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

Tussen 9 en 26 maart 2021 zijn op verschillende momenten de graafwerkzaamheden in de 
bastions “Vriesland” en “Zeelandia” ter hoogte van de Nanne Sluisstraat en de Nassaustraat 
aan de Vest in Enkhuizen door medewerkers van Archeologie West-Friesland archeologisch 
gevolgd (afb. 1 & afb. 2). Aanleiding voor de graafwerkzaamheden was de sanering van 
verontreinigde bodems onder twee speelplaatsen gesitueerd binnen deze bastions in opdracht 
van gemeente Enkhuizen.1 De werkzaamheden van de sanering bestonden uit het afgraven 
van de verontreinigde grond tot een diepte van 35 cm en het vervolgens aanbrengen van 
een laag schone grond met een dikte van 50 cm. Daarnaast werden op de locatie van de 
speeltoestellen enkele diepere saneringssleuven met een breedte van 1 meter tot een diepte 
van circa 60 cm onder maaiveld uitgegraven.

Het plangebied ligt binnen de historische kern van Enkhuizen, een terrein van hoge archeologische 
waarde volgens de gemeentelijke beleidskaart. Voor het hele centrum geldt dat archeologisch 
onderzoek verplicht is bij plangebieden groter dan 30 m2 en dieper dan 35 cm. Beide bastions 
behoren tot de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen tussen 1590 en 1607 en in de 17de eeuw 
waren meerdere molens en een aantal andere gebouwen gesitueerd binnen deze vestingwerken. 
Op grond van deze historische gegevens heeft het plangebied een hoge archeologische waarde. 
Doordat slechts tot 35 cm onder maaiveld werd afgegraven, was archeologisch onderzoek niet 
verplicht. De graafwerkzaamheden werden wel gemonitord door Archeologie West-Friesland. 

1 Schinning, Duijn & Bartels 2019.

Afb. 2. De ligging van het plangebied De Vest op een luchtfoto (witte stippellijn, bron luchtfoto: PDOK).
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Dat het archeologisch monitoren van de 
ondiepe graafwerkzaamheden toch van 
groot nut was, bleek uit de hoge concentratie 
vondstmateriaal en verscheidene sporen die 
aan het licht kwamen. Tijdens het veldwerk 
werden diverse resten van bakstenen 
structuren en aslagen aangetroffen. In totaal 
zijn honderden vondsten in de vorm van 16de- 
tot 18de-eeuwse keramiek- en glasscherven, 
tegelfragmenten en objecten van been en 
metaal verzameld (afb. 3 & afb. 4).2

De archeologische waarneming werd 
uitgevoerd onder verantwoording van KNA 
senior-archeoloog Michiel Bartels en KNA 
archeoloog Dieuwertje Duijn. Het veldteam 
bestond uit veldtechnicus Etienne van 
Paridon, metaaldetectiespecialist Aad Weel 
en vrijwillig medewerker Hans van Poelje. 
Het historisch onderzoek is verricht door 
Dieuwertje Duijn. 

De gedocumenteerde sporen en het vondstmateriaal zijn beschreven door KNA archeoloog 
en specialist materialen Wytze Stellingwerf. Zelfstandig specialistisch onderzoeker Jan 
van Oostveen was verantwoordelijk voor de determinatie van de verzamelde fragmenten 
van tabakspijpen. De rapportage ervan is bijgevoegd als bijlage.3 De metaalvondsten zijn 
geconserveerd door Etienne van Paridon en Joost Lubbers van Archeologie West-Friesland. 
Dank gaat uit naar de vrijwilligers Bert Balk, Dolf van Doorm, Peter Oudheusden en Simon 
Vreeker voor het wassen, puzzelen en plakken van het vondstmateriaal.

2 Omdat de zone binnen het afgedekte terrein bij het begin van de sanering doelwit was van een aantal 
bekende schatgravers om vondsten te verzamelen, is handhavend opgetreden. Hoeveel vondsten de 
schatgravers hebben meegenomen is onbekend. Door vroegtijdig ingrijpen van de politie en de Provincie 
Noord-Holland is dit vermoedelijk zeer beperkt gebleven. Het vormde wel mede de aanleiding om in goede 
gezamenlijkheid ondanks de vrijstellingsgrens archeologische waarnemingen te laten uitvoeren en zo de 
waardevolle resten voor de gemeenschap te behouden. Tevens werd zo voorkomen dat de vervuilde grond 
door ondeskundigen verder werd verspreid.

3 Bijlage 3.

Afb. 3. Een vrijwillig medewerker van Archeologie 
West-Friesland vindt een intact 17de-eeuws zalfpotje.
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Afb. 4. Tijdens de graafwerkzaamheden binnen bastion Vriesland worden resten van een bakstenen 
straatje vrijgelegd door medewerkers van Archeologie West-Friesland.
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2. Methodiek

In het veld kon geen gebruik gemaakt worden van digitale meetapparatuur in verband met 
technische calamiteiten. Aangetroffen sporen zijn gefotografeerd en opgemeten, maar niet 
ingemeten. Op basis van de veldfoto’s zijn de sporen globaal geprojecteerd op uitsneden van 
een 17de-eeuwse plattegrond van Enkhuizen.

Tijdens het veldwerk is een grote 
hoeveelheid vondstmateriaal verzameld. 
Aangezien er in de meeste gevallen geen 
duidelijke context gekoppeld kon worden 
aan de vondsten heeft er bij het verzamelen 
een consequente selectie plaatsgevonden. 
De focus lag op importstukken, overwegend 
grote scherven en complete items (afb. 5). 
Fragmenten van algemeen roodbakkend en 
witbakkend aardewerk zijn in mindere mate 
verzameld. Bouwkeramiek met uitzondering 
van (fragmenten van) wandtegels is niet 
verzameld.

De metaalvondsten zijn per object 
gedetermineerd in een database, waarvan 
een tellijst als bijlage is toegevoegd aan 
dit rapport.4 De gevonden fragmenten van 
kleipijpen zijn onder handen genomen door 
zelfstandig onderzoeker Jan van Oostveen. 
De rapportage hiervan is eveneens als bijlage 
toegevoegd.5 Het overige vondstmateriaal 
is middels een archeologische quickscan 
gerapporteerd. Dit houdt in dat de vondsten 
niet per object zijn gedetermineerd in een 
database, maar enkel tekstueel en in samenhang met afbeeldingen van de meest complete 
en opmerkelijke objecten zijn beschreven. Bij de vondstbeschrijving is voor zover mogelijk 
wel rekening gehouden met de toepassing van het Deventer-systeem om vergelijking van 
het vormenspectrum met andere archeologische vondstcomplexen in Nederland mogelijk te 
kunnen maken. 

4 Bijlage 2.
5 Bijlage 3.

Afb. 5. Tijdens de graafwerkzaamheden binnen 
bastion Zeelandia komen kleurrijke keramiekvondsten 
naar boven, op de foto een 18de-eeuwse kwispedoor 
omringd door scherven van majolica en faience 
borden en een laat 16de-eeuwse tegel.
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3. De onderzoekslocatie

3.1 Historische ontwikkeling plangebied

Het plangebied ligt buiten de middeleeuwse stadskern van Enkhuizen. Dit gebied was 
aanvankelijk in gebruik als veenweidegebied. Alleen langs de Streekweg (nu onderdeel van 
de Westerstraat) was bewoning aanwezig. Deze bewoningsas is al in de 12de eeuw ontstaan, 
bij de ontginning van oostelijk West-Friesland. Op welke locaties in de Middeleeuwen langs de 
Streekweg werd gewoond, is niet bekend. 
De oudste stadsplattegrond van Enkhuizen dateert uit circa 1560 (afb. 6). Buiten de stad 
Enkhuizen zijn langs de Streekweg enkele gebouwen getekend, waaronder twee (graan)
molens en lijnbanen. De precieze ligging van deze gebouwen binnen de huidige stad is niet 
met zekerheid bekend, maar verondersteld wordt dat de molen ten noorden van de Streekweg 
heeft gestaan in het gebied tussen de Romeinstraat en het Kwakerspad.6

Tussen 1590 en 1607 vond de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen plaats, waarbij de stad 
flink werd vergroot aan de noord- en westzijde. Het nieuwe stadsdeel werd ingericht en 
bouwrijp gemaakt door het maaiveld op te hogen en nieuwe wegen en grachten/vaarten te 
graven. Het ontwerp voor de nieuwe fortificatie, bestaande uit aarden wallen en bastions, 
kwam van de tekentafel van de Alkmaarse vestingbouwkundige Adriaen Anthonisz. Pas in  

6 Duijn 2016, 49.

Afb. 6. De kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560, met rechts de stad Enkhuizen voorafgaand aan 
de grote stadsuitbreiding. De zwarte cirkels geven bij benadering de locaties van het plangebied weer.
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1593  werd  definitief  besloten  tot  het  opwerpen  van  de  wallen  en  bastions. Vermoedelijk 
zijn de locaties van de verdedigingswerken in dat jaar uitgezet. Prins Maurits gaf aanvankelijk 
slechts toestemming voor de aanleg van de zuidzijde van de stad tot het Handvastwater. De 
aanbesteding van het werk gebeurde pas in 1595. De tweede fase van de stadsuitbreiding 
ging in 1599 van start. Het stelsel van bastions en wallen zette men toen door vanaf het 
Handvastwater naar het oosten en het nieuwe stadsdeel werd ingericht en bouwrijp gemaakt.7 
Enkhuizen is na de voltooiing van de stadsuitbreiding voor het eerst afgebeeld op de kaart van 
Guicciardini uit 1634 (afb. 7). 

