de drie zandlopers en letters SD. Op de keerzijde 
staat de letter D, die verwijst naar een van de keurmeesters. De andere twee keurloden zijn 
niet aan een specifieke functie en herkomst te koppelen. Op een van beide loden is de letter G 
zichtbaar. Het voorwerp met onduidelijke functie is gemaakt van messing en is een stuk beslag 
of mantelspeld, en behoort net als de knopen en het kledingoog tot de kledingaccessoires. Een 
laatste vondst is een kleine kraal (4 mm) van blauw glas.281

274 V66.
275 V79.
276 77-M01.
277 77-M03.
278 77-M02.
279 77-M05.
280 77-M04.
281 77-G01.

Afb. 5.8.13. Een mogelijke mantelspeld met twee 
hartvormige motieven met driespruiten.

Afb. 5.8.14. Een knoop van 
messing met bloemmotief.

Afb. 5.8.15. Een eenvoudig 
versierde knoop van tin/lood.

Afb. 5.8.16. Een knoop van tin/
lood, versierd met een vogel.
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De plavuizen vloer liep ter plekke van de 
eerder genoemde vaste kasten door tot aan 
de muur tussen de voor- en achterkamer. 
De indeling van de kamer is dus veranderd. 
Uit het patroon van de plavuizen vloer valt 
af te leiden waar zich nu kasten bevonden.
In de noordwesthoek van de kamer, in de 
hoek van de tussenmuur en gangmuur, 
bevond zich een rechthoekig afgescheiden 
ruimte van 2,05 meter lang en 1,50 meter 
diep (afb. 5.8.18). De plavuizen vloer was 
hier netjes omheen gelegd. In de eerste fase was hier ook een rechthoekige afgescheiden 
ruimte en daarbij is verondersteld dat hier een bedstede zat. Wellicht was dat ook nu het geval.

Op de plek waar eerder de ‘stenen deurmat’ lag, waren de plavuizen recht in plaats van 
diagonaal gelegd. Kennelijk bevond zich hier nog altijd de deur in de achtergevel. Ook tegen 
de muur van de gang was een afwijking in het patroon te herkennen. Hier was een opstaand 
randje in de vloer aanwezig, die lijkt samen te hangen met iets dat daar heeft gestaan met 
een afmeting van 1,90 meter bij 90 cm (afb. 5.8.19). Opvallend was ook dat de plavuizen in 
dit deel van vloer alle nog heel waren, wat samenhangt met het feit dat hier niet werd gelopen.
Tot slot viel op dat de plavuizen op een grote plek tegen de oostgevel ontbraken en dat zich 
hier een grote bonk ijzerroest bevond (S57, afb. 5.8.20). Een optie is dat hier, op de locatie 
waar eerder al een haard aanwezig zal zijn geweest, een smidsoven stond.
In de voorkamer van het huis, dus ten noorden van de binnenmuur, lag net als in de achterkamer 
een laag geel zand (S73). Aannemelijk is dus dat hier ook een plavuizen vloer heeft gelegen. 
Hier is echter niets van teruggevonden.

Afb. 5.8.17. Een keurlood voor een haringnet uit 
Schiedam.

Afb. 5.8.18. Op de plek waar de plavuizen ontbraken, bevond zich waarschijnlijk een bedstede.
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5.8.5 Houten ton
Een laatste aanpassing aan de achterkamer is dat in de zuidoosthoek een eikenhouten ton in 
de bodem is geplaatst (S103, afb. 5.8.21). Deze had een diameter van circa 90 cm en een 
diepte van 70 cm. Oorspronkelijk is de ton hoger geweest, wat blijkt uit het uitbraakspoor dat 

Afb. 5.8.19. Een richel in de plavuizen vloer geeft de locatie aan waar iets heeft gestaan, bijvoorbeeld een kast.

Afb. 5.8.20. In de uitbraaksleuven en op de plavuizen vloer bevond zich zeer veel ijzerroest, waaronder 
dit grote brok (S57). Het is het afval van een ijzergieterij of smederij.
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op een hoger niveau is geconstateerd. Op 
basis hiervan kan worden gesteld dat de ton 
ongeveer 100 cm hoog is geweest.
Bij het graven van het gat om de ton 
te kunnen plaatsen, moest een van de 
funderingsbalken van de zijmuur worden 
weggehakt. De helft van deze eiken balk 
van 10 cm dik (S86) ontbrak daardoor. 
Ingegraven tonnen of emmers in hoeken 
van gebouwen worden vaker in Enkhuizen 
aangetroffen, maar deze bevinden zich 
altijd in kelders of souterrains en dienden 
om water dat door de muren heen kwam of 
grondwater op te vangen. Langs de muren 
liepen in dat geval gootjes om het water 
naar de ton of emmer te leiden. Gootjes zijn 
hier niet aangetroffen en de omvang van 
de ton is een stuk groter dan die van de 
tonnetjes of emmers in de kelders. De ton 
diende hier als afvalton voor de smederij 
en was volledig opgevuld met kolen- en 
slakkengruis en ijzerroest. De ton wordt 
nader besproken in paragraaf 7.1.
Uit de ton komen twaalf fragmenten gebruiksaardewerk en zestien fragmenten van minimaal 
drie tabakspijpen. Het gebruiksaardewerk omvat scherven van minimaal één kop en één 
andere vorm van roodbakkend aardewerk, een grape en één andere vorm van witbakkend 
aardewerk, een baardmankruik van steengoed, een bord van majolica en een bord van 
Italiaanse faience.282 Dit laatste bord 
hoort tot de decorgroep compendiario 
(afb. 5.8.22).283 Mogelijk heeft het 
een herkomst uit Zuid-Italië. De 
witbakkende grape is vrijwel volledig 
teruggevonden (afb. 5.8.23).284 Het 
gaat om een wijd model met steile 
wand en kraagrand en met een holle 
steel (w-gra-36). Alle vondsten, 
inclusief de tabakspijpen, laten 
zich dateren tussen 1625 en 1650. 
Mogelijk zijn de scherven met grond 
meegekomen waarmee de ton is 
dichtgegooid. 
Uit de ton komt verder een nagenoeg 
complete tapkraan (afb. 5.8.24).285 

282 V90 en V95.
283 90-C02.
284 90-C01.
285 101-M01.

Afb. 5.8.21. In de zuidoosthoek van de achterkamer 
is een houten ton (S103) geplaatst.

Afb. 5.8.22. Een bord van Italiaanse faience, behorend tot 
de decorgroep compendiario.
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De bovenkant van de kraan is afgebroken. Het kraantje is gemerkt met een stempel met 
Franse lelie.

Eén van de duigen van de ton is dendrochronologisch onderzocht en dit heeft een kapjaar 
na 1586 opgeleverd.286 Op basis van deze datering valt niet te zeggen wanneer de ton in de 
bodem is geplaatst. Uit de insteek komt een scherfje witbakkend aardewerk en een fragment 
van de steel van een takakspijp.287 Tabakspijpen dateren over het algemeen na circa 1610.
Op het moment dat de ton in de zuidoosthoek van het pand is geplaatst, was daar kennelijk 
geen doorgang meer naar de veronderstelde aanbouw. 

5.8.6 Waterkelders
Pal achter de achtergevel lag een rechthoekige waterkelder (S105) van 1,65 bij 1,20 meter 
(afb. 5.8.25). Opvallend is dat deze niet achter een van beide hoeken van het pand is geplaatst, 
maar op een afstand van 1,80 meter vanaf de oostelijke perceelsgrens. Hier moet een aanbouw 
hebben gestaan, waar vrijwel niets van is teruggevonden.

286 M35.
287 V91.

Afb. 5.8.23. Een witbakkende grape met holle steel. Afb. 5.8.24. Een complete tapkraan uit de ton.

Afb. 5.8.25. Waterkelder S105 achter het huis.
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De wanden van de waterkelder waren halfsteens en opgebouwd uit gele bakstenen (19x10x4 
cm) met trasmortel. Inwendig waren de wanden aangesmeerd. De bakstenen bodem bevond 
zich op -2,15 NAP, wat slechts 60 cm onder het hoogste punt van de wand is. Oorspronkelijk 
zijn de wanden waarschijnlijk hoger geweest. Het loopniveau lag vermoedelijk rond -1,22 NAP, 
wat inhoudt dat de waterkelder ongeveer 90 cm diep was. Het is de vraag of de waterkelder 
een tongewelf had, of dat deze eenvoudig met een houten luik werd afgesloten.
De waterkelder was opgevuld met grijs zand met puin, mortel en schelpgruis. Hieruit komen 
slechts twee wandscherven van een bord van faience, die tot het 18de-eeuwse Delfts blauw 
worden gerekend.288 Verder komt uit de kelder een fragment van een wandtegel die uit de 
eerste helft van de 17de eeuw dateert.
Uit de vulling komt ook een keurlood met op de voorzijde een wapenschild met verticale 
balk en op de keerzijde de letter H (afb. 5.8.26).289 Bij de opgraving is nog een identiek lood 
gevonden (afb. 5.8.27).290 Voor welk product de keurloden dienden en de datering van deze 
loden is onbekend.

5.8.7 Steeg langs het huis
Pal langs de oostgevel van het pand liep een steeg van ongeveer een meter breedte. Dit 
soort kleine stegen kwam bij veel huizen voor. Vanaf de straat kon het erf achter het huis 
rechtstreeks worden bereikt, wat vooral handig was voor personeel. In dit geval is de ligging 
van de steeg opvallend omdat deze buiten de perceelsgrens van perceel 11 lag. De steeg lag 
dus op het belendende perceel 12. Dat zou kunnen inhouden dat deze twee percelen op het 
moment dat de steeg werd gemaakt, in handen waren van dezelfde eigenaar. Waarschijnlijker 
is dat de eigenaar van het pand een stukje grond van de stad heeft gekocht om de steeg te 
maken.
In de steeg lagen oorspronkelijk keitjes (afb. 5.8.28). Deze zijn op zeker moment vervangen 
door een bestrating van bakstenen. In de steeg zijn namelijk de restanten van een verharding 
met gele bakstenen (19x9x4 cm) met daaronder schelpgruis aangetroffen (S61, afb. 5.8.29). 
Het loopniveau (ca -1,00 NAP) kwam ongeveer overeen met het vloerniveau in het pand. 
Mogelijk stond er aanvankelijk een houten schutting om de steeg af te scheiden van het 
onbebouwde erf aan de oostzijde. Later is hier een muur gebouwd (S60). Restanten van de 
bakstenen fundering van deze muur zijn teruggevonden, met daaronder een laag geel zand. In 
de fundering waren gele bakstenen (18x9x4 cm en 17x8x5,5 cm) toegepast. 

288 V94.
289 94-M01.
290 73-M04.

Afb. 5.8.26. Een keurlood met wapenschild met verti-
cale balk op de voorzijde, de letter H op de keerzijde.

Afb. 5.8.27. Een identiek keurlood met wapenschild 
en de letter H.
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Dat de muur jonger is dan het plaveisel in de steeg blijkt uit het gegeven dat deze deels op de 
bakstenen van dat plaveisel is geplaatst.
Perceel 12 is waarschijnlijk in handen van de stad gebleven en niet uitgegeven om te bebouwen. 
De eigenaar van perceel 11 heeft vermoedelijk een strook grond van dit perceel gekocht om 
een steeg te maken naar zijn achtererf. Het perceel lag toen kennelijk nog braak. De stad heeft 
vervolgens besloten hier een straat te maken (afb. 5.8.30). De steeg werd daarmee in feite 
overbodig, want de straat bood rechtstreeks toegang tot het achtererf. Toch bleef de steeg 
aanwezig; de grond hoorde immers bij perceel 11. De bouw van de muur langs de steeg zal 
samenhangen met het maken van de straat. Waarschijnlijk is dit in de eerste helft van de 17de 
eeuw gedaan, wat blijkt uit het vondstmateriaal in de steeg.291 Een logische gedachte is dan 
dat de straat in 1619 is gemaakt, gelijktijdig met de aanleg van de Pietershaven.292

5.8.8 Afbraakpuin
Hierboven is al vermeld dat in de vloer van de achterkamer een zeer groot brok ijzerroest lag. 
In de uitbraaksleuven van de muren en over de gehele plattegrond van het huis bevond zich 
zeer veel gruis van slakachtig materiaal en ijzerroestbrokken. Dit afval is duidelijk afkomstig 
van een smederij of gieterij en is bij afbraak verspreid.

