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Historische achtergrond
De Schans is een tijdelijk thuis geweest voor soldaten en
hun families. Het bestaan van het fort is in te delen in drie
fases: De Nederlandse periode (1572-1795), de Franse pe-
riode (1795-1813) en de laatste eeuw (1813-1922). 
De Nederlandse periode begint in 1572 toen Willem van
Oranje opdracht gaf het fort te laten bouwen. De con-
structie werd in 1574 afgerond, daarna namen de eerste
soldaten hun intrek. Dit garnizoen was niet groter dan 20
man. In de Nederlandse periode had De Schans twee ka-
zernes die in totaal ongeveer 320 man konden huisvesten;
de bezetting schommelde tussen de 20 en 236 soldaten. 

De Schans werd in deze periode ook bewoond door ge-
zinsleden van de militairen. Officieren waren ruimer en
met meer privacy gehuisvest dan soldaten. 
Rond de kerstdagen van 1771 brak een tyfus epidemie uit
op schepen die van Amsterdam afkomstig waren en op
de Reede van Texel lagen. De Schans werd toen ingericht
als noodhospitaal om hen te verplegen. In 1779 werden
ongeveer 30 bij een zeeslag gewonde zeelui en mariniers
van de Amerikaanse marineofficier John Paul Jones ver-
pleegd op De Schans. Jones had eerder twee Engelse
schepen gekaapt. De aanwezigheid van Jones en zijn
schepen nabij en op Texel zorgde voor spanningen tus-
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Archeologie van De Schans, 1994-2017 Morgan Schelvis

Archeologisch onderzoek naar de materiële cultuur van het fort De Schans op Texel1

Tijdens de restauratiewerkzaamheden van het fort De Schans in 1994 werden diverse putten en afvalkuilen aangetroffen. Leden

van de archeologiewerkgroep van de Historische Vereniging Texel (HVT) verzamelden bij deze noodopgraving zoveel  mogelijk

scherven en andere objecten om te voorkomen dat deze verloren zouden gaan. De bedoeling was dat het materiaal als basis voor

verder onderzoek naar de geschiedenis van De Schans zou dienen. Naast het redden van voorwerpen werd ook de locaties van de

vondsten opgetekend. Dit werk werd in 1995 voortgezet. De volgende jaren werden de vondsten gepuzzeld en gerestaureerd  tot

min of meer complete voorwerpen. Een deel werd gedetermineerd, gefotografeerd en gedateerd. Al dit onderzoek leidde tot een

grote verzameling archeologisch materiaal. Systematisch onderzoek van het vondstmateriaal ontbrak echter nog. Nadat

Archeologie West-Friesland (AWF) door de Gemeente Texel voor algemene advisering op archeologisch gebied ingeschakeld werd,

kon dit jaren lang opgeborgen en zorgvuldig bewaarde materiaal tevoorschijn gehaald worden. Toen ik  op zoek was naar een on-

derwerp voor mijn BA thesis leverde dit een interessante onderzoeksvraag op. De studie beperkte zich tot de keramiek en het glas

verzameld door Werkgroep Archeologie van HVT. Van de 45 kisten vondsten aanwezig bij de werkgroep zijn 15 betrokken bij het

onderzoek. Dit zijn de voorwerpen uit gesloten vondstcomplexen van het terrein van de Schans. De overige objecten en primaire

literatuur bleven buiten beschouwing. 

Luchtfoto van De Schans (foto Jook Nauta, 29 mei 1992, in coll. HVT)