Het plangebied bevindt zich binnen en bij de bastions Vriesland en Zeelandia. Zij liggen tussen 
de Westerstraat en het Handvastwater, wat betekent dat zij zijn aangelegd in of kort na 1595. 
In en bij de beide bastions werden in de periode rond 1600 drie graanmolens gebouwd, waar 
ze door hun hoge positie veel wind konden vangen.8 

7 Duijn 2011, 152-154.
8 Duijn 2011.

Afb. 7. Uitsnede uit de kaart van Guicciardini uit 1634. 
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In de punt van bastion Vriesland stond molen “De Taenmolen”. De molen is gesloopt in 1668.
In de punt van bastion Zeelandia stond molen “De Kluyzenaer”, ook genoemd “De Weduwmolen”. 
De molen is gesloopt in 1713.
Iets ten noorden/nabij bastion Zeelandia stond molen “De Hoop”. De molen is begin 19de eeuw 
gesloopt.9

Uit 1605-1607 en 1615-1617 dateren twee gezichten op polder het Grootslag en hierop is 
ook een stadsgezicht van Enkhuizen aanwezig, gezien vanuit het noorden (afb. 8 & 9).10 Op 
beide stadsgezichten zijn de drie bovengenoemde molens in de bastions duidelijk herkenbaar. 
Zij bestonden dus zeker al in 1607. De graanmolens waren standerdmolens. Dit type molen 
is gefundeerd op vier grote bakstenen poeren, de teerlingen, die als een kruis zijn geplaatst. 

De molens zijn afgebeeld op bovengenoemde kaart van Guicciardini uit 1634 en de kaart uit 
de kroniek van Brandt uit 1666 (afb. 10). Deze laatste kaart wordt beschouwd als de meest 
nauwkeurige kaart voor 17de-eeuws Enkhuizen. Op de kaarten is te zien dat in de bastions ook 

9 De Vries 1986.
10 De Vries 1994.

Afb. 8. Enkhuizen gezien vanuit het noorden. Uitsnede uit ‘Polder het Grootslag’, 1605-1607. 
Stadhuiscollectie Enkhuizen.

Afb. 9. Enkhuizen gezien vanuit het noorden. Uitsnede uit ‘Gezicht op het Grootslag’, 1615-1617. Collectie 
Zuiderzeemuseum Enkhuizen.
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andere gebouwen stonden: in beide bastions staat een gebouw tegen de noordelijke wal van 
het bastion. Vermoedelijk gaat het om de woonhuizen van de molenaars. Uit de kaart blijkt 
verder dat bij bastion Vriesland een lange sloot lag. Op de kaart van Guicciardini is aan het 
einde van deze sloot een gebouw getekend, dat op de kaart uit de kroniek van Brandt niet meer 
aanwezig is. Het gebouw is dus tussen 1634 en 1666 afgebroken. De sloot is op de kadastrale 
kaart uit 1823 (zie onder) niet meer aanwezig en moet dus tussen 1666 en 1823 zijn gedempt. 
Ten oosten van de sloot stonden diverse lijnbanen achter elkaar, zij zijn weergegeven als lange 
smalle gebouwen. Het plangebied ligt deels ter plaatse van deze lijnbanen.

De eerste kadastrale kaart van Enkhuizen dateert uit 1823 (afb. 11). Deze kaart kan onder 
de huidige topografie worden geplot. Op deze kaart is te zien dat binnen het plangebied in 
deze tijd geen bebouwing meer aanwezig was. Het terrein binnen de bastions en langs de 
vestingwal wordt in de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) aangeduid als ‘weiland’ en 
was in 1832 eigendom van de stad Enkhuizen. In twee andere bastions was nog wel een 
graanmolen aanwezig. Een van deze molens, de Colhorn in bastion Stad en Lande, is pas in 
1926 afgebroken (afb. 12). Een van de gebouwen die bij deze molen hoorde en op de kaart 
uit 1823 al aanwezig is, bestaat tegenwoordig nog (afb. 13). Op basis van oude foto’s van de 
molen en dit pand kunnen we ons voorstellen hoe de bebouwing binnen de bastions Vriesland 
en Zeelandia er in de 17de en 18de eeuw ongeveer heeft uitgezien.

Afb. 10. Uitsnede uit de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666. In de twee bastions Vriesland en 
Zeelandia zijn de graanmolens en andere bebouwing te zien. De rode stippellijnen geven bij benadering 
de contouren van het plangebied weer.
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Afb. 11. Uitsnede uit de kadastrale minuut uit 1634 met de contouren van het plangebied.

Afb. 12. Molen de Colhorn in bastion Stad en Lande, 
rond 1910. De molen is van het type ‘gesloten 
standerd’, wat betekent dat de onderzijde met de 
teerlingen gesloten is. Collectie Oud Enkhuizen.

Afb. 13. Nog bestaand gebouw in bastion Stad en 
Lande en voormalig eigendom van de molenaar van 
molen de Colhorn. Het gebouw aan de linkerzijde 
was oorspronkelijk langer. In 1832 worden de 
gebouwen omschreven als huis en schuur. Collectie 
Oud Enkhuizen.
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4. Resultaten

4.1 Spoorbeschrijving

Doordat met uitzondering van enkele diepere saneringssleuven tot slechts 35 cm onder 
het maaiveld werd afgegraven, zijn er verhoudingsgewijs weinig archeologische sporen 
aangetroffen. Daarentegen heeft binnen de bastions sinds de aanleg ervan in de periode rond 
1600 vrij weinig roering in de bodem en ophoging met aangevoerde grond plaatsgevonden. 
Tot halverwege de 19de eeuw hebben de vestingwerken hun defensieve functie behouden en in 
de periode daarna zijn, zoals in veel steden, de oude vestingwerken niet ingrijpend veranderd 
tot parken in Engelse landschapsstijl. Met uitzondering van de minimale verstoring door de 
aanleg van speeltoestellen in de late 20ste eeuw is de bouwvoor dus nauwelijks aan roering 
onderhevig geweest, waardoor ook deze als archeologisch waardevol kan worden beschouwd. 
Het geringe aantal sporen relateert ook aan het feit dat volgens historisch kaartmateriaal 
binnen de bastions weinig bebouwing heeft 
gestaan. De militaire verdedigingswerken 
dienden ruimte te bieden aan de opstelling 
van infanterietroepen en artillerie in geval 
van een belegering. 

De afgegraven toplaag van circa 35 cm 
was humusrijk en in de uitgegraven 
saneringssleuven werd op een diepte 
van circa 60 cm -mv gestuit op de kleiige 
lichtgrijze ondergrond (afb. 14). Enkele 
aangetroffen bakstenen structuren zijn op 
basis van hun ligging hoogstwaarschijnlijk 
te relateren aan de bebouwing die 
gesitueerd is op de historische plattegrond 
van Enkhuizen van Guicciardini uit 1634 en 
de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666 
(afb. 15). Hoewel de archeologische sporen 
niet met een GIS-systeem konden worden 
ingemeten, zijn de bakstenen structuren 
globaal geplot op de plattegrond van Brandt 
(zie afb. 22 & afb. 27). De sporen worden 
hieronder per bastion beschreven.

4.1.1 Sporen bastion Vriesland
4.1.1.1 Poer molen “De Taenmolen”
In de punt van bastion Vriesland vlakbij een trappetje van bielzen werd een vierkante poer 
(S3) van hoofdzakelijk gele bakstenen met roze blos (appelbloesems) aangetroffen (afb. 16 & 
afb. 17). De poer heeft een afmeting van circa 82x82 cm en bestaat uit vier lagen bakstenen 
met een totale hoogte van 22 cm. De bakstenen meten gemiddeld 20.5x10x4.5 cm. Het 
volume van deze stenen sluit goed aan bij het gangbare formaat van Hollandse en Friese 

Afb. 14. Binnen bastion Zeelandia wordt een 
saneringssleuf uitgegraven. Hierin is duidelijk de 
overgang van de donkere humusrijke bouwvoor naar 
de onderliggende lichtgrijze kleibodem te zien.
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bakstenen uit de 17de eeuw.11 De locatie van de poer komt sterk overeen met de plaats waar op 
de 17de-eeuwse stadskaart van Brandt (1666) de molen “De Taenmolen” is getekend (afb. 10). 

11 Gawronski & Veerkamp 2004, 18.

Afb. 15. In de punt van bastion Zeelandia is een stukje muurwerk blootgelegd (op foto vooraan) dat 
waarschijnlijk deel is geweest van molen de Kluyzenaer. De foto is richting het oosten genomen. 

Afb. 16. Ligging van een poer (S3) van vermoedelijk “De Taenmolen” in de punt van bastion Vriesland. De 
foto is richting het westen genomen. 
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Twee jaar na de publicatie van deze plattegrond is de molen gesloopt. Hoogstwaarschijnlijk 
heeft deze poer deel uitgemaakt van de fundering van “De Taenmolen”.

4.1.1.3 Straatwerk
Meer naar het oosten, centraal 
binnen het bastion, kwam tijdens de 
graafwerkzaamheden een rij los liggende 
rode bakstenen (S4) met een lengte van 
minstens 4,30 m in zuidoost-noordwestelijke 
richting en een maximale breedte van 65 
cm bloot te liggen (afb. 18). Vrijwel geen 
enkele baksteen was intact, waardoor enkel 
de gemiddelde breedte en hoogte kon 
worden gemeten, deze bedraagt 9x4 cm. 
In zuidoostelijke richting liep het straatwerk 
iets dieper verder door en vrij aan het begin 
van het bastion dook het straatwerk weer op 
(S6) (afb. 19 & 20). Op basis van de ligging 
van de bakstenen is te veronderstellen dat 
hier een pad liep vanuit de stad richting de 
molen dat op zeker moment voor een groot 
deel is weggebroken. Een stenen paadje in 
plaats van een onverhard pad zal nodig zijn 
geweest in verband met het regelmatige 

Afb. 17. De poer (S3) vrijgelegd. De foto is richting het noorden genomen.

Afb. 18. Rand van straatwerk (S4) centraal binnen 
bastion Vriesland. Foto is richting het oosten genomen.
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transport van graan en meel naar en van de molen.