291 V92, V93.
292 Willemsen 1988, 32.

Afb. 5.8.29. Bakstenen bestrating (S61) in de steeg 
langs het huis.

Afb. 5.8.28. De steeg langs het huis met 
verhardingen van keitjes en bakstenen.
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Uit de uitbraaksporen komt een kleine 
hoeveelheid keramiekscherven, afkomstig 
van minimaal een grape van roodbakkend 
aardewerk, een bord van majolica, twee 
borden van faience (Delfts blauw), één 
bord van Italiaanse faience (compendiario, 
beschilderd met engel), een kom van 
Chinees porselein en twee tabakspijpen.293 
Het Italiaanse bord heeft een secundaire 
doorboring in de standring, wat inhoudt 
dat deze als decoratie aan een wand heeft 
gehangen. De kom van Chinees porselein behoort tot het kraakporselein uit de eerste helft van 
de 17de eeuw (afb. 5.8.30).294 De jongste keramiekvondsten dateren ruwweg rond 1750, wat 
een indicatie voor het moment van afbraak van het pand geeft. Deze datering komt overeen 
met die van het buurpand dat bij de smederij hoorde (perceel 10). Verder is een deel van een 
kelkglas van kleurloos glas, één knoop in de stam en gefacetteerde kelk aanwezig.295 Dit glas 
dateert op zijn vroegst rond 1800. Als dit glas inderdaad bij afbraak in de bodem is beland, 
moeten we de afbraak dus nog iets later plaatsen.

Uit sporen die samenhangen met de afbraak van het pand komen tevens brokken van 
geglazuurde golfpannen, net zoals die op het belendende perceel 10 zijn aangetroffen. Brokken 
van deze dakpannen zijn gevonden bij de aanleg van de werkput296, uit het uitbraakspoor van 
de oostgevel297, uit het uitbraakspoor van de westgevel298, in de bovenste vulling van tonput 
S103299, in een puinlaag in de steeg300 en uit puinkuil S75.301 Deze puinkuil lag achter de 
achtergevel van het pand. 

5.8.9 Een dak met geglazuurde pannen
De geglazuurde dakpannen zijn een opvallend fenomeen bij deze opgraving (afb. 5.8.31). Ze 
zijn vooral aangetroffen op perceel 10 en 11, maar ook op percelen 1, 4 en 6. Op perceel 1 
zijn de dakpannen uitsluitend gevonden in afvallagen die dateren voorafgaand aan de bouw 
van het huis. Ze hebben hier dus niet op het dak van het pand gelegen dat daar heeft gestaan. 
Op perceel 4 is één fragment in een afvalton en op perceel 6 is één fragment in een puinkuil 
aangetroffen. Beide vondsten kunnen we beschouwen als verspreid geraakt bouwmateriaal. 
Deze eenlingen betekenen zeker niet dat de panden op die percelen daken met geglazuurde 
pannen hebben gehad. Op basis van de vondsten kunnen we uitsluitend zeggen dat het pand 
op perceel 11 een dak met deze pannen heeft gehad. Dat houdt in dat de pannen uit 1594 
moeten dateren. Opmerkelijk is dat de geglazuurde pannen niet alleen tussen het afbraakpuin 
zijn aangetroffen, maar ook in enkele sporen die met zekerheid uit eerder tijd dateren. Het 
stuk gaan van dakpannen tijdens bijvoorbeeld een storm is van alle tijden.

293 V74, V75, V76.
294 74-C01.
295 V75 Het kelkglas is gevonden in het uitbraakspoor (S62) van binnenmuur S80.
296 V63 en V71.
297 V74.
298 V76.
299 V90.
300 V92.
301 V80.

Afb. 5.8.30. Een scherf van een kom van Chinees 
porselein uit de eerste helft van de 17de eeuw.
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De geglazuurde golfpannen zijn opvallend omdat normaal ongeglazuurde pannen werden 
toegepast. Brokken van deze pannen vinden we bij opgravingen dan ook veelvuldig. Geglazuurde 
golfpannen komen zelden voor. Een dak met deze pannen was uiteraard een stuk duurder dan 
met de eenvoudige ongeglazuurde pannen en moet een bijzondere uitstraling hebben gehad.
Hoewel geen enkele dakpan compleet is teruggevonden en een selectie van de brokken uit 
de verschillende sporen is meegenomen, kan wel het formaat worden gereconstrueerd. De 
pannen waren circa 33,5 cm lang en 21,5 cm breed, en gemiddeld 17 mm dik. Ze zijn aan 
de ongeglazuurde achterzijde voorzien van een bevestigingsnok. De voorzijde van de pannen 
is geglazuurd met loodglazuur. De kleur varieert van donkerrood tot geel. In de oven is al of 
niet bewust ook koperoxide op de pannen neergeslagen. De meeste pannen vertonen groene 
vlekken. Het dak moet er kleurrijk uit hebben gezien.

5.8.10 De 19de eeuw
Op het perceel is na afbraak van het huis een kuil (S56) gegraven, waaruit een kop van 
industrieel aardewerk van de firma Regout uit Maastricht komt (afb. 5.8.32).302 De kop is 
voorzien van een drukdecor en heeft op de onderzijde de decornaam GLEANER. Deze dateert 
omstreeks 1878-1885 en hangt dus niet samen met de bewoning op dit perceel.

302 64-C01.

Afb. 5.8.31. Een opvallend fenomeen aan de Lange Tuinstraat: de vele geglazuurde dakpannen.
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5.8.11 Deelconclusie
De plattegrond van het pand is op basis van 
de aangetroffen resten goed te reconstrueren 
(afb. 5.8.33). Het pand besloeg de volledige 
breedte van het perceel. De voorgevel 
is niet gevonden, maar de rooilijn is wel 
bekend. Het pand had een lengte van 
11,8 meter en een breedte van 6,7 meter. 
Alhoewel veel houtmonsters zijn genomen, 
konden slechts enkele van deze monsters 
dendrochronologisch worden gedateerd. 
Alle monsters van grove den, waarvan de 
palen en de meeste liggers waren gemaakt, 
bleken niet te dateren. Als liggers waren ook 
enkele stukken eikenhout toegepast, die wel 
dateerden. Op basis van deze monsters kan 
worden gezegd dat het pand omstreeks 1594 
is gebouwd, dus ongeveer een jaar nadat 
het pand op het belendende perceel aan de 
westzijde was neergezet.
Het pand is zeer waarschijnlijk gebouwd als 
woonhuis. Het had op de begane grond twee 
vertrekken: een voor- en een achterkamer. 
De voorkamer kon voor slechts een klein 
deel worden opgegraven en er zijn geen 
aanwijzingen voor een binnenindeling in 
dit deel van het pand. Het achterste deel 
van het pand bestond uit de genoemde 
achterkamer met daarnaast een gang. In de 
achterkamer was een wand met vaste kasten 
en waarschijnlijk een bedstede aanwezig. 
Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 
haard zijn niet gevonden. De achterkamer 
had een houten vloer. De planken van de 
vloer zijn niet teruggevonden, maar wel vier 
balken waarop deze hebben gelegen. Een 
leuk detail is dat in de grond tussen de balken drie knikkers zijn gevonden, die door kieren tussen 
de planken onder de vloer zijn gerold. Deze vondsten tonen aan dat hier kinderen woonden en 
speelden. Vanuit de achterkamer kon men rechtstreeks via een deur in de achtergevel naar 
het achtererf. In de vloer was namelijk een bakstenen plateautje aanwezig, dat als een ‘stenen 
deurmat’ kan worden beschouwd. De achterkamer gaf ook toegang tot een aangebouwde 
keuken. Van deze aanbouw is niets teruggevonden, maar dat deze aanwezig was, blijkt uit de 
ligging van een waterkelder achter de achtergevel. Deze aanbouw had een breedte van 1,70 
meter; de lengte is onbekend.
De eigenaar van het pand heeft waarschijnlijk niet lang na 1594 een strook grond van de stad 
aangekocht om een steeg langs zijn huis met aanbouw te maken, die vanaf de straat rechtstreeks 
naar het achtererf leidde. In de steeg lag een verharding met gele steentjes. 

Afb. 5.8.32. Een kop van industrieel aardewerk van 
de firma Regout.
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De straat (perceel 12) is mogelijk in 1619 gemaakt, toen de Pietershaven werd aangelegd.
Naast de aanbouw en pal achter de achtergevel bevond zich een kleine waterkelder. Waarschijnlijk 
is de waterkelder bij de bouw van het pand gemaakt. Onzeker is of deze een tongewelf heeft 
gehad, zoals in later tijd gebruikelijk, of eenvoudig met een houten luik werd afgesloten.
De achtergevel van het pand was gefundeerd op (zestien) palen, die paarsgewijs in de bodem 
waren geslagen. Hierop hebben oorspronkelijk planken gelegen, waarop de muur was gebouwd. 
De muren en ook de funderingsplanken zijn bij sloop uit de bodem verwijderd. De zijgevels en 
ook de binnenmuren waren gebouwd op liggende stukken hout. De palen en de meeste liggers 
waren van naaldhout.

Opmerkelijk is dat de fundering met houten liggers van de westelijke zijgevel maar voor een 
gedeelte is teruggevonden en dat deze niet verder richting de voorgevel doorliep. Mogelijk was 
hier ook een palenfundering en zijn deze palen bij de sloop uit de bodem verwijderd. Er stonden 
namelijk nog twee palen.
Het pand is op zeker moment verbouwd, wat vermoedelijk samenhangt met een verandering 
in functie. Uit de grote hoeveelheid brokken ijzerroest en ijzerslak valt af te leiden dat hier een 
smederij was gevestigd. Ook het buurpand was als zodanig in gebruik. Kennelijk besloeg het 
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Afb. 5.8.33. Reconstructie van de panden op perceel 10 en 12.
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bedrijf twee panden. Wat voor voorwerpen de smederij precies maakte, is onduidelijk. IJzeren 
voorwerpen zijn niet aangetroffen, maar wel twee kleine kanonskogels. 
De houten vloer in de achterkamer werd vervangen door een plavuizen vloer. De wand met 
kasten en vermoedelijk bedstede werd verwijderd. De aangebouwde keuken werd afgebroken, 
want in de hoek van de kamer werd een houten ton ingegraven, die diende als afvalton voor 
gruis van kolen en ijzerslak. De posities van de deuren bleven onveranderd. In de achterkamer 
was in de vloer een afgescheiden gedeelte van ruim 2 bij 1,5 meter aanwezig. Mogelijk stond 
hier een berghok voor bijvoorbeeld het ruwe ijzer van de smederij. In de zuidwesthoek van de 
ruimte was in de vloer nog een plek herkenbaar van 1,90 meter bij 90 cm, waar ook iets heeft 
gestaan. Ergens in de ruimte stond waarschijnlijk ook een smidsoven. Mogelijk stond deze tegen 
de oostelijke zijgevel, waar een deel van de plavuizen vloer ontbrak. Hier heeft zich dan een 
schoorsteenkanaal bevonden.
De vraag is wanneer en hoe lang de smederij in het pand was gevestigd. Zeker is dat voorafgaand 
aan de afbraak van het pand hier een smederij zat, aangezien in de uitbraaksporen van de 
muren en in de afbraaklaag veel ijzerslak en ijzerroest aanwezig was. Op basis van de vondsten 
kan de afbraak rond 1750 worden geplaatst, maar wellicht was dit toch iets later. De plavuizen 
vloer dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw en hierboven hebben we verondersteld dat 
deze is aangebracht op het moment dat de smederij in het pand werd gemaakt. Dat houdt in 
dat deze smederij hier meer dan een eeuw lang gezeten heeft.
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5.9 Perceel 12: een straat

Perceel 12 werd ingericht als straat. Zoals bij perceel 11 uiteen is gezet, was dit aanvankelijk 
nog niet het plan. Langs perceel 11 liep namelijk een steeg naar het achtererf en deze had 
geen nut als de straat er al was geweest. Al snel in de 17de eeuw is de straat gemaakt. Hier 
lagen geen kiezels, zoals bij perceel 8, maar zandige lagen met schelpgruis (afb. 5.9.1). 
Mogelijk heeft daar bestrating op gelegen. Voorafgaand aan het maken van de straat is het 
perceel opgehoogd. Uit die lagen komt vondstmateriaal dat hoofdzakelijk uit de late 16de eeuw 
dateert.303 Het gaat om kleine scherfjes, die met de grond zijn meegekomen.