sen de Nederlanden en Groot-Brittannië vanwege de
Nederlandse steun aan de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog. Het Marsdiep en het Vlie wer-
den prompt gecontroleerd door de Britse marine. Na het
vertrek van Jones huurden de Nederlanden 200 Zwitsere
soldaten in als garnizoen op De Schans uit angst voor re-
percussies.  
De Franse periode begon in januari 1795. Toen viel het ei-
land Texel in handen van de Texelse ‘Patriotten’ en hun
Franse inspiratoren. De Zwitserse huurlingen stapten
prompt over naar Franse zijde, uiteraard tegen betaling.
Op dat moment waren 236 man op de Schans gelegerd.
In 1811 bracht Napoleon een bezoek aan Texel en gaf  op-
dracht De Schans te versterken, te vergroten en uit te
breiden met de Redoute en de Lunette. De Schans werd
in de Franse tijd omgedoopt tot Fort Central. In novem-
ber 1813 namen de Orangisten de macht over en kwam
een eind aan de Franse bezetting.
Na de overgave van de Fransen behield De Schans nog
ruim een eeuw zijn militaire functie. Een aantal van de
armste bewoners van Oudeschild zocht hun heil in het
leegstaande fort. In 1826 werd besloten het fort weer in
gebruik te nemen, maar het bleek lastig een nieuw on-
derkomen voor de bewoners van De Schans te vinden.
Ongeveer tien jaar later werden enkele gebouwen in het
fort gesloopt en zette het grote verval in. Een windhoos
in 1882 blies de laatst overgebleven barak omver. De mi-
litaire functie van het fort werd in 1922 officieel beëin-
digd. In 1930 viel de zeezijde van het fort ten prooi aan
de afgraving voor de dijkverzwaringswerkzaamheden in
verband met de afsluiting van de Zuiderzee.

Het onderzoek van drie vondstcomplexen
De gevonden voorwerpen maakten deel uit van het leven
van de toenmalige bewoners. Centraal stond de vraag
wat de objecten vertellen over de militaire aanwezigheid
en het dagelijks leven van de bewoners van fort De
Schans. Daarbij wordt gekeken naar de historische con-
text, of hier militaire aspecten zijn waar te nemen en
welke huishoudelijk en militaire functies hieruit zijn te
herleiden.2

Daarbij worden archeologische vondsten ingedeeld in
een aantal functionele categorieën.

De verzamelde voorwerpen zijn afkomstig van drie
vondstcomplexen: B11 een afval- en waterput, B1 een
kuil nabij de barakken en B5 een askuil. Totaal werden in
deze vondstcomplexen 76 objecten gevonden, hiervan
was ruim de helft voorzien van objectcodes.

De archeologische objecten zijn per gesloten vondstcom-
plex ingedeeld in functionele categorieën. De verschil-
lende categorieën zijn: voedselbereiding, drinken, eten,
persoonlijke verzorging, verlichting en verwarming, vrije
tijd, militaria, bouwmaterialen, decoratie, kleding en ac-
cessoires, tabakswaar (roken en pruimen) en opslag. 

Met behulp van deze functionele categorieën is een po-
ging gedaan om het dagelijks en militaire leven van de
bewoners van De Schans te reconstrueren.

B5 is het kleinste complex. De daar gevonden voorwer-
pen dateren uit de periode 1574-1615 en zijn te koppen
aan de vroegste bewoningsfase van het fort. Drie grapen
(kookpotten op pootjes) en een deksel (met roetsporen)
wijzen op voedselbereiding. Vijf rood aardewerken bor-
den met en zonder versiering en een klein fragment van
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De gesloten vondstcomplexen ingetekend op een plattegrond

van De Schans (tekening J.P. Reydon)

Noord-Hollands slibaardewerken bord (foto AWF)



een benen handvat van een smal mes zijn verbonden aan
het nuttigen van voedsel. Fragmenten van een olie-
lampje, een witbakkende en groen geglazuurde kachelte-
gel en fragmenten van twee verschillende vuurklokken
vertegenwoordigen de categorie verwarming en verlich-
ting. Vuurklokken waren nog niet eerder waargenomen
op Texel, het fragment van de kacheltegel mag uitzonder-
lijk voor West-Nederland worden genoemd. Deze komen
vooral in Oost-Nederland, Duitsland en de Alpenlanden
voor. Spelen en muziek maken zijn van alle tijd, Een
knikker en het mondstuk van een fluitje laten zien dat
hier is gespeeld en muziek  gemaakt. Vijfentwintig mus-
ketkogels en vuurstenen kartetsen refereren aan het mili-
taire element van De Schans. Daarnaast werden scherven
van minimaal 20 vloertegels, verroeste spijkers en bouten
en slechts één stuk van een witte tabakspijp geborgen.
Kledingresten werden niet gevonden, wel een metalen en
een benen knoop, een metalen gesp en een riembevesti-
ging. Opvallend is het ontbreken van glazen, bekers en
voorwerpen voor persoonlijke verzorging en de schaars-
heid van voorwerpen gerelateerd aan tabak. Datering
vond plaats aan de hand van de keramiek.3