Afb. 19. Overzicht van de 17de-eeuwse straatstenen (S4 en S6) en een vermoedelijke funderingsmuur (S5) 
binnen bastion Vriesland. De foto is richting het westen genomen.

Afb. 20. Dwarsaanzicht van het straatwerk (S6) en de funderingsmuur (S5) centraal aan het begin van 
bastion Vriesland. De foto is richting het westen genomen.
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4.1.1.2 Fundering bebouwing
Dwars op het paadje, in zuidwest-
noordoostelijke oriëntatie centraal 
aan het begin van het bastion, 
werd een funderingsmuur (S5) 
van oranjerode bakstenen (ca. 
18x8.5x3.5 cm) met daarop 
een laag zachte kalkmortel 
aangetroffen (afb. 20 & afb. 21). 
Het muurtje was 294 cm lang en 
was voor een groot deel anderhalf 
steens breed (28 cm). Het meest 
oostelijke deel was enkel steens 
breed en de overgang naar 
anderhalf steens leek aardig 
parallel te liggen aan waar de 
breedte van het gedocumenteerde 
straatje (S6) eindigt (afb. 20 & 
afb. 21). De losliggende stenen 
van dit straatje werden op 106 
cm ten oosten van het muurtje 
gedocumenteerd. 

Afb. 21. Close up van het straatwerk (S6) en de funderingsmuur (S5) centraal aan het begin van bastion 
Vriesland. De foto is richting het zuiden genomen.

Afb. 22. De sporen van bastion Vriesland bij benadering geplot 
op de plattegrond van Enkhuizen uit de Kroniek van Brandt 
(1666). Oranje: muurwerk; Geel: straatwerk.
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De geschatte locatie van het muurwerk lijkt goed overeen te komen met de plek waar bij 
benadering centraal binnen het bastion een sloot eindigt op de kaart van Brandt en waar op de 
kaart van Guicciardini (1634) nog een gebouwtje is getekend aan het eind van de sloot (afb. 
22 & zie afb. 7). Vermoedelijk vormde dit muurtje een deel van de fundering van dat pand dat 
vooraf aan de productie van de kaart van Brandt (1666) gesloopt zal zijn.

4.1.2 Sporen bastion Zeelandia
4.1.2.1 Fundering molen “De Kluyzenaer”
In de punt van bastion Zeelandia kwamen vlak onder het oppervlak eveneens resten van 
muurwerk (S1) aan het licht (zie afb. 15, afb. 23 & afb. 24). Het muurwerk lag in oost-west 
oriëntatie en maakte richting het zuidoosten en knik. Het gedocumenteerde stuk muur was 2,5 
lang en 65 cm breed. Het bestond uit één laag van oranjerode bakstenen (ca. 19.5x9.5x4.5) 
met zachte kalkmortel aan de bovenkant. Het baksteenformaat was zowel in de 17de als de 
18de eeuw gangbaar.12 De muur kon niet verder blootgelegd worden in verband met aanwezige 
boomwortels die niet verwijderd mochten worden. Op basis van de locatie gaat het waarschijnlijk 
om funderingsresten van molen “De Kluyzenaer” (zie afb. 27).

12 Gawronski & Veerkamp 2004, 18.

Afb. 23. Ligging van de funderingsresten (S1) van vermoedelijk de molen “De Kluyzenaer” langs de 
noordelijke wal van bastion Zeelandia. De foto is richting het noordwesten genomen.
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Afb. 24. Close up van de funderingsresten (S1) van vermoedelijk de molen “De Kluyzenaer”. De foto is 
richting het zuidoosten genomen.

Afb. 25. Overzicht van de sporen binnen bastion Zeelandia met de waterkelder (S2) op de voorgrond. De 
foto is richting het westen genomen.
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4.1.2.2 Waterkelder
Tot slot werd vrij aan het begin 
in het noordwestelijke deel langs 
de wal van het bastion eveneens 
vlak onder het oppervlak een oost-
west georiënteerde waterkelder 
(S2) met tongewelf van gele 
bakstenen (gemiddeld 17x8.5x3.5 
cm) aangetroffen (afb. 25 & afb. 
26). Waterkelders waren bestemd 
voor de opslag van regenwater, 
afkomstig van de dak van een 
gebouw. De waterkelder was 2m 
bij 1,02 m. De maximale diepte kon 
niet bepaald worden, aangezien 
de graafwerkzaamheden hier tot 
maximaal 35 cm -mv werden 
uitgevoerd. De afmeting van de 
bakstenen komt sterk overeen 
met het kleinst gangbare formaat 
baksteen dat in de eerste helft van 

Afb. 26. Waterkelder (S2) van vermoedelijk één van de 17de-eeuwse panden langs de noordelijke wal van 
bastion Zeelandia. De foto is richting het oosten genomen.

Afb. 27. De sporen van bastion Zeelandia bij benadering geplot 
op de plattegrond van Enkhuizen uit de Kroniek van Brandt 
(1666). Oranje: muurwerk; blauw: waterkelder.
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de 17de eeuw in Holland gangbaar was.13 Met een blik op de kaart van Brandt uit 1666 was 
deze waterkelder bij benadering gesitueerd ter hoogte van het langwerpige gebouw dat in 
de 17de eeuw langs de noordelijke wal van het bastion was gebouwd (afb. 27). Het is voor te 
stellen dat de waterkelder tegen de buitengevel van dit gebouw heeft gelegen. Het gebouw 
was vermoedelijk de woning en schuur van de molenaar. De afmeting van de waterkelder, 
bijna exact 2 bij 1 meter, doet vermoeden dat de kelder is gebouwd ná invoering van het 
metrische stelsel in 1816. Echter, op de oudste kadastrale kaart uit 1823 is geen bebouwing 
meer aanwezig binnen het bastion. Dit maakt het aannemelijk dat de waterkelder ouder is. 

4.2 Vondstmateriaal

Opvallend is het grote aantal vondsten dat de ondiepe graafwerkzaamheden binnen de 
bastions opleverden. De vondsten werden in combinatie met hoge concentraties oranje 
haardas aangetroffen. Binnen bastion Vriesland bestaat de samenstelling van de vondsten 
vooral uit laat 16de- en 17de-eeuws materiaal. Binnen bastion Zeelandia is overwegend 18de-
eeuws gebroken vaatwerk aangetroffen. Het lijkt erop dat beide bastions binnen een bepaalde 
periode als vuilstort in gebruik zijn geweest. Mogelijk is het afval voor een deel te relateren 
aan de molenaars die op de vestingwal de molens bedienden en vermoedelijk in de panden 
ten zuidoosten ervan woonden. Het is onduidelijk of het huisvuil uitsluitend als laag binnen de 
bastions is gestort of dat ook sprake is van afvalstort in kuilen. 

4.2.1 Vondstmateriaal bastion Vriesland14

Tijdens de graafwerkzaamheden binnen dit bastion werden hoofdzakelijk vondsten uit de late 
16de en 17de eeuw aangetroffen. De nadruk lijkt te liggen bij het midden van de 17de eeuw. 
Wellicht hangt dit samen met een ophoging van het terrein in die periode. Een veel kleiner 
component van het vondstmateriaal dateert uit de 18de eeuw. De 16de-/17de-eeuwse en 18de-
eeuwse vondsten worden in een aparte paragraaf beschreven. Aangezien wandtegels in veel 
gevallen pas eeuwen na productie bij afbraak van een wand of een pand in de bodem belanden, 
kunnen 17de-eeuwse tegels ook in een 18de-eeuwse context aangetroffen worden. Hetzelfde 
geldt eveneens voor bijvoorbeeld Chinees porselein dat als antiek eeuwen lang bewaard kan 
blijven. Omdat tijdens de graafwerkzaamheden geen duidelijk onderscheid in de stratigrafie 
van het vondstmateriaal is gemaakt, blijft het verschil in datering leidend bij de beschrijving.

4.2.1.1 Fase 1: ca. 1575-1660
Keramiek
Het verzamelde vondstmateriaal bestaat voor een gedeelte uit fragmenten van laat 16de- 
of vroeg 17de-eeuwse kannen van steengoed uit Raeren en wat jongere producten uit het 
Westerwald. De kannen uit Raeren zijn versierd met gesneden vlakken, cannelures en ribbels 
volgens de mode van de renaissance, bedekt met een bruine ijzerengobe of versierd met 
geschilderde accenten in kobaltblauw (s2-kan-55). De kannen uit het Westerwald zijn veelal 
druk versierd met appliques, geaccentueerd met kobaltblauw, in barokstijl (s2-kan-5, s2-
kan-7). Naast deze rijkelijk gedecoreerde producten is een vrijwel complete 17de-eeuwse 
baardmankruik (s2-kan-32) uit Frechen, bedekt met een ijzerengobe, gevonden (afb. 28). 

13 Gawronski & Veerkamp 2004, 21.
14 V2.
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Een laatste opmerkelijke vondst van 
steengoed is een intact zalfpotje (s2-zal-5) 
vervaardigd in Duingen in het stroomgebied 
van de Noord-Duitse rivier de Weser (afb. 
29).15 Deze categorie steengoed wordt vooral 
op grote schaal in Groningen aangetroffen. 
In Enkhuizen is het een veel minder 
voorkomende keramieksoort. Zo zijn er bij 
opgravingen in de David- en Romeinstraat 
en een archeologisch onderzoek aan De 
Baan slechts wat fragmenten van Duinger 
steengoed pullen uit de late 16de- tot 17de-
eeuw bekend.16 Daarentegen is het met 
kleurrijke kleislib en metaaloxiden versierde 
aardewerk uit het Wesergebied wel een 
algemene vondstcategorie in Enkhuizen 
in de periode rond 1600.17 Van dit type 
keramiek is een groot gedeelte van een kan 
(we-kan-1) gevonden (afb. 30). 