303 V69.

Afb. 5.9.1. Noordprofiel met een ophoging van voornamelijk klei op perceel 12. Hier is in de 17de eeuw een 
straat gemaakt.
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5.10 Werkput 11: een huis

Bij de aanleg van de rioleringssleuf is een fundering aangetroffen van een huis dat buiten het 
opgravingsgebied valt (afb. 5.10.1). Op de werkputtenkaart is de locatie van die fundering 
aangegeven als werkput 11. Dit huis stond even ten westen van het huis op perceel 1. Tussen 
beide percelen lag nog een perceel, maar van de bebouwing die daar heeft gestaan, zijn geen 
resten gevonden. Hoewel de fundering dus niet van belang is voor de interpretatie van de bij 
de opgraving gedocumenteerde sporen, is deze wel interessant om hier te vermelden.

De fundering bestond waarschijnlijk uit meerdere houten liggers, maar hier werd er slechts 
één van teruggevonden (S224). Aan de westzijde, dwars op de ligger, was nog een klein deel 
van een houten plank zichtbaar (S225). Hierop was een bakstenen fundering gebouwd (S223). 
Deze kon worden gevolgd over een lengte van 3,6 meter en was opgebouwd uit gele bakstenen 
(21,5x10,5x4,5) met kalkmortel. Van deze in kruisverband gemetselde fundering resteerden 
maximaal elf steenlagen, inclusief zes versnijdingen. De bovenkant van de muur lag op een 
hoogte van -1,27 NAP. 
Uit de ophogingslaag (S226) onder de muur werd een kleine hoeveelheid keramiek verzameld 
(13 scherven).304 De vondsten omvatten de fragmenten van minimaal een bakpan, een grape, 
een kop en zeven indetermineerbare vormen van roodbakkend aardewerk. Ook bij een scherf 
steengoed en witbakkend aardewerk kon de vorm niet worden bepaald. Verder werd een fragment 
van een keurlood aangetroffen zonder zichtbare stempels. Op basis van de vondsten kan geen 
nauwkeuriger datering van de ophogingslaag worden vastgesteld dan tussen 1550 en 1650.
Aannemelijk is dat het huis, net zoals de huizen die tijdens de opgraving zijn aangetroffen, 
tussen circa 1592 en 1600 dateert.

304 V195. 

Afb. 5.10.1. Bij de aanleg van de rioolsleuf is een fundering aangetroffen.
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6. Vondstmateriaal

De vondsten zijn zoveel mogelijk per perceel besproken. Dat is niet altijd mogelijk doordat 
tijdens de opgraving de oude perceelsgrenzen onbekend waren. Op de oudste kadastrale kaart 
van 1823 zijn deze al grotendeels verdwenen. De vondsten zijn vooral bij aanleg en verdiepen 
van de werkputten gedaan en die werkputten liggen alle op meerdere percelen. Vandaar dat 
in dit hoofdstuk aandacht wordt besteed aan de vondsten die niet aan specifieke percelen zijn 
te koppelen.
Bij de keramiek is een van de meest 
bijzondere vondsten een scherf van Celadon 
steengoed (afb. 6.1).305 De scherf is zowel 
inwendig als uitwendig voorzien van een 
lichtgroen glazuur. De vorm is onbekend. 
Nog net zichtbaar is de aanzet van een 
standring of dik standvlak. De buitenzijde 
van het voorwerp vertoont een lichte 
reliëfdecoratie. Celadon is gedurende een 
lange periode in Azië gemaakt, maar is 
nauwelijks naar Nederland verhandeld. 
Archeologische vondsten zijn vrijwel niet 
bekend. Een van de weinige voorbeelden is een scherf van een bord, die op basis van het baksel 
wordt gerekend tot de keramiek uit Zhangzhou (Swatow), eveneens gevonden in Enkhuizen.306

Keurloden voor textiel
Ongeveer 42 keurloden zijn onder te brengen bij de keurloden voor textiel, in de meeste 
gevallen lakense stof, al is dat niet altijd duidelijk te zeggen. Slechts enkele loodjes zijn aan 
een specifieke stad toe te schrijven. 
Twee loden komen uit Leiden, de voornaamste Hollandse lakenstad. Beide zijn gevonden in 
de stortgrond van werkput 1 en zijn dus waarschijnlijk afkomstig van perceel 1. Bij het eerste 
lood staat op de voorzijde het wapen Leiden (twee gekruiste sleutels) en de randtekst LEYDEN 
IN HOLLANT; en op de keerzijde staat de Hollandse leeuw (afb. 6.2, nr. 1).307 De keerzijde is 
incompleet. Bij het tweede lood staat op de voorzijde een kleine dubbelkoppige adelaar met 1 
1/8 PVRTVRCX 38 1/3; op de incomplete keerzijde staan de twee gekruiste sleutels (afb. 6.2, 
nr. 2).308

Eén groot lood is afkomstig uit Delft. Op de voorzijde staat het stadswapen met verticale 
balk, vastgehouden door twee staande leeuwen (afb. 6.2, nr. 3).309 De keerzijde van het lood 
ontbreekt.
Een staallood uit Hoorn, aangebracht ter keuring van het verven van het laken, is helaas 
incompleet bewaard gebleven (afb. 5.1.13). De voorzijde van het lood ontbreekt en op de 
keerzijde is slechts de plaatsnaam HOORN leesbaar.310 Op het lood heeft het stadswapen met 
de eenhoorn als wapendrager afgebeeld gestaan. Het lood dateert uit de late 16de of vroege 
17de eeuw.

305 197-C01.
306 Ostkamp 2009, 49.
307 67-M02.
308 67-M03.
309 148-M01.
310 24-M02.

Afb. 6.1. Een scherf van Celadon steengoed.
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Een van de keurloden komt uit Tangermünde, een stad aan het riviertje de Tanger in de huidige 
deelstaat Saksen-Anhalt vlakbij Stendal. Keurloden uit Stendal komen hier regelmatig voor. 
Op het lood uit Tangermünde staat op de voorzijde een adelaarskop en op de keerzijde een 
roos (afb. 5.5.7).311 De randteksten zijn op beide zijden niet leesbaar. Loden uit deze stad 

311 111-M01.

Afb. 6.2. Keurloden voor textiel. Schaal 1:1.
1. 67-M02; 2. 67-M03; 3. 148-M01; 4. 103-M02; 5. 25-M02; 6. 69-M03; 7. 69-M04; 8. 73-M02; 9. 140-
M04; 10. 41-M01.
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komen af en toe als bodemvondst voor, bijvoorbeeld op het perceel Westerstraat 3.312 In een 
particuliere collectie van een detectoramateur die veel actief is geweest in Hoorn bevindt zich 
een strook stof met daaraan vier keurloden: driemaal een lood van Tangermünde en een 
deelbewerkerslood met een huismerk.313 De loden dateren waarschijnlijk uit de 17de eeuw.
Een tweede Duits lakenlood komt uit de stad Leipzig (afb. 6.2, nr. 4).314 Op de voorzijde staat 
een wapen met verticale balken en op de keerzijde de stadsnaam LEIPZIG. Voor zover bekend 
zijn lakenloden uit deze stad niet eerder bij opgravingen in Enkhuizen gevonden.
Een type lood dat wel vaker voorkomt, wordt toegeschreven aan Augsburg. Op de ene zijde 
staat een kaardebol afgebeeld en op de andere zijde staat de letter A binnen vier cirkeltjes 
(afb. 6.2, nr. 5).315 Augsburg was een bekende productieplaats van fijne wollen stoffen en 
linnen stoffen.
Een keurlood uit Engeland is al eerder besproken bij perceel 11. Het is een drieledig lakenlood 
met een gekroonde distel met lauwerkrans en de tekst K LENOX (afb. 5.8.9).316 De naam 
Lenox verwijst naar het hertogdom Lennox in Schotland. Het keurlood dateert uit de 17de eeuw.

Bij de overige loden is de herkomst onduidelijk (afb. 6.2, nr. 6 t/m 9).317 Op een van deze staat 
op de voorzijde een stadspoort of kasteel afgebeeld en op de keerzijde staat een Franse lelie 
met randschrift met de letters BOR (afb. 6.2, nr. 10).318 Een identiek lood bevindt zich in een 
privécollectie en is mogelijk gevonden in Enkhuizen.319 Op basis van dit lood is de tekst uit 
te breiden tot BORCH. Waarschijnlijk ontbreken er nog twee letters, bijvoorbeeld Elborch of 
Alborch. Vooralsnog is niet duidelijk welke stad (in Vlaanderen of Frankrijk?) wordt bedoeld.

Keurloden voor haringnetten
Een categorie onder de metalen voorwerpen die overal in Enkhuizen aanwezig is, is die van de 
keurloden voor haringnetten. Enkele jaren geleden is de functie van deze loden achterhaald en 
is een eerste overzicht van vondsten uit Enkhuizen gepubliceerd.320 De haringnetten werden 
vervaardigd van hennepgaren. De teelt van hennep concentreerde zich in het oosten van Zuid-
Holland en aangrenzend Utrecht. Daar werden dan ook de meeste netten geproduceerd. Vanuit 
de stedelijke overheden werd nauw toegezien op de kwaliteit. Het gebruik van keurloden is 
bekend vanaf de 16de eeuw. Op initiatief van het College van de Grote Visserij werd in 1624 
een uniform systeem van keuring van netten ingevoerd. In de keur staat voorgeschreven dat 
aan ieder net een lood moest worden bevestigd met op de ene zijde het wapen van de stad en 
op de andere zijde de naamletter van de keurmeester. Ook in Enkhuizen werden haringnetten 
vervaardigd, maar de vraag was zo groot dat ook haringnetten uit andere plaatsen werden 
gekocht.
In totaal zijn bij de opgraving verspreid over het terrein 18 haringnetloden gevonden. Ze zijn 
aangetroffen in de werkputten 1, 4, 5, 8 en 9 en in de rioolsleuf in de Lange Tuinstraat (wp 10 
en 11). Op basis van de vondstomstandigheden kunnen we stellen dat ze zeker op de percelen 
1, 3-4, 9 en 11 zijn aangetroffen, wat mogelijk inhoudt dat op al deze percelen op zeker 
moment iemand heeft gewoond die actief was in de haringvisserij. 

312 Duijn 2017, 46-48. Determinatie C.P. Schrickx.
313 http://wf4.nl/paginaEarl/earllakenloden.htm.
314 103-M02.
315 25-M02.
316 87-M01.
317 69-M03, 69-M04, 73-M02, 140-M04.
318 41-M01.
319 http://wf4.nl/paginaJan/janlakenloden3.htm.
320 Schrickx 2016.
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Opvallend is het ontbreken van de keurloden op de percelen 6, 7 en 10. Het aantal aangetroffen 
keurloden is overigens gering als we dit vergelijken met een opgraving aan de Raamstraat in 
Enkhuizen, waar maar liefst 65 stuks zijn gevonden.321 Waarschijnlijk stonden daar meerdere 
hangen waar haring werd gerookt.322

De meeste keurloden zijn toe te schrijven aan Schiedam, namelijk 9 exemplaren (afb. 6.3, nr. 
1 t/m 7, afb. 5.8.17, afb. 5.6.18).323 Op de voorzijde van deze loden staan drie zandlopers en 
de letters SD van Schiedam. Op de achterzijde staat een letter (o.a. B en C), die verwijst naar 
de keurmeester. Het gebruik van keurloden voor haringnetten is historisch in Schiedam bekend 
vanaf in ieder geval 1565. De loodjes uit Schiedam hebben een kleine diameter van 16 tot 22 
mm. Opvallend zijn twee loodjes die een vierkante in plaats van ronde vorm hebben (afb. 6.3, 
nr. 6 en afb. 5.6.18).324 Dit model is tot nu toe onbekend.
Vijf keurloden zijn toe te schrijven aan Oudewater (afb. 6.3, nr. 8 en 9, afb. 5.6.9, afb. 5.6.16, 
afb. 5.6.17).325 Op de voorzijde van de loden staat een toren (het wapen van Oudewater) en 
het randschrift OVDEWATER (type 1) of de letters OW (type 2). Op de achterzijde van alle 
loden staat de letter G. De betekenis van deze letter is niet zeker. Mogelijk staat de G voor 
garen, waarvan de netten zijn gemaakt. Historisch is het gebruik van keurloden in Oudewater 
bekend vanaf 1585. 