Vondstcomplex B1 is vlak bij een van de barakken opge-
graven. Uit de kuil komen voornamelijk scherven, gro-
tendeels uit de periode 1590-1625. De keukenspullen zijn
goed vertegenwoordigd met 37 driepotige kookpotten,
zes steelkommen en twee bakpannen met en zonder
pootjes. Bijzonder was de vondst van een complete
Jydepot, gedateerd vóór 1600; de handel van Jydepotten
vanuit Denemarken naar de Nederlanden startte rond
1600.4 Drinkglazen ontbraken in het vondstcomplex. Wel
waren er drie aardewerken koppen en drie steengoed
kannen, waarvan één exemplaar uit Raeren met een tin-
nen deksel. Bijzonder is dat deze deksel nog aan de kan
vast zat. Gewoonlijk werden deze voorafgaand aan het
wegwerpen verwijderd. 

Tafelgoed was rijkelijk vertegenwoordigd met Italiaanse
majolica en faience, vroeg-Nederlandse majolica en de
gewone rode aardewerken en Werra borden. Zeven rood-
aardewerken soep- of papkommen waren voor dagelijks
gebruik. Enkele borden zijn door middel van een slibver-
siering gedateerd: een Werra bord uit Enkhuizen met het
jaartal 1590, een bord met een Bijbels tafereel is uit 1591
en de derde is uit 1611.  De Italiaanse majolica en faience
uit 1597-1625 bestond uit fragmenten van drie verschil-
lende objecten: een kom, een fruitschaal en een bord. 
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laat 16e eeuwse Jydepot (foto AWF)

steengoed kan uit Raeren met tinnen deksel (foto coll. HVT)

Werra bord uit 1591 met Adam, Eva en de slang (foto AWF)



Van de drie pispotten, was één een groen geglazuurd klein
exemplaar, mogelijk bestemd voor een kind bestemd.
Verwarming van de omgeving bleek uit twee vuurtestjes
om in een stoof te plaatsen en scherven van twee grote
potten, om as te verzamelen. Een waterbakje voor  een vo-
gelkooi toont aan dat (zang)vogels werden gehouden.
Tevens is een kleine rood aardewerken vuurklok gevon-
den, te groot voor gebruik in een poppenhuis, maar moge-
lijk een huwelijkscadeau. Slechts één musketkogel en wat
vuursteentjes duiden op militaire aanwezigheid.

Complex B11 is het grootste complex en dateert uit de
periode 1700-1800.5 Het is het enige vondstencomplex
van De Schans met een grote hoeveelheid glaswerk be-
staand uit parfumflesjes, medicijnflesjes, wijnflessen en
drinkglazen. De waterput waaruit het materiaal afkom-
stig is, valt te zien op de topografische kaart van Koch uit
ongeveer 1800. 
Met uitzondering van één kookpot ontbreken kookgerei
en andere keukenspullen. Wel is er een grote roodbak-
kende Friese kan met een slibdecor met tulpen. Onder de
functie ‘drinken’ vallen 131 voorwerpen; een steengoed
mineraalwaterfles uit Trier, kopjes, schoteltjes, fragmen-
ten van meerdere theepotten, onder andere Engels cream-
ware, Chinees porselein, kelk- en andere drinkglazen.
Ook de categorie ‘eten’ is in aantal en variatie goed verte-
genwoordigd in voorwerpen van rood aardewerk, majo-
lica , faience, creamware, Europees en Chinees porselein.
De totaal 28 stuks bestaan uit zowel borden als kommen.
Een groot aantal medicijnflesjes, parfumflacons, drie pis-
potten, een benen tandenborstel en een fragment van een
houten kam vormen de categorie persoonlijke verzorging.
Vier objecten van een miniatuur Fries vlekkengoed ser-
vies zouden decoratieve objecten of kinderspeelgoed
kunnen zijn. Ook de zes knikkers waren waarschijnlijk
kinderspeelgoed. Het militaire aspect wordt vertegen-
woordigd door twee gietijzeren kanonskogels van res-
pectievelijk 5 en 7 kg. De 63 loden musketkogels wijzen
eveneens op militaire aanwezigheid. In deze waterput
werd ook groen, rechthoekig vensterglas gevonden.