Het regionaal vervaardigde rood- en witbakkend aardewerk bestaat vooral uit scherven van 
bakpannen (r-bak-4, w-bak-3) en grapen, steelkommen (r-stk-1, r-stk-2), borden (r-bor-6), 
koppen (r-kop-2, w-kop-3), olielampen (r-oli-2) en zalfpotjes (r-zal-3). Verder zijn ook een paar 
fragmenten van voor Enkhuizen karakteristieke halfronde vuurstolpen versierd met appliques 
(r-vst-3, w-vst-2) op te merken. De meeste borden zijn versierd met patronen van witte kleislib 
en koperoxide en kunnen derhalve gerekend worden tot het Noord-Hollands slibaardewerk. 

15 Van Gangelen & Van der Meulen 2020, 20-21.
16 Jaspers & Ostkamp 2006, 27, 69; Ter Steege, Schrickx & Stellingwerf 2019, 102.
17 Schrickx & Duijn 2016, 398-399.

Afb. 28 (links). Steengoed 
baardmankruik uit Frechen, 
17de eeuw.
Afb. 29 (rechts). Steengoed 
zalfpotje uit Duingen, 17de 
eeuw.

Afb. 30. Kannetje van Weser-aardewerk, ca. 1575-
1625.
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Naast de grovere keramieksoorten is er eveneens tinglazuuraardewerk in de vorm van majolica 
en faience verzameld. De majolica bestaat uit fragmenten van borden (m-bor-1, m-bor-3) en 
kommen. Het materiaal is in te delen in kleurrijk beschilderde majolica met florale motieven 
en vruchten geïnspireerd op Italiaanse decors en blauw beschilderde producten gebaseerd 
op Chinees kraakporselein of met Hollandse voorstellingen in de vorm van landschapjes en 
bloemen. De meeste producten van faience zijn eveneens beschilderd met decors gekopieerd 
van het karakteristieke kraakporselein uit China. Daarnaast vormen Hollandse landschapjes 
ook een populaire inspiratiebron van geschilderde voorstellingen. Het gaat hoofdzakelijk om 
fragmenten van borden (f-bor-1, f-bor-2), daterend uit het derde kwart van de 17de eeuw. 
Enkele scherven van kleinere bordjes (f-bor-1, f-bor-12) zijn op basis van decor en baksel wat 
vroeger te dateren, namelijk tussen circa 1620-1650 (afb. 31).18

Dit was de periode dat de faiencetechniek in Nederlandse ateliers nog in sterke ontwikkeling 
was. Interessant is de aanwezigheid van ten minste één product van de Haarlemmer 
plateelbakker Willem Jansz Verstraeten. Het gaat om een bodemfragment van een kop 

18 Ostkamp 2013, 88-91.

Afb. 31. Fragmenten van vroege Delftse faience borden, ca. 1620-1650.
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beschilderd met grotesken in het kleurenpalet geel-oranje-paars-blauw, gebaseerd op a 
Rafaellesca-faience uit de Italiaanse regio Deruta (afb. 32.1).19 Tussen 1645-1655 werden 
in het atelier van Verstraeten op grote schaal de kleurrijke producten uit Italië gekopieerd. 
Historisch is ook bekend dat aardewerk van Verstraeten in Enkhuizen werd verkocht. 
Het wordt dan ook vaker in Enkhuizen gevonden bij archeologische opgravingen.20 Een 
scherf van een diep bord beschilderd met grotesken op de rand in blauw zou op basis 
van bekende parallellen eveneens een Haarlemmer product kunnen zijn (afb. 32.2).21 

Naast al het Nederlands tinglazuuraardewerk werden binnen het bastion ook scherven van 
Italiaanse, Franse en Portugese faience gevonden. Dit materiaal is grofweg te dateren tussen 
het eind van de 16de tot en met het midden van de 17de eeuw. De scherven getuigen van 
de belangrijke rol die Enkhuizen in deze periode speelde in de handelsbetrekkingen met 
Frankrijk en de Mediterrane landen. Scheepslieden betrokken bij de handel in graan uit 
het Oostzeegebied tegenover wijn, zout, olijfolie en marmer uit respectievelijk Frankrijk 
en het Middellandse Zeegebied namen het aardewerk mee als bijlading of souvenirs. Dit is 
de reden dat dit geïmporteerde aardewerk bij praktisch elke opgraving in Enkhuizen wordt 
aangetroffen. Meest algemeen is het geïmporteerde aardewerk uit Italië (afb. 33). De vroegste 
producten bestaan uit een fragment van een laat 16de-eeuwse kleurrijk beschilderde tazza 
van Montelupo-faience en enkele blauw geglazuurde scherven van borden van berrettino 
aardewerk uit de regio Ligurië, gemaakt in de periode 1575-1625 (afb. 33.1 & afb. 33.2).22 
Naast veelal donkerblauw beschilderd materiaal is een fragment van zeldzamer berrettino 
aardewerk met geel decor op te merken. Een ander populair product uit de streek Ligurië met 
als exporthaven Genua was compendiario faience, beschilderd in de kleuren blauw, geel en 
oranje. Dit materiaal dateert hoofdzakelijk uit de vroege 17de eeuw en wordt veel gevonden in 
Enkhuizen.23 Het vormenspectrum van de Ligurische compendiario faience bestaat uit enkele 
fragmenten van plooischotels (i-plo-3), een bord en een vaas (afb. 33.3).24 Het materiaal is 

19 Baart 2008, 112-114.
20 Ter Steege, Schrickx & Stellingwerf 2019, 214-216; Stellingwerf 2022, 20-21.
21 Baart 2008, 124-125.
22 Jaspers 2007a, 173-174.
23 Schrickx & Duijn 2016, 402-406; Ter Steege, Schrickx & Stellingwerf 2019, 178, 209-214.
24 Jaspers 2007a, 211-223.

Afb. 32. Haarlemmer faience uit de periode 1645-1655.
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onder andere beschilderd met het hoofd van een putto en een aigretterand. Tot slot is een 
groot fragment van een bord (i-bor-1) van onbeschilderde faience, in Italië aangeduid als 
bianco, op te merken (afb. 33.4). Het dikke roomkleurige gecraqueleerde glazuur getuigt van 
een Italiaanse herkomst.25 

25 Ibid., 237.

Afb. 33. Italiaans tinglazuuraardewerk, 16de- tot 17de eeuw.

Afb. 34. Frans tinglazuuraardewerk, 17de eeuw.
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Behalve de kleurrijk beschilderde producten 
uit Italië is ook een aantal fragmenten van 
Franse faience uit het tweede kwart van de 
17de eeuw verzameld. Het gaat om scherven 
van een plooischotel (fr-plo-3) beschilderd 
met een hond op de spiegel en een 
aigretterand op de vlag in compendiario-
stijl (afb. 34). De decoraties op 17de-eeuwse 
Franse faience zijn dikwijls gekopieerd van 
Italiaanse voorbeelden. Hetzelfde geldt voor 
deze plooischotel. Het Franse materiaal 
onderscheidt zich echter door een typisch 
oranjeroze baksel. Bovendien is het model 
van deze plooischotel niet bekend uit Italië. 
De manier van schilderen van de aigretterand 
komt overeen met archeologisch onderzocht 
plateelbakkersafval van het atelier Les Trois 
Mores in Nevers, dat actief was tussen 
1612-1648.26

Een laatste categorie geïmporteerd 
tinglazuuraardewerk is de faience uit 
Portugal. Anders dan de Italiaanse en 
Franse importen is dit materiaal veelal in 
blauw beschilderd met decors geïnspireerd op het Chinees kraakporselein. Tussen de vondsten 
is een bodemfragment van een kommetje als typisch Portugees te herkennen (afb. 35).27

26 Jaspers 2007b, 4-6.
27 Ostkamp & Jaspers 2014, 19.

Afb. 35. Portugees tinglazuuraardewerk, 17de eeuw.

Afb. 36. Chinees kraakporselein en porselein uit de overgangsperiode, 17de eeuw.
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Opvallend is het grote aantal fragmenten van Chinees kraakporselein uit de vroege 17de eeuw 
en overgangsporselein uit het midden van de 17de eeuw dat ter hoogte van bastion Vrieland 
werd aangetroffen (afb. 36). De aanzienlijke hoeveelheid porselein kan gerelateerd worden 
aan de status die Enkhuizen in de 17de en 18de eeuw had als VOC-stad. Het gaat hoofdzakelijk 
om scherven van borden (p-bor-7, p-bor-8) met een karakteristiek blauw geschilderd Wanli-
decor28, kraaikoppen (p-kom-9), bolle koppen (p-kop-4) en meerhoekige koppen (p-kop-9).

Verder is tussen de keramiek-
vondsten nog een fragment van 
een 17de-eeuws pijpaarden beeldje 
op te merken (afb. 37). Het betreft 
vermoedelijk de jurk en het schort 
van een melkmeid. Oorspronkelijk 
zal het beeldje een juk met twee 
melkemmers gedragen hebben, 
waarvan één emmer bewaard is 
gebleven. Op de achterzijde staan 
de letters “IA”, waarschijnlijk de 
initialen van de maker. Tot slot 
zijn binnen de categorie pijpaarde 
tientallen pijpenkoppen te vermelden. Het gros van de tabakspijpen, minstens 45 exemplaren, 
heeft een dubbelconische ketelvorm en is te dateren tussen 1640-1660.29 De datering van 
deze modegevoelige items is duidend voor de periode wanneer afval op het terrein is gestort. 
In samenhang met de overige vondsten lijkt het erop dat dit in de jaren vijftig of zestig van de 
17de eeuw heeft plaatsgevonden.