321 Duijn 2016, 112-113. Determinatie C. Schrickx.
322 Ibidem 116-118.
323 03-M03, 57-M02, 69-M02, 73-M03, 77-M04 (afb. 5.8.17), 83-M02, 140-M02, 174-M02 (afb. 5.6.18), 180-M02.
324 174-M02 en 140-M02.
325 03-M02, 73-M01, 157-M01 (afb. 5.6.9), 170-M03 (afb. 5.6.16), 174-M01 (afb. 5.6.17).

Afb. 6.3. Keurloden voor haringnetten. Schaal 1:1.
1. 03-M03; 2. 57-M02; 3. 69-M02; 4. 73-M03; 5. 83-M02; 6. 140-M02; 7. 180-M02; 8. 03-M02; 9. 73-M01.
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Eén keurlood is afkomstig uit Montfoort, een plaats even ten oosten van Oudewater.326 Op deze 
loden staat opnieuw een toren, maar in dit geval met twee molenijzers aan weerszijden (het 
wapen van Montfoort). Op de achterzijde van deze loden staat geen stempel.

Tot slot zijn drie loodjes gebruikt ter keuring van haringnetten in Enkhuizen.327 Bij één van 
deze loodjes is niet zeker dat het om een keurlood voor een haringnet gaat. Op de voorzijde 
staan de initialen IC met een hamer en op de keerzijde staat ENK met het jaartal 1594 (afb. 
5.1.14).328 De voor de 17de eeuw typerende drie haringen van het stadswapen ontbreken. De 
andere twee loodjes zijn wel van dit stempel voorzien (afb. 5.6.15). Eén van deze draagt het 
jaartal 1612.

Zegelloden
In de 19de en 20ste eeuw waren er zegelloden 
voor diverse artikelen in omloop, zoals 
graan, boter en cement. Op een van deze 
staat op de voorzijde ZUIVER RIJST 24% 
en op de keerzijde WORMERVEER UNIE 
(afb. 6.4).329 Het zegellood is afkomstig van 
stoompellerij De Unie, die heeft bestaan 
tussen 1872 en 1918.

Speelgoed
Diverse metalen voorwerpen die als 
speelgoed zijn te beschouwen, zijn al bij 
specifieke percelen besproken. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor een miniatuur treeft van 
messing, gevonden in tonput S134 (perceel 
10). Ook een miniatuur brandewijnkom 
van tin/lood is reeds besproken (perceel 
11). De meeste voorwerpen kunnen niet 
met zekerheid aan een perceel worden 
toegeschreven. Tien voorwerpen van tin/
lood zijn als miniatuur gedetermineerd. Een 
fraai voorwerpje is een disselkop; de houten 
steel ontbreekt (afb. 6.5).330 Deze hoort 
zeer waarschijnlijk bij perceel 1. De andere 
miniaturen betreffen borden en lepels, meestal in fragmentarische staat bewaard gebleven.331 
Naast miniatuurvoorwerpen zijn een snorrelood (afb. 6.6)332 en twee loden dobbelstenen 
(afb. 6.7 en afb. 6.8)333 als speelgoed te beschouwen. Opmerkelijk is dat op een van beide 
dobbelstenen alleen de cijfers 5 en 6 zijn aangebracht.

326 V197.
327 156-M01 en 183-M01.
328 24-M03.
329 67-M07.
330 03-M01.
331 V24, V40, V57, V67, V73, V108, V174.
332 124-M01.
333 69-M01 en 96-M01.

Afb. 6.4. Een zegellood voor rijst.

Afb. 6.5. Een miniatuur disselkop.
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Munten
Bij de opgraving zijn 79 munten 
gevonden, wat niet een hoog aantal 
is voor wel twaalf percelen.334 Zes 
munten zijn gemaakt van zilver. 
Drie van deze zilveren munten 
zijn bij elkaar gevonden als kleine 
muntschat op perceel 1. Een zilveren 
ruiterschelling hoort bij perceel 3-4. 
Deze staan bij de betreffende percelen 
besproken. Een vijfde zilveren munt 
is een dubbele stuiver van Deventer 
uit 1683 (afb. 6.9).335 Deze hoort 
waarschijnlijk bij perceel 1.336 De zesde zilveren munt is een munt van 10 cent, geslagen onder 
Willem III tussen 1849 en 1890.337 Deze is kennelijk in de bodem beland toen alle huizen al 
waren afgebroken.
De overige munten zijn gemaakt van een koperlegering. Hieronder bevinden zich dertien duiten 
van Holland, vier oordjes van Holland, tien duiten van Friesland, vijf oordjes van Friesland, 
zes duiten van Utrecht, vier duiten van Overijssel, drie duiten van Gelderland, twee duiten van 
West-Friesland, een duit van Zeeland en een duit van Groningen & Ommelanden. Verder zijn 
twee duiten van Stevensweert, twee duiten van Batenburg, een duit van Zwolle, een oord van 
Thorn, een duit van Gronsveld en een duit van Reckheim gevonden. De duit van het graafschap 
Gronsveld, geslagen rond 1649, is geen algemene verschijning in deze regio (afb. 6.10).338 
Opmerkelijk is dat van al deze munten slechts elf exemplaren duidelijk in de 18de eeuw zijn te 
dateren; de rest dateert uit de late 16de of 17de eeuw.
Drie munten komen uit het huidige Duitsland. De eerste munt is een 1/4 Stuber van Keulen, 
geslagen onder Clemens August tussen 1736 en 1760.339 De andere twee munten zijn 
pfennigen, de eerste van Hessen-Darmstad uit 1789 of 1790340 en de tweede waarschijnlijk 
van Frankfurt.341 Beide komen van perceel 3-4 en zijn daar reeds besproken.

334 Dit is exclusief 12 centen, daterend na 1878, en een zinken oorlogsmunt.
335 67-M06.
336 Gevonden bij het dichtdraaien van werkput 1.
337 V83.
338 63-M01.
339 V197.
340 140-M01.
341 V140.

Afb. 6.6. Een miniatuur snorrelood Afb. 6.7. Een loden dobbelsteen. Afb. 6.8. Een loden dobbelsteen.

Afb. 6.9. Een dubbele stuiver van Deventer uit 1683.



155

Tot slot is een afgesleten munt, met een diameter van 35 mm, afkomstig uit Portugal (afb. 
6.11).342 Nauwelijks zichtbaar is het wapen van dit land. Waarschijnlijk gaat het om een stuk 
van 10 reis, daterend uit de 16de eeuw. De munt is gevonden op perceel 3-4.

Muntgewichten en rekenpenningen
Bij de opgraving zijn slechts twee muntgewichten aangetroffen. De eerste is gemaakt tussen 
1578 en 1585 en was bestemd voor het wegen van ¼ Pound (afb. 6.12).343 De tweede dateert 
uit 1597 en diende voor het wegen van een ½ Hendriksnobel (afb. 6.13).344 

Ook het aantal rekenpenningen 
is klein, namelijk twee stuks. 
Beide zijn gemaakt in Neurenberg 
door Hans Krauwinkel II. Op de 
eerste staat op de voorzijde het 
wapen van Frankrijk en staan op 
de keerzijde twee personen en de 
tekst CONCEDAT LAVREA LINVAE 
(afb. 6.14).345 Deze penning 
dateert uit 1589. Op de tweede 
staat op de voorzijde een roos 
met drie kronen en drie lelies met 

342 25-M01.
343 86-M01.
344 140-M03.
345 67-M04.

Afb. 6.10. Een duit van het graafschap Gronsveld. Afb. 6.11. Een afgesleten munt uit Portugal.

Afb. 6.12. Muntgewichtje voor ¼ Pound. Afb. 6.13. Een muntgewicht voor het wegen van 1/2 Hendriksnobel.

Afb. 6.14. Een rekenpenning uit Neurenberg, daterend uit 1589.
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de tekst HANNS KRAVWINCKEL 
IN NVRENB (afb. 6.15).346 Op de 
keerzijde staat een rijksappel 
en de tekst GLVCK BESCHERT 
IST VNGEWERT. De penning is 
gemaakt tussen 1586 en 1635. 
Beide zijn waarschijnlijk afkomstig 
van perceel 1. Dat wil echter niet 
zeggen dat ze van de bewoners van 
het huis op dat perceel afkomstig 
zijn, want voorafgaand aan de 
bouw is een afvallaag gestort. Het 
is goed mogelijk dat ze uit die laag 
afkomstig zijn en het afval komt van elders in Enkhuizen.

Een voorwerp met onduidelijke functie toont 
op de voorzijde een man met zwaard en op de 
keerzijde een gevierendeeld wapen. In het 
tweede en derde kwartier staan horizontale 
balken en in het eerste en vierde kwartier 
een klimmende leeuw (afb. 6.16).347 Helaas 
zijn de afbeeldingen tijdens de conservering 
van het voorwerp, dat al in slechte staat 
was, verloren gegaan. Het wapenschild 
komt overeen met het wapen van Hongarije 
en Bohemen, maar dan gespiegeld. Het lijkt 
te gaan om een imitatie van een Hongaars 
ducaat in een tin/lood-legering. 

Divers
De andere metaalvondsten worden tot de overige vondsten gerekend. De determinatielijst 
van het metaal bevat diverse kledingaccessoires, zoals zes vingerhoedjes, zes kledingoogjes, 
een opvallend grote en fraai versierde kledinghaak (afb. 6.17, nr. 1)348, zes gespen, een 
riembeslag, tien knopen en twee riemtongen. Diverse van deze voorwerpen zijn reeds in dit 
rapport besproken.
Een aantal voorwerpen is van lood gemaakt. Dit betreft allereerst 38 musketkogels (diameters 
11 tot 19 mm), die verspreid over het terrein zijn gevonden. Deze worden bij alle opgravingen 
gevonden en belandden kennelijk verspreid over de hele stad in de bodem. Ook vier 
onderdelen van schroefdoppen van glazen kelderflessen zijn gevonden. Ook deze worden 
bij alle opgravingen aangetroffen. Van lood zijn verder onder andere twee netverzwaringen 
(een klein aantal voor het grote opgravingsterrein), een blokgewicht (afb. 6.17, nr. 2)349, een 
schijfgewicht dat is gekeurd in Enkhuizen (afb. 6.17, nr. 3)350 en een gesmolten stukje lood 

346 67-M05.
347 103-M01.
348 67-M01.
349 14-M01.
350 96-M02.

Afb. 6.15. Een rekenpenning uit Neurenberg, gemaakt tussen 
1586 en 1635.

Afb. 6.16. Een mogelijke imitatie van een Hongaars 
ducaat in ongeconserveerde staat.
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met stempel met jaartal 1723 (afb. 6.17, nr. 4).351 Een onbekend voorwerp met drie gaten is 
voorzien van een ingekrast merk (afb. 6.17, nr. 5).352

Andere voorwerpen zijn gemaakt van messing, zoals een kaarsensnuiter (afb. 6.17, nr. 6)353 
en twee identieke muurhaken, de ene gevonden in werkput 3 en de andere in werkput 9 (afb. 
6.17, nr. 7 en 8).354 Op een van beide is een merk zichtbaar met een kruis en initialen.

351 24-M04.
352 57-M01.
353 180-M01.
354 41-M02 en 169-M01.