Een grote en een miniatuur porseleinen vaas suggereert
samen met het porseleinen serviesgoed enige welstand.
Ook werden hier veel fragmenten van tabakspijpen
 gevonden. Tot slot zijn diverse knopen, een vingerring,
een gesp en een lensvormig geslepen brillenglas aange-
troffen.  

Discussie
De vondsten representeren alleen de Nederlandse fase en
de eerste jaren van de Franse fase tot de Napoleontische tijd.
Voorwerpen uit de periode 1625-1700 ontbreken. Complex
B5 omvat vooral musketkogels en vuursteen, daarnaast ob-
jecten uit de categorieën eten, voedselbereiding, verlichting
en verwarming en kleine aantallen van de categorieën licht,
verwarming, kleding en accessoires. Daarentegen heeft
vondstcomplex B1 heeft een hoge concentratie aan objecten
uit de categorie voedselbereiding en eten. 
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met ijzeroxide groen geglazuurde kleine pispot (foto AWF) 

Corina Hordijk, Annelies Jansen en Kim Boeijen bij de waterput

(foto coll. HVT)

Een wagenwiel diende als fundering voor de opgemetselde waterput.

Links op de foto Jan Jaap Waverijn (foto coll. HVT)



Ook aanwezig zijn objecten uit de categorieën drinken,
verzorging, sanitair, verlichting, verwarming, vrije tijd en
decoratie. Complex B11 heeft een zeer hoge concentratie
objecten uit de categorie drinken (wijnflessen, kelkglazen
en bekers) en is het enige complex met gebruiksglas. Ook
eten is sterk vertegenwoordigd in dit complex.
Opvallend is de afwezigheid van objecten voor voedsel-
bereiding. De vondsten in complex B11 zijn afkomstig
van een welvarender sociale klasse dan de beide andere
complexen.

Het merendeel van het materiaal afkomstig van De
Schans is gerelateerd aan het dagelijks leven van de men-
sen die hier hebben gewoond. Uit historische bronnen is
bekend dat met de militairen ook vrouwen en kinderen
op De Schans woonden. De aanwezigheid van kinderen
wordt bevestigd door de aanwezigheid van kinderspeel-
goed, zoals knikkers. Objecten gerelateerd aan het berei-
den van voedsel zijn in elk complex in meer of mindere
mate aanwezig. De hoge concentratie in complex B1 doet
vermoeden dat hier mogelijk een keuken in de buurt
was. Hoewel complex B1 en B11 uit verschillende perio-
den dateren, bevat B11 voornamelijk gebruiksgoed met
een luxere uitstraling dan B1. Ook de decoratieve objec-
ten als porseleinen vazen in B11 wijzen niet op gewone
soldaten. Mogelijk waren de voormalige officiersbehui-
zingen nabij B11, terwijl B1 bij de voormalige soldatenba-
rakken en de keuken gesitueerd was. Het 18de-eeuwse
materiaal uit B11 suggereert dat de officieren en hun ge-
zinnen de tijd, status en/of het geld hadden om thee te
drinken en zich te omringen met luxere voorwerpen.
Mogelijk zijn de medicijnflesjes gerelateerd aan het ge-
bruik als hospitaal.