Glaswerk
Een bijzondere vondst is een 
gebroken lichtblauw hol glazen 
staafje met een lengte van 4,6 cm 
en een breedte van 0,6 cm (afb. 
38). In Antwerpen en Amsterdam 
zijn eveneens tientallen van deze 
staafjes in allerlei kleurvariaties 
gevonden.30 Beide steden stonden 
in respectievelijk de late 16de en de 
17de eeuw bekend om hun productie van glazen vaatwerk en kralen in Venetiaanse stijl. Een vrij 
recente opgraving aan de Rozenstraat in Amsterdam leverde de vondst op van structuren en 
een grote hoeveelheid productieafval van het glasatelier De Twee Rozen dat tussen 1657-1679 
glazen vaatwerk en kralen a la façon de Venise produceerde. Ook werden er diverse gekleurde 
holle glasstaafjes gevonden. De glazen staafjes blijken halffabricaten van kralen te zijn en 

28 Tuin met vogels of herten op de spiegel en boeddhistische symbolen binnen panelen op de vlag.
29 Zie determinatierapport Jan van Oostveen, bijlage 3.
30 Henkes 1994, 316-317.

Afb. 37. Pijpaarden beeldje van een melkmeid, 17de eeuw.

Afb. 38. Hol glasstaafje, halffabricaat voor een kraal, 17de eeuw.
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getuigen van de grootschalige productie ervan.31 De kralen werden in de 17de eeuw onder 
andere verhandeld aan inheemse stammen langs de Afrikaanse westkust en in Noord-Amerika. 
De vraag is hoe een halffabricaat van dit soort kralen in de bodem van bastion Vriesland in 
Enkhuizen is terechtgekomen. Historisch is niet bekend dat er in 17de-eeuws Enkhuizen een 
glasatelier actief was. Mogelijk werden aangekochte halffabricaten van kralen uit Amsterdam 
wel in Enkhuizen als huisvlijt tot kralen geslepen. Het produceren van kralen is een stuk 
simpeler procedé als glasblazen dat veel kennis en kunde behoeft.

Bouwkeramiek
Het gestorte afval binnen het Bastion Vriesland bestond voor een deel ook uit fragmenten van 
wandtegels bedekt met tinglazuur. De meeste wandtegels zijn versierd met blauw geschilderde 
voorstellingen, grofweg daterend uit de periode 1625-1675. De decoraties bestaan uit florale 
motieven, landschapjes en voorstellingen van beroepen. Opvallend is dat een deel daarvan 
versierd is met een randmotief van meanders gebaseerd op Chinees kraakporselein. Dit 
type tegels dateert hoofdzakelijk tussen 1630-1650 (afb. 39).32 Naast veelal blauwe decors, 
waaronder voorstellingen van een drietulp, is een grotendeels complete tegel met een 
polychroom geschilderde bloem uit dezelfde periode aangetroffen (afb. 39.1 & afb. 39.2). 
Tussen de afgebeelde beroepen kunnen een metselaar en een boer of soldaat herkend worden 
(afb. 39.3 & afb. 39.4). Tot slot zijn diverse fragmenten van laat 17de-eeuwse tegels met 
voorstellingen van herders en spinnen als hoekmotief op te merken (afb. 39.5).

31 Gawronski et al. 2010, 43-44, 112-115.
32 Pluis 2013, 417.

Afb. 39. Fragmenten van wandtegels, 17de eeuw.



West-Friese Archeologische Notities 62, Enkhuizen, De Vest (sanering)

34

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

Metaal
Het metaaldetectiewerk binnen bastion 
Vriesland leverde een opmerkelijk grote 
hoeveelheid vondsten op. Vooral het aantal 
munten is aanzienlijk.33 Het gros bestaat uit 
provinciaal kopergeld in de vorm van laat 
16de- en 17de-eeuwse oorden en duiten (afb. 
40). Daarnaast zijn enkele zilveren munten 
uit de Republiek op te merken. Het gaat 
om twee stuivers uit respectievelijk West-
Friesland (1590-1599) en Overijssel (1628) 
en twee dubbeltjes (tweestuivers) geslagen 
in Holland (1614-1628) en Kampen (1677) 
(afb. 42.1 t/m 42.4).34 Verder zijn een 
Franse liard en een double tournois uit het 
prinsdom Sedan, geslagen in respectievelijk 
1613 en 1636, gevonden (afb. 42.5).35 
Dit buitenlandse muntgeld sluit aan bij de 
diverse vondsten van Franse keramiek uit de 
bastions en elders uit Enkhuizen en getuigt 

33 Determinatie: Frank Postma.
34 V2-M01, V2-M02, V2-M03, V2-M04.
35 V2-M30.

Afb. 40. Selectie van het laat 16de- en 17de-eeuws Nederlands kopergeld.

Afb. 41. Religieuze penning met vermoedelijk een 
gravure van de besnijdenis van Christus (V2-M07).
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ook van de sterke handelsband tussen deze West-Friese stad en diverse Franse steden in de 17de 
eeuw. Een opvallende vondst is een Dordtse rekenpenning uit 1577 met Bijbelse voorstellingen, 
op de voorzijde is de profeet Elias in de woestijn afgebeeld en op de keerzijde zien we Daniël 
in de leeuwenkuil (afb. 42.6).36 Daarnaast is een Neurenbergse rekenpenning uit 1640 met 
het portret van Lodewijk XIV gevonden (afb. 42.7).37 Een vondst van een andere orde betreft 
vermoedelijk een religieuze penning versierd met een gravure van diverse figuren (afb. 41). De 
afgebeelde voorstelling lijkt op de besnijdenis van het kindje Jezus met daarbij Jozef en Maria.

Naast de vele munten zijn ook diverse keurloden en een groot blokgewicht gevonden. De meeste 
keurloden zijn te koppelen aan de lakenhandel. Het gaat vooral om Leidse lakenloden, maar daarnaast 
zijn een exemplaar uit Hoorn met het jaartal 1647 en een lakenlood uit Amersfoort, gedateerd 
1679, op het terrein gevonden (afb. 43.1 t/m afb. 43.3).38 Een andere opvallende vondst is een 
vermoedelijk Joods kosjerloodje (afb. 43.4).39 Enkhuizen had vroeger een Joodse gemeenschap. 
Het Joods begraafplaats is niet ver gesitueerd van de locatie waar gegraven is. Verder is een keurlood 
voor visnetten uit Oudewater gevonden (afb. 43.5).40 Dergelijke loden worden vaker in Enkhuizen 
en omstreken gevonden.41 De connectie met Enkhuizen als belangrijke haringstad is gemakkelijk 

36 V2-M06.
37 Determinatie: Frank Postma; V2-M05.
38 V2-M15, V2-M16, V2-M17, V2-M31.
39 V2-M26.
40 V2-M18.
41 Schrickx 2016, 140-141.

Afb. 42. 16de- en 17de-eeuwse munten en penningen:
1. Stuiver West-Friesland, 1590-1599 (V2-M01); 2. Stuiver Overijssel, 1628 (V2-M02); 3. Dubbeltje 
Holland, 1614-1628 (V2-M03); 4. Dubbeltje Kampen, 1677 (V2-M04); 5. Franse double tournois uit 
Sedan, 1636 (V2-M30); 6. Dordtse rekenpenning uit 1577 (V2-M06); 7. Neurenbergse rekenpenning met 
portret van Lodewijk XIV uit 1640 (V2-M05). Schaal 1:1.
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te maken. Een laatste vondst die mogelijk als keurlood is aan te duiden is een rechthoekig schijfje 
met daarop de afbeelding van mogelijk een wapen of molen (afb. 43.6).42 Het zou kunnen gaan 
om een graanlood, een object dat goed aansluit bij de “De Taenmolen” die zich in de 17de eeuw 
op de punt van het bastion bevond. Het blokgewicht is voorzien van diverse stempels en weegt 
934 gram. Waarschijnlijk is het oorspronkelijk gebruikt als eenheid voor twee pond (afb. 43.7).43

42 V2-M19.
43 V2-M20.

Afb. 43. Laat 16de- en 17de-eeuwse keurloden en blokgewicht:
1. Lakenlood Leiden (V2-M15); 2. Lakenlood Leiden (V2-M16); 3. Lakenlood Amersfoort (V2-M17); 4. 
Kosjerloodje? (V2-M26); 5. Visnetkeurlood Oudewater (V2-M18); 6. Graanlood? (V2-M19); 7. Blokgewicht 
twee pond (V2-M20). Schaal 1:1.
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Afb. 44. 16de- en 17de-eeuwse gespen.
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Ook is een aantal messing gespen uit de 16de en 17de eeuw gevonden (afb. 44). Verder zijn 
diverse huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en stukken gereedschap aangetroffen. Het gaat 
onder andere om messing vingerhoeden, een naairing, drie (delen van) zuinigjes, tinnen 
doppen van kelderflessen, een tapkraan, boekbeslagen, een hamerkop, een ijzeren beitel en 
een deel van een ijzeren mes met ivoren heft (afb. 45).44 Twee hoefijzers45 en een paardenbel 
wijzen op het gebruik van paarden binnen het bastion.

Tot slot zijn diverse stukken speelgoed op te merken, waaronder twee snorreloden, enkele 
tinnen miniatuurobjecten een werpkootje gevuld met lood (afb. 46).

4.2.1.2. Fase 2: ca. 1700-1775
Keramiek
In verhouding tot het vondstmateriaal uit de 17de en late 16de eeuw is er in veel mindere mate 18de-
eeuwse keramiek binnen dit bastion aangetroffen. De categorie steengoed bestaat uit enkele 
fragmenten van steengoed kannen (s2-kan-32) zonder baardman-applique uit Frechen evenals 
diverse delen van voorraadpotten (s2-pot-7), pispotten (s2-pis-3) en mineraalwaterflessen 
(s2-fle-2) met blauwe beschildering en stempelversiering uit het Westerwald. Het is standaard 
gebruiksgoed uit met name de eerste drie kwart van de 18de eeuw. Hetzelfde geldt voor 
de vondsten van roodbakkend en witbakkend aardewerk: veelal scherven van kookgerei 
(r-bak-6, r-gra-51, r-gra-53) van Brabants aardewerk, borden (r-bor-3, r-bor-7, r-bor-10) van 

44 V2-M11, V2-M24, V2-M25, V2-M23.
45 V2-M21, V2-M22.

Afb. 45 (vorige pagina). Diverse metalen objecten uit de late 16de en 17de eeuw:
1. Tapkraan (V2-M11); 2. Hamerkop (V2-M24); 3. Beitel (V2-M25); 4. IJzeren mes met ivoren heft (V2-
M23). Schaal 1:2.