Schaal 2:1

1

2 3
4

5

6

7

8

Afb. 6.17. Diverse metaalvondsten. Schaal 1:1.
1. 67-M01; 2. 14-M01; 3. 96-M02; 4. 24-M04; 5. 57-M01; 6. 180-M01; 7. 41-M02; 8. 169-M01.
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7. Houten elementen

Bij de opgraving zijn diverse elementen van hout gevonden, namelijk tonnen/kuipen, 
hergebruikt scheepshout en overige onderdelen. Zij worden hieronder in detail besproken. 
De hoeveelheid scheepshout is vrij beperkt, zeker in vergelijking met de opgraving Paktuinen 
uit 2013.355 Tijdens dit onderzoek werd in de fundering van diverse huizen veel scheepshout 
gevonden. Aan de Lange Tuinstraat is dit veel minder het geval, hoewel wel veel funderingshout 
is gevonden. 

7.1 Houten tonnen en een kuip 

M35, ton
Afbeeldingen: afb. 7.1 & 7.2.
Spoornummer en functie: S103, ingegraven ton binnen het woonhuis op perceel 11. De ton is 
in latere tijd in het huis geplaatst en diende als afvalton van de smederij.
Houtsoort: eikenhout.
Dendrochronologisch onderzoek: één duig is dendrochronologisch onderzocht, wat een 
kapdatum ná 1586 opleverde. Het hout is afkomstig uit West-Duitsland of de Maasvallei. 
Afmetingen: 19 duigen, diameter ton circa 90 cm, lengte duigen maximaal 66 cm (incompleet, 
oorspronkelijk was de ton circa 100 cm hoog), breedte duigen 11 tot 16 cm, dikte duigen 1 
tot 1,5 cm.
Beschrijving: de onderste helft van de ton is bewaard. Op de buitenzijde van de duigen waren 
veel afdrukken van de houten hoepels zichtbaar. Aan de binnenzijde bevond zich op 6,5 cm 
uit de onderkant een groef voor de (ontbrekende) bodem. Spongat en merken waren niet 
aanwezig.

M45, kuip
Afbeeldingen: afb. 7.3 t/m 7.6.
Spoornummer en functie: S107, de kuip lag op zijn kop in een gedempte sloot.
Houtsoort: eikenhout.
Dendrochronologisch onderzoek: twee duigen zijn dendrochronologisch onderzocht, maar 
beide konden helaas niet worden gedateerd. 
Afmetingen: 14 duigen en bodem, diameter bodem 44 cm, dikte bodem 2 cm, lengte duigen 
35 cm (compleet), breedte duigen 7 tot 15 cm, dikte duigen 1,5 cm.

355 Schrickx & Duijn 2016.

Afb. 7.1. De negentien duigen van ton M35. Afb. 7.2. Aan de binnenzijde bevond zich een groef.
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Beschrijving: rond de onderste helft van de kuip bevonden zich houten hoepels. Aan de 
binnenzijde bevond zich op 4 cm uit de onderkant een groef voor de bodem. Aan de binnenzijde 
van de kuip en op de rand bevonden zich mortelresten. Op een van de duigen en op de 
bodem was een eenvoudig ingekrast merk aanwezig. De bodem bestond uit twee delen die 
waren verbonden met kleine houten pennetjes. In de bodem was verder een houten pennetje 
aanwezig met een diameter van 1,5 cm. In twee duigen waren ook kleine pennen aanwezig 
(diameter 1 cm): bij de ene duig twee boven elkaar en bij de andere drie boven elkaar, 
waarvan één in de onderrand. De functie van de kleine houten pennetjes is niet duidelijk. 

Afb. 7.3. De veert duigen en bodem van kuip M45.

Afb. 7.4. Een ingekrast merk.

Afb. 7.5. In twee duigen waren kleine pennen 
aanwezig, functie onduidelijk.

Afb. 7.6. De bodem van de kuip, bestaande uit 
twee delen.
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M60, ton
Afbeeldingen: afb. 7.7 t/m 7.10.
Spoornummer en functie: S134, de ton was ingegraven achter een huis, vermoedelijk was het 
bestemd voor het opvangen van regenwater.
Houtsoort: grove den.
Dendrochronologisch onderzoek: één duig is dendrochronologisch onderzocht, maar deze kon 
niet worden gedateerd.
Afmetingen: 11 duigen, diameter ton circa 60 cm, lengte duigen 80 cm (compleet), dikte 
duigen 7 cm.
Beschrijving: op 10 cm onder de bovenrand bevond zich één hoepel, op 66 cm vanaf boven 
bevonden zich twee hoepels. In het midden van een van de duigen zat een rond spongat met 
houten stop. De binnenkant van de duig was op de plek van het spongat dunner gemaakt. Vlak 
hiernaast was een ingesneden V in het hout aanwezig, mogelijk een merk. De binnenkant van 
de duigen was grotendeels verbrand. Dit is vaker waargenomen op de binnenkant van tonnen. 

Afb. 7.7. De elf duigen van ton M60.

Afb. 7.8. Een rond spongat met houten stop en vlak 
daarnaast een ingekraste V.

Afb. 7.9. De binnenkant was grotendeels verbrand.
Afb. 7.10. Bij het spongat was de binnenkant 
dunner gemaakt.
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M79, ton
Afbeeldingen: afb. 7.11 t/m 7.13.
Spoornummer en functie: S158, de ton maakte onderdeel uit van een waterput. De put bestond 
waarschijnlijk uit twee tonnen op elkaar (zie M81). 
Houtsoort: eikenhout.
Dendrochronologisch onderzoek: twee duigen zijn dendrochronologisch onderzocht. Het hout 
blijkt te zijn gekapt ná 1635 en is afkomstig uit Wit-Rusland of het oosten van Polen.
Afmetingen: 19 duigen, lengte duigen maximaal 84 cm (incompleet, oorspronkelijk was de ton 
circa 90 cm hoog), breedte duigen 8 tot 14 cm, dikte duigen 1 tot 1,5 cm.
Beschrijving: aan de boven- en onderkant bevond zich een brede band van houten hoepels. 
Aan de binnenzijde bevond zich op 4 cm uit de onderkant een groef voor de (ontbrekende) 
bodem. In een van de duigen bevond zich in het midden een rond spongat met een diameter 
van 4 cm. Hiernaast was een duig aanwezig met daarin een kleiner gat (diameter 2 cm). Op 
de duigen bevonden zich geen merken. 

M81, ton
Afbeeldingen: afb. 7.14 t/m 7.18.
Spoornummer en functie: S158, de duigen zijn los gevonden in de ton M79 (zie boven). 
Waarschijnlijk horen de duigen bij een tweede ton die hierop heeft gestaan. Bij het buiten 
gebruik stellen van de put zijn de duigen van de bovenste ton in de onderste ton gegooid. 
Houtsoort: eikenhout.
Dendrochronologisch onderzoek: het hout is niet verder onderzocht.
Afmetingen: 21 duigen (mogelijk is een deel gespleten), lengte duigen maximaal 65 cm 
(incompleet), breedte duigen 6 tot 17 cm, dikte duigen 1 tot 1,5 cm.
Beschrijving: de duigen zijn niet zo goed geconserveerd. Aan de binnenzijde bevond zich op 

Afb. 7.11. De negentien duigen van ton M79.

Afb. 7.12. Een groef aan de binnenzijde van de duigen. Afb. 7.13. Een duig met in het midden een spongat.
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4,5 cm uit de onderkant een groef voor de (ontbrekende) bodem. Twee merken zijn gezien: 
drie kruizen over twee duigen heen en een enkel kruis met rechts daarvan mogelijk een paar 
streepjes op een enkele duig. Bij vijf duigen waren kleine gaten (diameter 1 cm) aanwezig in 
de onderrand, de functie hiervan is niet bekend. 

Afb. 7.14. De 21 duigen van ton M81. Afb. 7.15. Twee duigen gemerkt met kruizen.

Afb. 7.16. Bij vijf duigen zaten 
kleine gaten in de onderrand, 
functie onbekend.

Afb. 7.17. Aan de binnenzijde 
bevond zich een groef voor de 
bodem.

Afb. 7.18. Merken op een duig: 
een kruis en mogelijk een paar 
streepjes.
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7.2 Scheepshout

M70, spant?
Afbeeldingen: afb. 7.19 t/m 7.21.
Spoornummer en functie: S126, ligger in 
de fundering van het huis op perceel 11, 
gebouwd rond 1594.
Houtsoort: eikenhout
Dendrochronologisch onderzoek: het hout 
beschikte over te weinig jaarringen voor 
dendrochronologisch onderzoek. 
Afmetingen: lengte 165 cm, breedte 54 cm, dikte 12 cm.
Beschrijving: een langwerpig stuk eikenhout met een duidelijke kromming. In de brede kant 
waren onregelmatig verdeelde ronde gaten aanwezig (diameter 3 cm), zoals bij spanten het 
geval is. Zij gingen dwars door het hout heen. Op een van de brede kanten (de getekende 
zijde) bevond zich bovendien een dun laagje bruine substantie, waarschijnlijk harpuis. 

M71, scheepshout?
Afbeeldingen: afb. 7.22.
Spoornummer en functie: S141, 
ligger in de fundering van het huis 
op perceel 3/4, gebouwd rond 1594.
Houtsoort: eikenhout
Dendrochronologisch onderzoek: 
het hout beschikte over 
te weinig jaarringen voor 
dendrochronologisch onderzoek. 
Afmetingen: lengte 135 cm, 
breedte 20 cm, dikte 18 cm.
Beschrijving: een balk die aan één zijde (rechts op foto) waarschijnlijk is ingekort. De andere 
kopse kant is intact. Dit deel ligt iets verdiept ten opzichte van de rest en hier is een rond gat 
aanwezig. Langs een lange kant bevindt zich een verdiepte rand. In deze rand zijn twee ijzeren 
nagels aanwezig. Gezien de verdiepte rand zou het wellicht kunnen gaan om een onderdeel 
van een luik.

Afb. 7.19. Tekening van het mogelijke spant.

Afb. 7.20. Ligger in de fundering op perceel 11. Afb. 7.21. Ligger in de fundering op perceel 11.

Afb. 7.22. Een ligger in de fundering van het huis op perceel 3/4.
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M87, spant
Afbeeldingen: afb. 7.23 t/m 7.25.
Spoornummer en functie: S168, paal 
in de fundering van de werkplaats op 
perceel 10, gebouwd rond 1593.
Houtsoort: eikenhout.
Dendrochronologisch onderzoek: 
het hout beschikte over te 
weinig jaarringen voor dendro-
chronologisch onderzoek. 
Afmetingen: lengte 220 cm, breedte 15 cm, dikte 10 cm.
Beschrijving: een recht deel van een ingekort spant met daarin ronde gaten en ronde gaten 
met eikenhouten pennen. Zij gingen dwars door het hout heen. Een van de kopse kanten is 
aangepunt voor de functie als paal. De bovenkant van de paal is deels weggerot in de bodem. 

Afb. 7.23. Tekening van spant M87.

Afb. 7.24. Spant M87. Afb. 7.25. Spant M87, andere zijde.
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7.3 Divers

M98, goot?
Afbeeldingen: afb. 7.26 en afb. 7.27.
Spoornummer en functie: S173, paal in de 
fundering van het huis op perceel 9, gebouwd 
rond 1592.
Houtsoort: naaldhout, houtsoort is niet bepaald.
Dendrochronologisch onderzoek: het hout is niet 
nader onderzocht.
Afmetingen: lengte 230 cm, breedte 34 cm.
Beschrijving: het gaat op het eerste gezicht om 
een ronde boom waarin een v-vormige geul is 
gehakt.
In de dwarsdoorsnede is in het jaarringpatroon 
goed zichtbaar dat ook de ronde zijde van het hout 
flink bijgeschaafd is. De functie van het element is 
niet bekend, maar wellicht gaat het om een soort 
goot. De punt van de paal is later aangebracht. 

S129, beschoeiing tegen funderingspalen met huidplanken
Afbeeldingen: afb. 7.28 t/m 7.32.
Spoornummer en functie: S129, drie lagen planken tegen funderingspalen S125 aan, als grondkering.
Houtsoort: eikenhout en naaldhout.
Dendrochronologisch onderzoek: zie onder.