Hoewel De Schans een militaire basis was, blijkt het mili-
taire aspect in de onderzochte complexen nauwelijks
vertegenwoordigd. Zo ontbreken wapens en uniform-
stukken. De datering van militaria was niet mogelijk:
musketkogels, kanonskogels en vuursteen veranderden
in de onderzochte periode niet van vorm en formaat. Als
de materiële cultuur van De Schans wordt vergeleken
met bijvoorbeeld Vesting Bourtange (Groningen) en Fort
Wisłoujście (Danzig-PL), dan is goed zichtbaar dat het
materiaal van De Schans heel pluriform is, terwijl dat van
Bourtange en Gdánsk veel meer uniform is. De Schans
was een fort, een militaire basis. Dit suggereert dat de
materiële cultuur een uniform karakter zou moeten heb-
ben om grote hoeveelheden soldaten op effectieve wijze
van hun levensbehoeften te kunnen voorzien. De pluri-
formiteit kan alleen worden verklaard door het schaal-
verschil: uit de historische context blijkt dat relatief
kleine garnizoenen in De Schans waren gestationeerd. De
organisatie en infrastructuur hoefde dus niet afgestemd
te zijn op het voeden van grote aantallen militairen en
hun gezinnen. Daardoor kon het burgerlijke en pluri-
forme karakter meer op de voorgrond treden.

Uit verdere vergelijking tussen de vondsten van beide
andere forten en De Schans blijkt dat een aantal functio-
nele categorieën en onderdelen van categorieën geheel of
gedeeltelijk ontbreken op De Schans. Meest significant is
het ontbreken van opslaggoederen. Dat kan een gevolg
zijn van het schaalverschil. Ook opvallend is dat metalen
bestek en kookgerei op De Schans ontbraken. Dit sugge-
reert dat deze waren elders binnen het fort werden ge-
houden en/of dat het afval daarvan in niet in de drie ge-
lokaliseerde en onderzochte afvalputten op De Schans
terecht gekomen is.

Conclusie
De materiële cultuur van De Schans laat zien dat, on-
danks dat dit een militaire basis was, het gewone dage-
lijkse leven en de daarbij behorende objecten voor de hier
gestationeerde mannen en hun gezinnen de boventoon
voerden. Mogelijk is dit gerelateerd aan het kleinschalige
karakter van het fort. Dit geldt voor de Nederlandse fase,
omdat de Franse fase niet gerepresenteerd is in de mate-
riële cultuur . Deze start in 1795, het het jongste complex
loopt echter tot 1800. Een uniforme militaire standaardi-
satie lijkt te ontbreken. Ook suggereren de vondsten
vanaf circa 1700 een redelijk goede levensstandaard bij
de officieren en hun gezin. Dit blijkt uit de objecten gere-
lateerd aan sociale activiteiten zoals theedrinken, per-
soonlijke verzorgingsartikelen als tandenborstels en
luxer vaatwerk.

Noot van de redactie
Nadat een in 1995 kleinschalig onderzoek op De Schans
uitgevoerd door de toenmalige Archeologische Dienst
van de Provincie Noord-Holland was afgerond, bleven
tijdens de reconstructie van De Schans archeologisch res-
ten als muurwerk, walstructuren, bruggen en vondst-
complexen tevoorschijn komen. Verzoeken om professio-
nele hulp door HVT aan de Provincie Noord-Holland
werden niet gehonoreerd. Daarom is op eigen initiatief
door de Archeologische Werkgroep van de HVT een on-
derzoek gestart onder leiding van Gelein Jansen. 
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Jacob Schenk, Hans de Beurs en Gelein Jansen (foto in coll. HVT)



Dit leidde tot het verzamelen van een forse hoeveelheid
vondsten uit gesloten en losse context zowel van De
Schans zelf als daaromheen. Van het onderzoek zijn geen
dagrapporten, vondstadministratie of veldtekeningen ge-
maakt. 