Afb. 46. Kinderspeelgoed: werpkoot, snorrelood en twee miniaturen.



West-Friese Archeologische Notities 62, Enkhuizen, De Vest (sanering)

39

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

Nederrijns en Fries slibaardewerk en andere 
huishoudelijke artikelen als pispotten 
(w-pis-6) en voorraadpotten (r-pot-2) 
van Fries aardewerk. Geheel intact is een 
klein zalfpotje (w-zal-5) van witbakkend 
aardewerk (afb. 47). 

Het tinglazuuraardewerk is vertegen-
woordigd door tientallen scherven van 
borden van Friese, vooral Harlinger majolica 
en Delftse faience. De Friese majolica 
(m-bor-3, m-bor-11) is in veel gevallen 
in blauw beschilderd met dorpsgezichten, 
(stads)wapens en grove florale motieven, 
heel karakteristiek voor de 18de-eeuwse 
productie.46 De meeste fragmenten van 
Delftse borden (f-bor-1, f-bor-3, f-bor-6) zijn vrij grof beschilderd met stilistische bladertakken 
of voorstellingen van bloementuinen, gekopieerd van Chinees porselein. Het meeste materiaal 
dateert uit het derde kwart van de 18de eeuw. Een minder algemeen voorkomende vorm is een 
archeologisch complete botervloot (f-bot-1).

Aziatisch porselein is ook in enige mate aanwezig tussen het 18de-eeuwse vondstmateriaal. 
De meeste scherven zijn te identificeren als blauw beschilderd Chinees porselein uit grofweg 
de eerste helft van de 18de eeuw. Het vormenspectrum bestaat uit fragmenten van thee- en 
koffiekoppen (p-kop-1, p-kop-4), schoteltjes (p-bor-1, p-bor-6) en enkele borden (p-bor-5). 
Een deel van het materiaal is aan de buitenzijde versierd met een laag bruine glimmende 
ijzerengobe. Dit type porselein staat bekend als kapucijnerwaar en was erg populair in de 18de 
eeuw.47 Diverse kopjes zijn aan de onderzijde voorzien van een geschilderd merk. Naast een 
vierkant ateliermerk (afb. 48.1) zijn twee exemplaren met Chinese karakters op te merken 

46 Van den Akker 2007.
47 Jörg 1986, 66-67.

Afb. 47. Zalfpotje van witbakkend aardewerk, 18de 
eeuw.

Afb. 48. Gemerkt Chinees porselein uit de Kangxi periode, ca. 1700-1725.



West-Friese Archeologische Notities 62, Enkhuizen, De Vest (sanering)

40

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

(afb. 48.2 & afb. 48.3). In één van de gevallen gaat het mogelijk om een apocrief merk van 
de 15de-eeuwse keizer Chenghua, terwijl het porselein in het eerste kwart van de 18de eeuw, 
ten tijde van de Kangxi-periode (1662-1722) is gemaakt (afb. 48.2). Een tweede categorie 
porselein is afkomstig uit Japan en is vele malen zeldzamer dan de massa-import uit China. Het 
Japans porselein uit dit bastion bestaat uit een groot fragment van een theekopje (p-kop-8) en 
de spiegel van een schoteltje. De theekop is beschilderd in onderglazuur blauw en overglazuur 
goud en rood met voorstellingen van florale motieven (afb. 49.1). Deze kleurencombinatie 
staat in de specialistische wereld bekend als Imari-porselein, vernoemd naar de belangrijkste 
exporthaven voor porselein van Japan. Het schoteltje is van een meer bijzondere aard (afb. 
49.2). De versiering bestaat uit overglazuur geschilderde rode bloemen en groene bladmotieven 
geaccentueerd met zwarte lijnen. Het decor is geschilderd rond een cirkel in het midden van de 
schotel. Uit parallellen van archeologisch opgegraven afval uit de porseleinschilderswijk Akea-
machi in het Japanse productiecentrum Arita wordt duidelijk dat het schoteltje dateert uit de 
periode 1670-1690.48 Tijdens een opgraving aan de Admiraliteitsweg 39 in Enkhuizen is een 
fragment van een zelfde type schotel gevonden.49 Verder is dit zeer zeldzame vroege Japanse 
porselein nauwelijks bekend uit Nederlandse vondstcomplexen. 

Meest bepalend voor de datering van de afvalstort is een kleine groep scherven van Engels 
industrieel vervaardigde keramiek. In het tweede kwart van de 18de eeuw raakten de Nederlanders 
bekend met het in mallen geperste of gegoten salt-glazed stoneware, afkomstig uit de moderne 
keramiekfabrieken van Staffordshire. Van dit type industrieel steengoed zijn een randscherf 
van een bord (s2-bor-7), een deel van een schoteltje (s3-bor-2) en een bodemfragment van 

48 Vriendelijke mededeling door dhr. K. Ohashi (wetenschappelijk adviseur van het Kyushu Ceramic Museum), 
met dank aan: Akemi Kaneda, Archeologische Dienst, Den Bosch.

49 Schrickx & Stellingwerf 2020, 80-81.

Afb. 49. Japans porselein, vroeg 18de (1) en laat 17de eeuw (2).
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vermoedelijk een melkkannetje of een theepotje gevonden (afb. 50.1). Dit materiaal dateert 
grofweg tussen 1735-1775.50 Rond 1760 werd in Staffordshire een verfijnd type aardewerk 
ontwikkeld dat bekend staat als creamware. Twee decennia later waren de meeste producten 
van salt-glazed stoneware door het meer hoogwaardige creamware vervangen.51 Van creamware 
zijn een fragment van een bord en een theekopje (iw-kop-1) op te merken (afb. 50.2). In de loop 
van de tweede helft van de 18de eeuw werden de verouderde producten van Chinees porselein en 
Delftse faience grotendeels van de Nederlandse markt verdreven door de nieuwe importen van 
verfijnd Engelse serviesgoed. De aanwezigheid van zowel salt-glazed stoneware als creamware 
en het ontbreken van het jongere pearlware met een karakteristiek blauwig loodglazuur pleit voor 
een datering van circa 1760-1780 van het vondstcomplex. Dit sluit aan bij de datering van de 
gevonden fragmenten van kleipijpen uit de 18de eeuw, die hoofdzakelijk na 1760 zijn gemaakt.52

Glaswerk
Het verzamelde glaswerk uit bastion Vriesland bestaat uit fragmenten van bolle wijnflessen 
(gl-fle-25) en scherven van enkele bekers en kelkglazen (gl-kel-1, gl-kel-2, gl-kel-10). Tussen 
de kelkglazen zijn twee stamfragmenten van slingerglazen op te merken (afb. 51.1 & afb. 
51.2). Dit fraaie glaswerk versierd met een luchtslinger of een opaak witte slinger in de stam 
was erg populair in het derde kwart van de 18de eeuw. De techniek was ontwikkeld in Engeland 
en geïnspireerd op het werk van Venetiaanse glasblazers uit de 16de en 17de eeuw. Uit het 
gewicht van de fragmenten blijkt dat het hier om producten van loodglas gaat. Bovendien is het 
glas nauwelijks aangetast door omstandigheden in de bodem. Enkele gevonden fragmenten 
kelkglazen van sodaglas zijn geheel wit geïriseerd (afb. 51.4 & afb. 51.5). De Engelsen stonden 

50 Edwards & Hampson 2005.
51 Barker & Halfpenny 1990, 70-71.
52 Zie determinatierapport Jan van Oostveen, bijlage 3.

Afb. 50. Engelse industriële keramiek: Salt-glazed stoneware (1) en creamware (2), ca. 1735-1780.
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erom bekend hoogwaardig kristalglas met een hoog loodgehalte te blazen. Kopieën van het 
Europees content werden veelal van sodaglas gemaakt, maar ook in Nederland kon men in de 
tweede helft van de 18de eeuw loodglas produceren.53

53 Laan 2003, 69-70.

Afb. 51. Fragmenten van kelkglazen, 18de eeuw.

Afb. 52. Selectie van het 18de-eeuws Nederlands kopergeld. 
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Bouwkeramiek
Uit het afval zijn enkele 18de-eeuwse tegelfragmenten verzameld. De decors bestaan uit grof 
geschilderde landschapjes, een Bijbelse scéne en een voorstelling van herders met schapen.

Metaal
Naast het 17de-eeuwse muntgeld zijn ook tientallen munten uit de 18de eeuw in bastion Vriesland 
aangetroffen. Verreweg de meesten munten bestaan uit koperen provinciale duiten (afb. 52). 
Daarnaast zijn drie munten uit Duitse gebieden gevonden. Het betreft een 3 pfennig uit Soest 
(1744) en twee ¼ stübers (1758) afkomstig uit het graafschap Wied (afb. 53).54 

Ook is een handvol messing gespen uit de 18de eeuw binnen dit bastion gevonden (afb. 54). 
Een interessante vondstcategorie betreft twee tapkraantjes afkomstig van een kraantjeskan, 
waaronder een exemplaar bekroond met een haan en een exemplaar met een trapeziumvormige 
bekroning (afb. 55).55  Verder zijn diverse zaken te koppelen aan het interieur, zoals een 
gordijnkoordhanger, een kastknop en een meubelbeslag in de vorm van een putto (afb. 56).56 

54 Determinatie: Frank Postma; V2-M29, V2-M27, V2-M28.
55 V2-M12, V2-M13.
56 V2-M10.

Afb. 53. Duits muntgeld uit de 18de eeuw (V2-M29; V2-M27; V2-M28). Schaal 1:1.  

Afb. 54. 18de-eeuwse gespen.
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Tot slot is een deel van een typisch 18de-eeuws gebruiksvoorwerp op te merken, namelijk het 
deksel van een messing tondeldoos, een soort vroege vuuraansteker.