Afb. 7.26. Mogelijke goot M98.

Afb. 7.27. De paal met een v-vormige geul. In de dwarsdoorsnede is goed te zien dat de ronde zijde flink 
is bijgeschaafd.
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Afmetingen: zie onder.
Beschrijving: de beschoeiing bestond uit drie lagen planken boven elkaar. Aan de oostzijde 
stonden zij tegen de funderingspalen S125 aan. Aan de westzijde stonden tegen de planken 
dunne palen van naaldhout. De planken waren met ijzeren nagels tegen de paaltjes aan 
getimmerd. De paaltjes zijn waarschijnlijk hergebruikt hout, want in de zijkant hiervan 
(dus niet de kant haaks op het hout) bevonden zich sleuven in de palen. Mogelijk waren zij 
oorspronkelijk onderdeel van een hek.

Drie planken die volledig zijn blootgelegd, waren van eikenhout. Aan de noordzijde was het 
begin van meer eiken planken zichtbaar, maar die zijn slechts voor een klein stukje bekeken. 
De drie eiken planken zijn allemaal hergebruikte huidplanken van een schip. De lengte van de 
planken bedroeg 6,30 meter, 5,25 meter en 2,42 meter, de breedte 30 en 40 cm en de dikte 
4 cm. In de planken waren ronde pengaten (diameter 3 cm) aanwezig, in een deel van deze 
gaten zat nog een eikenhouten pen. Hiermee waren de planken oorspronkelijk verbonden aan 
de spanten. Van twee planken is een monster gezaagd; de langste plank was gemaakt van 
snel gegroeid hout en bezat weinig jaarringen.356 Beide monsters zijn onderzocht, maar slechts 
één kon worden gedateerd. De boom blijkt te zijn gekapt ná 1556. Het hout is dosse gezaagd 
(gezaagd in de tangentiale richting van het hout) uit de boom.
De overige planken waren van naaldhout en 3 cm dik. In de meeste gevallen leken de planken 
primair toegepast te zijn; sporen van secundair gebruik ontbraken in ieder geval. Eén plank 
was wel duidelijk hergebruikt (M65): aan de bovenkant waren grote inkepingen aanwezig en 
over de hele plank zaten ijzeren nagels. Op de zichtzijde van de plank bevond zich bovendien 
een bruine substantie met resten textiel. Vermoedelijk gaat het om harpuis. Mogelijk is ook 
deze plank afkomstig van een schip. 

356 M61 en M62.

Afb. 7.28. De beschoeiing met huidplanken (S129).
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Afb. 7.29. Het aanzicht van de beschoeiing (S129).
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Twee planken van naaldhout, beide waarschijnlijk primair toegepast, zijn dendrochronologisch 
onderzocht.357 Het gaat bij beide planken om hout van de grove den. Van beide kan een post 
quem datering worden gegeven, namelijk gekapt ná 1553 en gekapt ná 1577. Het grenenhout 
is afkomstig uit Noorwegen.

357 M63 en M64. 

Afb. 7.30. Detail van de beschoeiing.

Afb. 7.31. Detail van de beschoeiing. Afb. 7.32. Dunne palen van naaldhout 
die tegen de westzijde van de 
beschoeiing stonden. 
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8. Synthese

8.1 Inleiding

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van de opgraving die in 2016 is uitgevoerd aan de 
Lange Tuinstraat in Enkhuizen. Wie nu door deze straat loopt, zou niet zeggen dat deze straat 
vanaf de late 16de eeuw deel uitmaakte van het centrum. Alle huizen aan de straat dateren uit 
de 20ste eeuw. De economische neergang van de stad in de 18de en 19de eeuw leidde tot een 
kaalslag, vooral langs de straten die het verst van het hart van de stad waren verwijderd. De 
oude bebouwing is daardoor in de Lange Tuinstraat volledig verdwenen. Voor de Gouden Eeuw 
van de stad is dit na het grootschalige onderzoek aan de Paktuinen en Nieuwe Haven in 2013 
een van de belangrijkste opgravingen in de stad.
In het eerste deel van dit rapport is de historie van dit gebied uiteengezet. De Lange Tuinstraat 
is een van de straten die tot stand is gekomen tijdens de grote stadsuitbreiding die in 
1590 aanving. In het tweede deel van dit rapport staat de archeologie centraal. Op basis 
van de archeologische resultaten is het mogelijk een reconstructie van de oorspronkelijke 
perceelsindeling van dit gebied te maken. Deze percelering is in de 18de en 19de eeuw grotendeels 
verloren gegaan door grootschalige sloop en herverdeling van de gronden. In totaal zijn bij 
de opgraving twaalf percelen te onderscheiden, waarvan er twee werden ingericht als straat. 
In totaal zijn dus 10 percelen onderzocht die volgens het historisch kaartmateriaal uit de 17de 
eeuw, bebouwd zijn geweest. In dit tweede deel van het rapport zijn de sporen en vondsten 
voor zover mogelijk per perceel geanalyseerd. Bij zeven percelen kon de bebouwing worden 
gereconstrueerd.
In deze synthese worden de historische en archeologische gegevens voor het gehele 
onderzoeksgebied met elkaar gecombineerd tot één verhaal. Vervolgens komen enkele 
onderzoeksthema’s aan bod over welke de opgraving veel gegevens heeft opgeleverd. De 
indeling van dit hoofdstuk sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling die is gehanteerd in het 
rapport van de Paktuinen, zodat beide onderzoeken goed met elkaar zijn te vergelijken. In 
een apart hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord. De informatie in dat laatste 
hoofdstuk vertoont deels een overlap met de synthese.
In dit hoofdstuk zijn op basis van de archeologische resultaten en historische gegevens 
reconstructiekaarten van het gehele plangebied opgenomen. Hierop staan de archeologische 
sporen vereenvoudigd weergegeven. De perceelsnummers die in de tekst worden genoemd, 
zijn op deze kaarten terug te vinden.

8.2 De ontwikkeling van het gebied

8.2.1 Bronstijd
Een onderzoeksthema waaraan in het PvE geen aandacht bij deze locatie is besteed, is de 
Bronstijd. In de binnenstad van Enkhuizen worden geen sporen uit deze periode aangetroffen, 
waarschijnlijk door de lage ligging van het land in die tijd. Een uitzondering vormt een opgraving 
aan de Burgwal, hemelsbreed 300 meter van de Lange Tuinstraat verwijderd en gelegen aan 
de uiterste rand van de stad, waar in 2014 een bronstijdakker is aangetroffen. De kleilaag die 
in de Bronstijd aan het maaiveld lag, ligt bij de Lange Tuinstraat iets dieper dan bij de Burgwal, 
maar hoger dan bij alle andere opgravingen in de stad. Bij de opgraving zijn enkele greppels 
en mogelijk paalkuilen gevonden. Over vrijwel het hele terrein bevond zich op de natuurlijke 
lichtgrijze ondergrond een grijze kleilaag, die in de Bronstijd is gevormd. De hoeveelheid 
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sporen is echter zeer gering. Ze maken wel duidelijk dat in de zuidwesthoek van de oude 
binnenstad bij toekomstig onderzoek rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid 
van sporen uit de Bronstijd.

8.2.2 De periode vóór 1590
Tot het einde van de 16de eeuw lag het opgegraven gebied buiten de stad Enkhuizen. Het 
maakte deel uit van een uitgestrekt veenweidegebied met veel water. Een sterk gecomprimeerd 
pakket restveen was over grote delen van het opgravingsareaal aanwezig en had een dikte 
van 40 tot 85 cm. Dat is minder dik dan bij de Paktuinen, waar het veen ongeveer 1 meter 
dik was. Dat verschil in dikte hangt samen met de verschillende diepte van de natuurlijke 
klei. Bij de Lange Tuinstraat bevond deze natuurlijke kleilaag zich minder diep dan bij de 
Paktuinen. Door het veengebied liepen sloten en bevaarbare vaarten, die deels tijdens de 
ontginning, vermoedelijk in de 12de eeuw, zijn gegraven. Bij de opgraving zijn twee van deze 
sloten en ook een brede vaart gevonden. Deze liepen nagenoeg exact noordzuid. Na 1590 is 
de perceelsrichting gewijzigd. De afstand tussen de sloten was ongeveer 14 meter, wat dus 
mogelijk de oorspronkelijke perceelsbreedte in dit gebied was. De vaart was ongeveer 25 
meter breed en vrij ondiep. Met polderschuiten was deze goed bevaarbaar. Het veengebied zal 
vooral zijn gebruikt als weide- en hooiland, een gebruik dat nauwelijks of geen sporen in de 
bodem achterlaat.

8.2.3 Bouwrijp maken van het terrein
De economische voorspoed die Enkhuizen in de 16de eeuw kende, leidde tot een grote behoefte 
aan ruimte voor woonhuizen, pakhuizen, werkplaatsen en ligplaatsen voor schepen. Daarom 
besloot het stadsbestuur in 1590 tot een grote uitbreiding van de stad. De opgravingslocatie 
ligt binnen deze uitbreiding. Bij de opgraving Paktuinen werd het gebied tussen de Paktuinen 
en de Nieuwe Haven opgehoogd met grond (klei en veen) die vrijkwam bij het uitgraven 
van die nieuwe haven. Deze ophoging was vanwege de lage ligging van het gebied, en het 
overstromingsgevaar vanuit de haven waar sprake was van eb en vloed, ook noodzakelijk. 
Het ging dan ook om een dik pakket van 1,7 tot 2,1 meter. Bij de Lange Tuinstraat lijkt geen 
sprake van een door de stad aangestuurde grootschalige ophoging van het terrein, maar lijken 
de percelen individueel door de verschillende kopers te zijn opgehoogd. Zelfs de brede vaart 
moest door de kopers van de betreffende percelen zelf worden opgevuld. Hierbij is in eerste 
instantie gebruik gemaakt van veen en lichtgrijze klei, beide gewonnen uit de natuurlijke 
bodem. Direct voorafgaand aan de bouw van de huizen is vaak nog een pakket opgebracht met 
klei en bij perceel 1 ook met stadsafval.
Bij de Paktuinen waren de percelen na ophoging van het terrein systematisch uitgezet met houten 
schuttingen. Bij de Lange Tuinstraat is de ophoging perceelsgewijs gedaan. Het uitzetten van de 
percelen vond dus hieraan voorafgaand plaats. Op het niveau van het veen, dat het loopniveau 
rond 1590 was, zijn geen palen of planken gevonden die de perceelsgrenzen markeerden. 
Uit de opgravingsresultaten blijkt dat de percelen wel systematisch uitgezet zijn: ze waren 
ieder circa 6,90 meter breed. Deze breedte komt exact overeen met de perceelsbreedte bij de 
Paktuinen. Daar is verondersteld dat deze breedte overeenkomt met 20 voet, maar 21 voet 
(Drechterlandse voet van 32,6 meter) komt dichter in de buurt. De lengte van de percelen kan 
worden gereconstrueerd op ruim 30 meter. Ook deze maat komt overeen met de lengte van 
de percelen bij de Paktuinen.
Ook de straten werden systematisch binnen de uitgezette percelen ingepast. Perceel 8 werd 
tot straat gemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling om perceel 12 te bebouwen en mogelijk 
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was dit perceel van dezelfde eigenaar als perceel 11. Rond 1619, toen de St. Pietershaven 
werd aangelegd, werd besloten hier een straat te maken en verviel de functie van de steeg op 
perceel 11. De perceelsgrens is hier ter breedte van de steeg opgeschoven.