De fortenwerkgroep uit Bourtange onder leiding van ar-
cheoloog Ko Lenting heeft samen met HVT pogen te red-
den wat er te redden viel. Omdat door ziekte Gelein
Jansen het onderzoek niet kon uitwerken, heeft Johan
Reydon deze taak overgenomen. De ‘plakgroep’ van
HVT heeft onder zijn leiding naar beste kunnen de vond-
sten geadministreerd en gerestaureerd. Ook droegen zij
zorg voor een veilige droge opslag in Den Burg. Toen in
de winter van 2016-2017 de ‘verweesde’ collectie vond-
sten werd opgehaald, is met beide amateuronderzoekers
door AWF veel informatie uitgewisseld en overgedragen.
In de periode 1994-2017 zijn ongelukkigerwijs toch zaken
vermengd geraakt. Op basis van expert-judgement is ge-
tracht de vondstcomplexen op basis van alle beschikbare
informatie zo goed en zuiver mogelijk te herleiden. Het
bovenstaande is daar dan ook een afspiegeling van.
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Hans van Westing, Ko Lenting, Sjoerd Dijkhuizen, Chris van

Wieren en Rick Nieboer van de fortenwerkgroep Vesting

Bourtange (officieel de Werkgroep Archeologie en monumenten

Eext) in juni 1994 op De Schans (foto in coll. HVT)

Een jaar te laat Ineke Vonk-Uitgeest

De tentoonstelling ‘Gnap naar de skoolfotograaf’ is nog niet vergeten. Ruim een jaar later ontving ik nog een schoolfoto van Riet

Willig-Visser uit Katwoude. Ze schreef “Dag Ineke. Een jaar te laat vond ik de schoolfoto. Jammer hè?”  Ja best wel jammer. Maar

de foto wordt wel gewoon goed opgeslagen in het archief van de vereniging. 

Op de foto staan Riet (1950) en Rennie (1948) Visser. Ze zaten in Midden-Eierland op school, in het gebouw dat nu de hotel de

Kievit is. De foto is rond 1959 gemaakt. Zoals de meeste andere kinderen op de schoolfoto’s, wist Riet ook nog precies wat voor

jurkjes ze aanhadden. “Rennie en ik hadden nylon jurkjes aan. Door mijn moeder zelf gemaakt zoals in die tijd gebruikelijk was.

De jurkjes waren wit met gele aardbeitjes”. De teller staat inmiddels op 1098 schoolfoto’s. Er kunnen er altijd nog meer bij!

1 Uitgebreide samenvatting voor het tijdschrift van de Historische
Vereniging Texel van de BA thesis: Research into the material culture of
the fortification of the Schans in Texel (2017) ongepubliceerd.
Universiteit van Amsterdam. De tekst is geredigeerd en aangevuld
door Michiel Bartels.

2 De vondsten zijn bestudeerd conform de systematiek van het Deventer-
systeem, het classificatiemodel voor laat- en postmiddeleeuwse kera-
miek en glas in de Nederlanden.

3 Bij de determinatie en datering werd assistentie verleend door drs.
Michiel Bartels en Dr. Christiaan Schrickx (beiden AWF). Drs. Harmen
de Weerd vervaardigde de database.

4 Vriendelijke mededeling van Dr. Jette Linaa, Moesgaard Museum,
Denemarken

5 Gebaseerd op de datering van glas, porselein en faience.

Een andere foto die een jaar te laat is binnengekomen
komt van Willem Bakker. Hij zou hem bijna weggooien.
Maar gelukkig is zijn vrouw Mary iets historischer aan-
gelegd en liet de foto aan ons zien. De foto is genomen
op de kleuterschool in Oosterend aan de Schoolstraat.

Willem is de derde van links. Maar hij weet  niet meer
wie de andere kinderen zijn. Een mooie vraag aan onze
lezers. Wie herkent één of meer kinderen op deze foto?

Riet en Rennie Visser (foto coll. Riet Visser) (foto coll. Willem Bakker)