Been
Tot slot werden nog twee opmerkelijke voorwerpen gemaakt van been binnen het bastion 
aangetroffen. Het gaat om een knoopje en een vermoedelijke tandenborstel met breed 
borstelvlak (afb. 57.1 & afb. 57.2). Uit de borstel zijn de haren verdwenen. Waarschijnlijk 
zaten er varkensharen verbonden met koperdraad in de gaten. Ook de koperdraad is verloren 
gegaan, maar het been is groen geoxideerd door de eerdere aanwezigheid van dit metaal. 
In een laat 18de- tot vroege 19de-eeuwse beerput opgegraven aan de Smidstraat in Nijmegen 
werd een zelfde type tandenborstel gevonden.57

57 Van Vilsteren 1987, 41.

Afb. 56. Kastbeslag in de vorm van een putto 
(V2-M10).

Afb. 55. Twee 18de-eeuwse tapkraantjes (V2-M12; 
V2-M13).

Afb. 57. Knoop en borstel van been, 18de eeuw.
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4.2.1.3. Fase 3: 19de en 20ste eeuw
Metaal
Ook na de sloop van de bebouwing binnen het bastion zijn metalen objecten in de bodem 
terechtgekomen. Deze voorwerpen zullen verloren zijn tijdens wandelingen of andere 
activiteiten toen het terrein uit grasland bestond. Het gaat met name om muntgeld in de 
vorm van centen en een stuiver uit de 19de en 20ste eeuw. Een opvallende muntvondst is 
een zinken 10 Reichspfennig uit 1941 met de Duitse adelaar en hakenkruis, een duidelijke 
verwijzing naar de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder zijn twee 19de-
eeuwse marineknopen op te merken, die getuigen van de aanwezigheid van marinepersoneel 
in dit deel van Enkhuizen (afb. 58).58 Een vondst die duidelijk maakt dat het bastion al langer in 
gebruik is als speelplaats is een messing hanger met twee gekruiste geweren en het opschrift 
“Walt Disney’s Davy Crockett” (afb. 59). Deze Amerikaanse avonturier stierf bij een gevecht 
tegen Mexicaanse soldaten tijdens de beruchte Slag om de Alamo (1836). In de jaren vijftig 
van de 20ste eeuw bracht Walt Disney een boek uit over deze “King of the wild Frontier”. De 
hanger dateert ook uit deze periode. Oorspronkelijk bevatte de hanger een afbeelding van 
Davy Crockett met bevermuts, maar deze is in de bodem vergaan. Tot slot is een 20ste-eeuws 
zilveren kinderringetje met een glazen steentje op het terrein gevonden.

4.2.2 Vondstmateriaal bastion Zeelandia59

De graafwerkzaamheden binnen bastion Zeelandia leverden met uitzondering van diverse 
metalen objecten vrijwel uitsluitend vondstmateriaal uit de 18de eeuw op. De datering en aard 
van het materiaal sluit gedeeltelijk aan op het 18de-eeuwse component van bastion Vriesland, 
maar het lijkt toch voornamelijk een of twee decennia ouder. De kern van het gedateerde 
materiaal ligt rond het midden van de 18de eeuw, terwijl de 18de-eeuwse vondsten van bastion 
Vriesland vooral na 1760 dateren. Waarschijnlijk is dit bastion in de jaren vijftig of zestig 
van de 18de eeuw opgehoogd met gestort stadsafval, of het materiaal is afkomstig van een 
stort waar voor langere tijd afval is verzameld voordat het binnen het bastion terecht kwam. 
Opvallend is dat een groot deel van de vondsten voor meer dan de helft compleet is. De 
minimale fragmentatie van het materiaal pleit ervoor dat weinig roering heeft plaatsgevonden 
in het afval. De oudere metaalvondsten zouden gedeeltelijk in de 17de eeuw verloren kunnen 
zijn door passanten op en rond het bastion. 

58 V2-M08, V2-M09.
59 V1.

Afb. 58. Twee marineknopen uit de 
19de eeuw (V2-M08; V2-M09).

Afb. 59. Hanger “Walt Disney’s Davy Crockett” uit de jaren vijftig 
van de 20ste eeuw (V2-M14); rechts: Exemplaar uit overlevering 
(bron: Hakes Auctions).



West-Friese Archeologische Notities 62, Enkhuizen, De Vest (sanering)

46

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

4.2.2.1 Fase 1: ca. 1600-1700
Metaal
Ook binnen dit bastion zijn veel munten 
verzameld. Een deel ervan dateert uit de 17de 
eeuw en bestaat uit kopergeld in de vorm 
van duiten en oorden (afb. 60). Een vondst 
die hierbij aansluit is een muntgewicht uit 
1617 met Arabische tekens op de voorzijde 
en de initalen “G.D.N.” met een voorstelling 
van een zwaard op de keerzijde. Het gaat 
om een muntgewicht voor 1 Marokkaanse 
dinar, geproduceerd door Guilliam de Neve 
uit Amsterdam (actief tussen 1604-1657) 
(afb. 61).60

Zeer opvallend is de vondst van maar liefst 24 speelschijven van lood met een ronde, ovale, 
vierkante, rechthoekige of achthoekige vorm (afb. 62).61 Enkele schijfjes zijn voorzien van een 
gegraveerde “X”, die mogelijk de waarde “tien” aanduidde. Is op een bepaald moment een 
heel spel afgedankt door de hier wonende molenaar, of hebben mogelijk militairen hier binnen 
het bastion hun tijd verdreven met een bepaald spel? Een echt karakteristieke vondst voor het 
vroegere militaire karakter van het bastion is een bijna 3 cm grote walbus- of donderbuskogel 

60 V1-M02; www.muntgewicht.nl/Afbeeldingen_verkoper/Neve_G_de_muntgewichten.
61 Gawronski & Kranendonk 2018, 483-484.

Afb. 60. Selectie van het laat 16de- en 17de-eeuws Nederlands kopergeld.

Afb. 61. Muntgewicht voor een Marokkanse 1 dinar 
uit 1617 (V1-M02).
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van lood (afb. 63).62 Gespen uit de late 16de en 17de eeuw zijn binnen dit bastion eveneens een 
opvallend omvangrijke vondstcategorie (afb. 64).

Verder zijn ook hier diverse 17de-eeuwse keurloden 
gevonden, waaronder diverse Leidse lakenloden63 en een 
keurlood voor haringnetten uit Oudewater evenals een 
exemplaar met het wapen van Enkhuizen (afb. 65).64 
Mogelijk werden op het terrein visnetten gerepareerd. 
Een vondst die hierbij aansluit is een messing boetnaald 
(afb. 66.1).65 Opvallend is dat uit de haringstad Enkhuizen 
nauwelijks boetnaalden als archeologische vondsten 
bekend zijn.66 Een fraaie vondst is een sierlijk boekbeslag 
gedecoreerd met florale motieven en centraal de letters 
“K D”, mogelijk de initialen van de maker (afb. 66.2).67 
Andere bijzondere vondsten zijn een messing miniatuur 
treeft, en een deel van een zakzonnewijzer (afb. 66.3 & 
afb. 66.4).68  Tijdens een archeologische opgraving van 
de oude gedempte Buishaven ten behoeve van de nieuwbouwwijk De Cuyp in Enkhuizen werd 

62 V1-M16.
63 V1-M12.
64 V1-M10, V1-M11.
65 V1-M05.
66 Vriendelijke mededeling: Christiaan Schrickx.
67 V1-M08.
68 V1-M03, V1-M07.

Afb. 62. Verzameling loden speelschijven, bij elkaar gevonden in bastion Zeelandia.

Afb. 63. Walbus- of donderbuskogel, 
diameter = 2,8 cm.
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een grotendeels intacte zakzonnewijzer van hetzelfde type aangetroffen.69 Tot slot zijn nog 
diverse andere kleine gebruiksvoorwerpen en enkele ijzeren gereedschappen aangetroffen. Zo 
kunnen twee vingerhoeden, een ijzeren sleutel70 (afb. 66.5), een wig71, een messing paardenbel 
(afb. 66.6)72 en een hoefijzer73 opgemerkt worden.

69 Duijn in prep.
70 V1-M13.
71 V1-M15.
72 V1-M06.
73 V1-M14.

Afb. 64. Gespen uit de late 16de en 17de eeuw.

Afb. 65. Laat 16de- en 17de-eeuwse keurloden:
1. Lakenlood Leiden (V1-M12); 2. Haringnetkeurlood Oudewater (V1-M10); 3. Haringnetkeurlood 
Enkhuizen (V1-M11).
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4.2.2.2 Fase 2: ca. 1725-1775
Keramiek
Tussen het keramisch vondstmateriaal bevonden zich enkele objecten van steengoed uit 
het Westerwald die voor een groot deel in elkaar gepuzzeld konden worden. Naast enkele 
losse fragmenten van pispotten (s2-pis-3) is een grotendeels compleet exemplaar (s2-pis-2) 
versierd met appliques van leeuwen rond een bloemvormig stempel met blauw geschilderde 
accenten gevonden (afb. 67.1). Hoewel dit type pispot al sinds het midden van de 17de eeuw 
werd gemaakt is op basis van de gestempelde versiering deze pispot een eeuw later te 
dateren.74 Een object waarvan de datering duidelijk vaststaat is een archeologisch complete 
mineraalwaterfles (s2-fle-2) voorzien van een stempel op de schouder met het opschrift “CVR 
TRIER 1746” rondom het wapen van het keurvorstendom Trier: een balkenkruis (afb. 67.2). 
De fles is klaarblijkelijk in 1746 in een pottenbakkerij in het Westerwald geproduceerd voor 
de mineraalwaterbron van Niederselters, wat destijds deel uitmaakte van het keurvorstendom 
Trier. “CVR” staat voor Curfurstentum.75 Een derde archeologisch compleet voorwerp van 
Westerwald steengoed betreft een theekopje (s2-kop-5) gekopieerd van het toen populaire 

74 Gawronski 2012, 214, 215, 268.
75 Wittop Koning 1975, 859.

Afb. 66. Diverse andere metaalvondsten: 
1. Boetnaald (V1-M05); 2. Boekbeslag (V1-M08); 3. Miniatuur treeft (V1-M03); 4. Zakzonnewijzer (V1-
M07); 5. Sleutel (V1-M13); 6. Paardenbel (V1-M06). Links: Schaal 1:2; Rechts: Schaal 1:1.
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Engels salt-glazed stoneware (afb. 67.3). Het overige verzamelde steengoed bestaat uit bruin 
geglazuurde fragmenten van baardmankruiken (s2-kan-32) en knikkers uit Frechen.