8.2.4 Omstreeks 1596
Het exacte jaar van uitgave van de percelen aan de Lange Tuinstraat is niet bekend. Naar 
analogie van de Paktuinen kan worden verondersteld dat dit in 1591 het geval was. Dankzij 
dendrochronologisch onderzoek naar funderingshout kunnen we het bouwjaar van de meeste 
panden aan de Lange Tuinstraat vrij precies dateren. 
Rond 1596 waren de percelen 1, 3-4, 9, 10 en 11 bebouwd. Op basis van het jaarringonderzoek 
kan de bouw van het pand op perceel 9 rond 1592 worden geplaatst. Omstreeks 1593 werden 
de panden op de percelen 3-4 en 10 gebouwd. Omstreeks 1594 volgde de bouw van het 
pand op perceel 11. Als laatst verscheen het pand op perceel 1, namelijk rond 1596. Bij de 
overige percelen 2, 5, 6 en 7 is onzeker of deze ooit bebouwd zijn geweest. De afwezigheid 
van sporen of vondsten die wijzen op ambachtelijk gebruik van de terreinen, bijvoorbeeld 
voor houtbewerking, wijzen er mogelijk op dat er wel bebouwing heeft gestaan. De percelen 
zijn bovendien niet als dumpplaats voor haardas gebruikt, zoals wel het geval was bij enkele 
braakliggende percelen aan de Paktuinen. Ook enkele sporen met afbraakpuin op perceel 7 
wijzen erop dat hier bebouwing heeft gestaan. We kunnen denken aan eenvoudige houten 
werkplaatsen of schuren.
Over het algeheel genomen lijkt de bebouwing aan de Lange Tuinstraat van iets minder allure 
dan de bebouwing aan de Nieuwe Haven (opgraving Paktuinen). Huizen met souterrains en 
zware houten funderingen (bijvoorbeeld met scheepsroeren) ontbreken hier. Aan de bebouwing 
is dus wat minder geld besteed. Dit sluit aan bij de historische gegevens: in de verponding 
van 1630 worden de huizen aan de Nieuwe Haven gemiddeld hoger aangeslagen dan aan de 
Lange Tuinstraat.
Dat aan deze straat onder de huizen geen souterrains zijn gemaakt, hangt mogelijk ook samen 
met de wijze waarop dit gebied bouwrijp is gemaakt. Bij de Paktuinen was door de stad een 
dik pakket grond opgebracht en lag het maaiveld een stuk hoger dan bij de Lange Tuinstraat. 
Opvallend is dat aan deze straat na ophoging van de percelen de vloer- en loopniveau’s rond 
-1,00 NAP lagen, dus een meter onder zeeniveau. Althans dat is de NAP-diepte waarop ze 
nu liggen. Rekening houdend met inklinking van de bodem mogen we aannemen dat ze toen 
hoger hebben gelegen, maar dan nog lag dit gebied laag en moet het kwetsbaar geweest zijn 
voor overstromingen. Duidelijke aanwijzingen voor wateroverlast zijn echter niet gevonden. 
In geen van de huizen zijn voorraadkelders gemaakt, waaruit blijkt dat de bouwers zich zeer 
bewust van de wateroverlast waren.
De panden werden over de volledige breedte van de percelen gebouwd (perceel 9, 10 en 11) 
of met een steeg ernaast (perceel 1). Op perceel 3 en 4 werd één breed pand neergezet met 
een onbebouwde strook grond ernaast. Bij drie van de panden zijn aanwijzingen gevonden 
voor een aanbouw aan de achterzijde, waarschijnlijk bedoeld als zomerkeuken. Deze panden 
waren duidelijk gebouwd als woonhuizen. In alle gevallen lag achter de achtergevel en naast 
de aanbouw een waterkelder.
Geen van de huizen is volledig opgegraven. Dit komt doordat de huidige rooilijn niet 
overeenkomt met die in het verleden, maar circa 2,5 meter is teruggelegd. De plattegrond van 
de panden is in alle gevallen toch goed te reconstrueren. Bij de huizen op de percelen 9 en 11 
was een tweedeling aanwezig, waarbij een binnenmuur het huis in een voor- en achterruimte 
scheidde. In het achterste deel was in beide gevallen aan de westkant een gang aanwezig. Bij 
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diverse huizen zijn aanwijzingen voor bedstedes en vaste kasten. Opmerkelijk is dat nergens 
een haardplaats en schoorsteen zijn teruggevonden. 
Bijzonder is dat bij het pand op perceel 11 nog de houten balken aanwezig waren waarop een 
planken vloer heeft gelegen. Veel panden zullen in die tijd houten vloeren hebben gehad, maar 
archeologisch vinden we deze nooit terug.

Eén van de panden (perceel 10) was een werkplaats. Dit pand had geen aanbouw en achter 
het pand bevond zich geen waterkelder. Mogelijk is het gebouwd als smederij. Deze functie had 
het samen met het buurpand (perceel 11) duidelijk in de 18de eeuw.
De plattegrond van het pand op perceel 3-4 wijkt af van de andere plattegronden. Ongetwijfeld 
had dit pand een specifieke bestemming, maar deze blijkt niet uit de archeologische vondsten.

8.2.5 Omstreeks 1750
Bij de Paktuinen kon een gedetailleerd beeld worden geschetst van de ontwikkeling van het 
gebied. Opvallend is dat bij de Lange Tuinstraat na circa 1596 weinig veranderde. Mogelijk 
is in de loop van de 17de eeuw een pand gebouwd op perceel 7, maar hiervan is zo goed als 
niets teruggevonden. Een afvallaag en enkele kuilen met afbraakpuin wijzen in die richting. 
Het pand op perceel 11 is sterk verbouwd. De houten vloer in de achterkamer werd vervangen 
door een plavuizen vloer en ook de indeling van deze ruimte veranderde. Mogelijk hangt dit 
samen met een nieuwe functie die het pand kreeg, namelijk een smederij.
Rond 1750 moet een grootschalige afbraak van de panden hebben plaatsgevonden. Op 
de oudste kadastrale kaart van 1823 zijn alle panden verdwenen. Bij de meeste percelen 
ontbreken vondsten van na circa 1750. De afbraak van het pand op perceel 3-4 kan vrij precies 
worden bepaald op basis van de vondsten in het uitbraakspoor van een waterkelder, namelijk 
rond 1795.
Opvallend is de grondige wijze waarop de sloop is gedaan. Van de huizen resteerde vrijwel 
geen baksteen meer en zelfs de waterkelders waren nagenoeg volledig uitgebroken.

8.3 Onderzoeksthema’s

8.3.1 Funderingswijzen
Twee huizen waren gebouwd op (korte) houten palen, die door de kleefkracht van de bodem 
een stevige basis gaven. In beide gevallen was een enkele rij palen toegepast. Bij een ander 
huis was alleen de achtergevel op palen gebouwd, die in dit geval dubbel waren uitgevoerd. 
Huizen die volledig waren gefundeerd op een dubbele rij palen ontbreken hier. 
De funderingen van de andere huizen bestonden uit liggende stukken hout. In veel gevallen 
is hergebruikt hout toegepast, zoals scheepshout. Deze funderingen waren uiteraard een stuk 
goedkoper dan als nieuw hout werd gebruikt. Afgedankt scheepshout was in Enkhuizen volop 
voorhanden.
Het is mogelijk dat ook huizen zonder houten funderingen aanwezig zijn geweest, waarvan 
dan niets is teruggevonden. De bebouwing op de percelen 2, 6, 7 en 8 is namelijk volkomen 
onduidelijk. 

8.3.2 Houtgebruik
Bij de opgraving zijn veel houten funderingen gevonden, met hout dat primair of secundair 
is toegepast. Het secundair toegepaste hout is gedeeltelijk afkomstig van gesloopte schepen, 
zoals delen van spanten of huidplanken. Voor het beschrijven van het houtgebruik is het van 
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belang een onderscheid is primair en secundair hout te maken.
Voor de fundering van de gevels is gebruik gemaakt van diverse houtsoorten, namelijk 
eikenhout, grenenhout (hout van de grove den), vurenhout (hout van de fijnspar), elzenhout 
en essenhout. Bij de huizen op perceel 9 en 10 zijn met name nieuw gekochte palen van 
naaldhout gebruikt. Hoewel het in beide gevallen om niet-gekantrechte palen, dus ronde, palen 
gaat, is een verschillende houtsoort toegepast: bij het ene huis vurenhout en bij het andere 
grenenhout. Vurenhout was eind 16de eeuw minder gangbaar dan grenenhout, maar het werd 
wel regelmatig toegepast. Ook bij de opgraving aan de Paktuinen zijn diverse paalfunderingen 
van vurenhout gevonden. Onder meer een groot pakhuis uit circa 1597 (later in gebruik bij 
de West-Indische Compagnie) bleek te zijn gefundeerd op ronde palen van de fijnspar. Bij 
beide huizen waren overigens ook enkele palen van eikenhout toegepast. Mogelijk gaat het in 
alle gevallen om hergebruikt (scheeps)hout. De achtergevel van het huis op perceel 11 was 
gefundeerd op grenen palen. In dit geval ging het om tweezijdig gekantrecht hout, iets wat bij 
grenenhout vaker voorkomt dan rondhout. 

Bij de huizen met korte liggers haaks onder de gevels was sprake van veel minder eenduidig 
houtgebruik. In alle gevallen is sprake van meerdere houtsoorten door elkaar, waarbij zelfs in 
enkele gevallen zachte loofhoutsoorten zijn toegepast (es en els). Dit waren geen gangbare 
soorten voor bouwhout en zij worden bij opgravingen weinig gevonden. Voor diverse eiken 
elementen kan met zekerheid worden gezegd dat het om hergebruikt (scheeps)hout gaat. 
Wanneer dit door het ontbreken van inkepingen of gaten niet duidelijk is, is het gezien de 
diversiteit in afmetingen en vormen toch in veel gevallen aannemelijk dat het om hergebruikt 
hout of resthout van een scheepswerf of timmerwerf gaat. De liggers van naaldhout zijn, 
zover onderzocht, allemaal van grenenhout. Bij deze houtsoort lijkt het wel steeds om primair 
toegepast hout te gaan. 

Afb. 8.1. De houten funderingen van meerdere huizen waren nog zeer goed intact in de bodem aanwezig. 
Hier worden de funderingen en balken van een houten vloer van een van de huizen blootgelegd. Op de 
achtergrond de bebouwing aan de noordzijde van de Lange Tuinstraat.
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Bij diverse huizen zijn funderingen van bedstedes en kasten gevonden in de vorm van liggende 
planken, soms met dunne palen daaronder. De liggende planken zijn in alle gevallen planken 
van grenenhout. Ook de planken onder waterkelders, in een vierkante put en in een grondkering 
waren van deze houtsoort gemaakt. 

8.3.3 Waterkelders
Een thema waaraan tot nu toe mogelijk onvoldoende aandacht is besteed, is de bouw van 
waterkelders. Op nagenoeg ieder perceel in Enkhuizen worden deze aangetroffen en de neiging 
bestaat de kelders in de 18de, 19de of zelfs vroege 20ste eeuw te dateren. De gele bakstenen 
en trasmortel doen modern aan en op het eerste gezicht lijken er geen verschillen in uiterlijke 
kenmerken tussen de verschillende waterkelders. In het rapport van het grote onderzoek aan 
de Paktuinen is gesteld dat in de 17de eeuw de eerste waterkelders werden gemaakt.358 Deze 
veronderstelling doet toch enkele vragen rijzen. De meeste huizen in de grote stadsuitbreiding 
die in 1590 aanving zijn in de jaren 90 van de 16de eeuw gebouwd. Hoe voorzagen de bewoners 
dan in hun water als ze toen nog geen waterkelders hadden? Er lijkt bovendien vaak sprake 
van een standaardindeling van de huizen en percelen, namelijk een huis met smalle aanbouw 
en een waterkelder achter de achtergevel en naast de aanbouw. Is het niet logisch dat dit 
direct bij de bouw is gedaan?
De waterkelders laten zich moeilijk dateren. Bij de Lange Tuinstraat is voor het eerst 
systematisch naar de houten funderingen gekeken. Eén van de waterkelders kan op basis van 
dendrochronologisch onderzoek worden gedateerd rond 1593. Deze is direct bij de bouw van 
het huis gemaakt. Vooralsnog is dit de oudste waterkelder die bekend is.
In dit rapport is verondersteld dat de waterkelders direct bij de bouw van de huizen zijn 
gemaakt. Opvallend is dat de afmetingen en wijze van funderen niet uniform zijn uitgevoerd. 

358 Schrickx & Duijn 2016, 492.

Afb. 8.2. Op een van de perceelsgrenzen was een houten schot aanwezig, tegen de palen van de fundering 
van het huis. Dit schot diende als grondkering. 
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Wat verder opvalt is de relatieve geringe diepte van de kelders en dat er geen aanwijzingen 
zijn voor de aanwezigheid van tongewelven. Bij een van de percelen is op de kelder een deel 
van een houten luik gevonden, die mogelijk bij de waterkelder heeft gehoord. Mogelijk werden 
de oudste kelders met een houten luik afgesloten. Dit is een aandachtspunt voor toekomstig 
onderzoek.

8.3.4 Ambacht
Archeologisch blijkt het vaak lastig om te achterhalen wat voor ambachtelijke werkzaamheden 
in de panden zijn uitgevoerd. Meest opmerkelijk is dat bij diverse panden aanwijzingen voor 
een functie als smederij zijn gevonden. Het meest duidelijk is dit het geval bij de panden 
10 en 11. Bij afbraak zijn in de uitbraaksporen van beide panden veel brokken ijzerroest 
beland. Tussen het afval zijn ook twee kleine kanonskogels aangetroffen. Een houten put, 
die is gemaakt in de 18de eeuw, had een functie in de smederij. Historisch is bekend dat in de 
Lange Tuinstraat meerdere smederijen waren gevestigd. 
Bij het pand op perceel 3-4 zijn twee fragmenten van smeltkroezen aangetroffen. Deze 
voorwerpen werden bij diverse ambachten gebruikt, waarbij bepaalde stoffen in kleine 
hoeveelheden verhit moesten worden. 

8.3.5 Materiële cultuur
Een belangrijk onderzoeksthema in Enkhuizen is de materiële cultuur van de Gouden Eeuw. De 
vondsten verschaffen informatie over handelscontacten, smaak en status. Keramiek uit landen 
als Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk en China zijn algemene verschijningen in 
Enkhuizen. Keramiek uit al deze landen zien we ook bij deze opgraving. Wat opvalt is dat echt 
bijzondere of dure stukken ontbreken, maar de hoeveelheid aangetroffen keramiekscherven 
is sowieso vrij gering. Dat komt doordat bij de opgraving geen beerputten of afvalputten met 
veel materiaal zijn aangetroffen en doordat nauwelijks delen van achtererven zijn opgegraven. 
Binnen de huizen worden weinig vondsten gedaan.
Als vondstcomplex is noemenswaardig het materiaal dat is gevonden in een uitbraakspoor van 
een waterkelder op perceel 3-4. Tussen het materiaal bevinden zich voorwerpen die wijzen 
op enige luxe, zoals fraai creamware uit Engeland. Ook de vondst van een onderdeel van een 
waaier en een kaurischelp zijn bijzonder. Het materiaal is rond 1795 in de bodem beland. Tussen 
de vondsten bevinden zich ook antieke voorwerpen van Chinees porselein. Deze overleefden 
vaak generaties voordat zij werden weggegooid. 
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9. Beantwoording onderzoeksvragen

In hoofdstuk 3 is overeenkomstig het Programma van Eisen een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt getracht op ieder van deze vragen een antwoord te 
geven op basis van de resultaten zoals beschreven in dit rapport.

1. Zijn in het plangebied archeologische vondsten, sporen en structuren aanwezig van vóór 
de grote stadsuitbreiding van 1590-1607? Wat is de datering en zijn deze te koppelen aan 
specifieke complextypen? Hoeveel bewonings- c.q. gebruiksfasen zijn te onderscheiden en 
wat is hun relatie met de natuurlijke omgeving (paleolandschap), middeleeuwse ontginning en 
stadsontwikkeling van Enkhuizen?
Vermeldenswaardig is dat zich onder het natuurlijke veen, dat in de Middeleeuwen aan de 
oppervlakte lag, een bronstijdniveau is aangetroffen. Hiermee was in het PvE geen rekening 
gehouden en dit was dan ook niet een van de doelstellingen tijdens het onderzoek. Het aantal 
sporen uit de Bronstijd was echter gering: enkele greppels en mogelijke paalkuilen. Dit 
gebied kan als uiterste begrenzing van het in de Bronstijd in cultuur gebrachte gebied worden 
beschouwd. Een niveau en sporen uit de Bronstijd zijn tot nu toe slechts bij twee opgravingen 
in de binnenstad van Enkhuizen aangetroffen, beide gelegen in de zuidwesthoek van de stad. 
De natuurlijke kleilaag lag hier iets hoger dan in de rest van de binnenstad het geval is.
De andere sporen die dateren van voor de grote stadsuitbreiding van 1590 hangen samen met 
de verkaveling van het gebied in de Middeleeuwen. Aan de oostzijde van het opgravingsgebied 
is een brede vaart (25 meter breed) gevonden en verder zijn nog twee perceleringssloten 
aangetroffen. Mogelijk zijn deze gegraven ten tijde van de ontginning, vermoedelijk in de 12de 
eeuw, maar ze kunnen deels ook later zijn gegraven. Vondsten uit de Middeleeuwen ontbreken 
volledig, op één kogelpotscherf na. Het gebied werd kennelijk gebruikt als weideland en dit 
gebruik heeft geen sporen of vondsten in de bodem achtergelaten. Hierdoor zijn voor de 
periode vanaf de 12de eeuw tot 1590 geen gebruiksfasen te onderscheiden.

2. Zijn ontginningssloten of jongere sloten aanwezig binnen het plangebied? Wat is de oriëntatie? 
Kan iets worden gezegd over de breedte van de ontginningspercelen of splitsing van percelen 
in latere tijd? Wanneer zijn de sloten gegraven en wanneer zijn de sloten gedempt? 
De hiervoor genoemde sloten en vaart hadden een noordzuid-oriëntatie, overeenkomstig de 
perceleringsrichting zoals die ten tijde van de ontginningen tot stand is gekomen. De richting 
waarin de percelen tijdens de stadsuitbreiding van 1590 zijn uitgezet langs de Lange Tuinstraat 
wijkt hiervan af. Bij de stadsuitbreiding is hier dus geen rekening gehouden met de aanwezige 
structuren.
De afstand tussen de twee sloten was 14 meter, wat mogelijk de breedte van de 
ontginningspercelen aangeeft. Er zijn geen aanwijzingen voor verdere opdeling vanaf 
de ontginning. Onzeker is of de aangetroffen sloten en vaart direct tijdens de ontginning 
zijn gegraven, aangezien geen vondsten in de sloten zijn gedaan. De demping heeft direct 
voorafgaand aan de ophoging in of kort na 1590 plaatsgevonden.

3. Waarmee is het plangebied in 1591 opgehoogd? Is gebruik gemaakt van stadsafval en zijn 
schotten en vlechtwerkwanden geplaatst om de grond te zetten? Hoe ziet de constructie er 
precies uit?
Het terrein is bouwrijp gemaakt door het opbrengen van een ophogingslaag van veen en 
klei per perceel. Er is dus geen sprake van een grootschalige ophoging van het hele terrein 
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in opdracht van de stad, zoals bij andere terreinen in het gebied van de stadsuitbreiding wel 
is vastgesteld. Zelfs de brede vaart moest door de kopers van de betreffende percelen zelf 
worden opgevuld. Bij de ophoging is geen gebruik gemaakt van houten schotten, wat bij natte 
omstandigheden op andere locaties in de stad wel is gedaan. Dit sluit aan bij de conclusie dat 
perceelsgewijs is opgehoogd. Bij de ophogingen is geen gebruuik gemaakt van stadsafval.
De vaart van 25 meter breed is vanaf de westzijde dichtgegooid. Bij de bouw van het pand op 
perceel 10 is een houten schot tegen de funderingspalen geplaatst om te voorkomen dat de 
grond onder het huis zou wegspoelen. Mogelijk dat toen nog een restant van de vaart naast 
het pand open was.

4. Hoe dik is het ophogingspakket en wat is het verloop in dikte? Is er binnen het ophogingspakket 
een gelaagdheid te ontdekken en wat zegt dit over de fasering van de ophoging en de wijze 
van aanbrengen?
De dikte van het ophogingspakket wisselt doordat de natuurlijke bodem niet overal op dezelfde 
diepte ligt, mede als gevolg van de aanwezigheid van de genoemde sloten en vaart. Overal is 
opgehoogd tot ongeveer -1,00 NAP. Op alle percelen kan een onderscheid worden gemaakt in 
een schone ophoging van veen en klei (hierboven genoemd), en een ophoging van klei met 
soms wat puin of afval. Kennelijk is na de eerste ophoging niet direct gebouwd, maar is eerst 
de grond laten inklinken.

5. Wanneer zijn de eerste woonhuizen gebouwd? Wat is de aard van deze bebouwing? Waren 
de woonhuizen direct (volledig) uitgevoerd in baksteen? Welke informatie geven de resten 
over de constructie en indeling van de huizen? Wanneer zijn de huizen gesloopt? Hoe lang en 
breed waren de percelen?
Alle panden waarvan funderingen zijn aangetroffen, zijn de eerste jaren na de stadsuitbreiding 
gebouwd, namelijk tussen 1592 en 1596. De huizen waren van baksteen op houten funderingen. 
De indeling van de huizen op de begane grond kan in de meeste gevallen grotendeels worden 
gereconstrueerd door de aanwezigheid van funderingen van binnenmuren, bedstedes en 
kasten. Ze stonden op percelen van circa 6,9 meter breed en 30 meter lang. Het precieze 
moment van afbraak van ieder huis is moeilijk vast te stellen. Globaal kan worden gezegd dat 
de afbraak rond 1750 heeft plaatsgevonden. Bij één huis kan met zekerheid worden gezegd 
dat deze rond 1795 is verdwenen. In 1823 waren alle huizen zeker weg.

6. Zijn op de achtererven waterputten, beerputten en/of afvalkuilen aanwezig? Wanneer zijn 
zij gemaakt en buiten gebruik gesteld? Kunnen de putten worden gekoppeld aan percelen? Wat 
kan op basis van vondstmateriaal uit de putten worden gezegd over het consumptiepatroon 
en de welstand van de bewoners van het plangebied door de tijd heen? Geven de vondsten 
informatie omtrent beroepen die door de bewoners van het plangebied werden uitgeoefend? 
De achtererven van de huizen zijn slechts zeer beperkt onderzocht. Beerputten en afvalkuilen 
zijn niet gevonden. De afwezigheid van beerputten is een fenomeen dat in havensteden als 
Enkhuizen en Hoorn opvalt. Veel huizen grensden aan open water of overkluizingen, waarop 
werd geloosd. Ander afval werd verzameld en opgehaald. Achter ieder woonhuis lag een 
waterkelder, deze hoorde vanaf het einde van de 16de eeuw standaard bij een huis.
Uit een uitbraakspoor van een waterkelder op perceel 3-4 komt een aanzienlijke hoeveelheid 
vondstmateriaal dat een beeld geeft van de welstand van de laatste bewoners van het pand 
aan het einde van de 18de eeuw. Naast antiek Chinees porselein beschikten zij over modern 
Engels aardewerk. We hebben met een welgesteld huishouden te maken.
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7. Zijn sporen of structuren aanwezig die samenhangen met nijverheid of ambachtelijke 
activiteiten? 
Bij de opgraving zijn diverse vondsten in verband met ambachtelijke productie te brengen, 
zoals een proen van een majolicabakkerij, twee smeltkroezen en een gietprop van een tin/
lood-gieter. Toch zeggen deze niet heel veel aangezien deze met afval van elders meegekomen 
kunnen zijn. Dat is zeker het geval bij de proen: de majolicabakkerij was elders in de stad 
gevestigd. Wat wel zeker kan worden gezegd is dat in de 18de eeuw een smederij in de panden 
op de percelen 10 en 11 was gevestigd.

Afb. 9.1. Vrij complete kom van Chinees kraakporselein, gevonden op perceel 3/4. 
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Bijlage 2: Situatie rond 1500
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Bijlage 3: Situatie rond 1600
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Bijlage 4: Situatie rond 1750
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Bijlage 5: Situatie in 1823
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