Van rood- en witbakkend aardewerk zijn scherven van algemeen voorkomend huishoudelijk 
gebruiksaardewerk aangetroffen. Het meeste materiaal van roodbakkend aardewerk is 
vervaardigd in Brabant, Friesland en het Nederrijns gebied in West-Duitsland, een karakteristieke 
samenstelling voor het gebruiksgoed in de Nederlandse huishoudens van de 18de eeuw. 
Typerend voor de Brabantse en in het bijzonder de Bergen op Zoomse productie zijn bakpannen 

Afb. 67. Pispot, mineraalwaterfles en theekopje van Westerwald steengoed, 18de eeuw.

Afb. 68. Fragmenten van borden van Fries 
slibaardewerk, 18de eeuw.

Afb. 69. Fragmenten van borden van Nederrijns 
slibaardewerk, 18de eeuw.
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(r-bak-6), grapen (r-gra-51) 
en vuurschalen (r-tes-28) van 
roodbakkende klei.76 Uit Friesland 
en het Nederrijns gebied zijn 
vooral borden (r-bor-3, r-bor-7, 
r-bor-10, r-bor-38, r-bor-47) 
kleurrijk versierd met kleislib en 
metaaloxiden afkomstig (afb. 68 
& afb. 69).77 Het witbakkende 
materiaal heeft gedeeltelijk een 
Friese en een Hollandse afkomst. 
Typisch Fries is het zogenaamde 
vlekkengoed, versierd met bruine vlekken van mangaanoxide.78 Van dit soort aardewerk zijn 
een tweeorige papkom (w-kop-16) en een theepotdekseltje (w-dek-14) gevonden (afb. 70). 
Het overige witbakkend aardewerk bestaat uit fragmenten van enkele lekschalen (w-lek-1), 
steelkommen, een kandelaar (w-kdl-1) en twee zalfpotjes (w-zal-2).

Verreweg de meeste gevonden objecten van tinglazuuraardewerk zijn van Hollandse faience, 
maar enkele tientallen scherven zijn als Friese majolica aan te merken. Het gaat enkel om 
fragmenten van borden (m-bor-3, m-bor-11, m-bor-13), waarvan het grootste deel beschilderd 
is in blauw met voorstellingen van landschapjes, bloemen en vogels. Drie beschilderde spiegels 
van borden tonen landschapjes, waaronder één kleurrijk decor, en een voorstelling uit het 
Bijbelboek Johannes 4, waarin Jezus een Samaritaanse vrouw bij een waterput onderricht 
(afb. 71). Het bord met de Bijbelse voorstelling heeft een bolle spiegel (m-bor-13). Dit 
type bord wordt omschreven als pannenkoekschotel of salaadschotel.79 Op grond van de 
schilderstijl, met name de karakteristiek geschilderde wolkpartijen, kan de decoratie op deze 
drie borden toegekend worden aan de Makkumer plateelschilder Gatse Sytses, werkzaam bij 
de plateelbakkerij Tichelaar in Makkum tussen circa 1744-1796.80 De borden dateren grofweg 

76 Groeneweg 1992, 99-102.
77 Van der Meulen & Smeele 2005, 182, 277; Hoffmann et al. 2009.
78 Van der Meulen & Smeele 2005, 257.
79 Tichelaar 2004, 31.
80 Van den Akker 2007, 33-34, 123-126, Tichelaar 2004, 131-150.

Afb. 70. Papkom en theepotdeksel van Fries vlekkengoed, 18de 
eeuw.

Afb. 71. Spiegels van Makkumer majolica borden, midden 18de eeuw.
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uit het midden van de 18de eeuw. De decors vertonen grote overeenkomsten met de borden 
afkomstig uit het wrak van de tjalk van de Makkumer schipper Karsten Hoytes, wiens schip 
verging in het Hoornse Hop op 3 november 1752.81 Naast duizenden bakstenen, dakpannen en 
plavuizen had Hoytes een handelspartij Makkumer majolica borden in het ruim geladen. Deze 
vracht zou zijn bestemming nooit bereiken, maar uit de vondst van de Makkumer borden aan 
de Vest in Enkhuizen en vele vergelijkbare archeologische vondsten uit de regio blijkt dat dit 
Friese massagoed in de 18de eeuw grootschalig werd verscheept naar West-Friesland.  

De vermelde faience is vertegenwoordigd door scherven van tientallen borden (f-bor-1, 
f-bor-3, f-bor-5), veelal met blauw geschilderde decors gekopieerd van Chinees porselein (afb. 
72). Daarnaast is ook een groot aantal borden (f-bor-3) versierd met een simpele rozet op de 
spiegel en een blauwe lijn langs de rand aanwezig (afb. 73). 

Het lijkt alsof het tot eenzelfde servies behoord heeft. Daarentegen is het een tamelijk 
algemeen voorkomend decor in het midden van de 18de eeuw. Geen enkel bord is voorzien 
van een plateelbakkersmerk. Het gaat duidelijk om goedkoop massagoed uit Delft, waar in 
die periode circa dertig aardewerkfabriekjes stonden of wellicht Amsterdam, waar tussen 
1754-1764 eveneens een plateelbakker actief was.82 Naast de grote hoeveelheid borden zijn 

81 Duijn 2011, 51-55.
82 Ostkamp 2017, 61.

Afb. 72. Fragmenten van Delftse faience borden met vooral Chinees geïnspireerde decors, 18de eeuw.

Afb. 73. Fragmenten van Delftse faience borden beschilderd met simpele rozetten, midden 18de eeuw.
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fragmenten van diverse kopjes (f-kop-2) en schotels (f-bor-8, f-bor-16) van faience met 
Chinees geïnspireerde decors aangetroffen (afb. 74). Deze voorwerpen duiden op het gebruik 
van thee onder de Enkhuizer bevolking rond het midden van de 18de eeuw. Dat geldt ook voor 
een theepotdekseltje (f-dek-3) zonder versiering. 

Andere opvallende vondsten van Delftse faience zijn fragmenten van kommen (f-kom-1, 
f-kom-10), een vaasje en een bokaal. Daarnaast zijn nog scherven van minstens vier 
kwispedoren (f-kwi-2) (afb. 75) gevonden. Deze spuugpotjes passen goed bij de contemporaine 
opvattingen over hygiëne in de 18de eeuw, toen kwatten als gevolg van het algemene gebruik 
van (pruim)tabak als normaal werd beschouwd.

Afb. 74. Theegoed van Delftse faience met Chinees geïnspireerde decors, midden 18de eeuw.

Afb. 75. Kwispedoors van Delftse faience met florale motieven, midden 18de eeuw.
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Tussen de vele 18de-eeuwse vondsten bevonden 
zich ook enkele scherven van 16de- en 17de-eeuws 
tinglazuuraardewerk die als antiek of als opspit 
beschouwd kunnen worden. Zo is een randfragment 
van een kleurrijk versierde plooischotel (f-plo-12) uit 
het atelier van de Haarlemmer plateelbakker Willem 
Jansz Verstraeten op te merken (afb. 76). Het gaat om 
een plooischotel beschilderd in a Rafaellesca-stijl naar 
voorbeelden uit het Italiaanse Deruta, vervaardigd in 
de periode 1645-1655.83 Naast deze kopie is tevens een 
fragment van origineel Italiaans tinglazuuraardewerk 
gevonden. Namelijk een randfragment van een kleurrijk 
beschilderde laat 16de-eeuwse kom uit Montelupo (afb. 
77.1).84 Tot slot zijn nog twee fragmenten van een 
Franse plooischotel uit Nevers versierd met een putto 
en aigretterand in compeniario-stijl binnen bastion 
Zeelandia aangetroffen (afb. 77.2). De plooischotel is 
te dateren in het tweede kwart van de 17de eeuw.85

Porselein is eveneens rijkelijk vertegenwoordigd tussen het vondstmateriaal en geeft ook in 
deze context blijk van de vroegere sterke betrokkenheid van Enkhuizen met de VOC. Verreweg 
de meeste scherven dateren uit de 18de eeuw, maar een klein aantal scherven is te dateren in 
de eerste helft van de 17de eeuw. Naast enkele randfragmenten van borden (p-bor-7, p-bor-8) 
van kraakporselein is een bodemfragment van een kraaikop (p-kom-9) aangetroffen (afb. 
78). Verder zijn een deel van een kom met florale motieven en een geschilderd ateliermerk 
op de bodem evenals een bodemfragment van een vaas met zittend figuur tot de categorie 
overgangsporselein te rekenen (afb. 79). Dit materiaal is gemaakt rond het midden van de 
17de eeuw, ten tijde van de oorlogen in China tussen de aanhangers van de Ming-dynastie en 

83 Baart 2008, 76-79.
84 Jaspers 2007a, 243.
85 Jaspers 2007b, 4-6.

Afb. 76. Fragment van een Haarlemmer 
plooischotel naar Italiaans voorbeeld, 
1645-1655.

Afb. 77. Fragmenten van Italiaans (1) en Frans (2) tinglazuuraardewerk, 16de- tot 17de eeuw.
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de Mantsjoes die vanaf de tweede helft van de 17de eeuw de Qing-dynastie zouden vormen.86 

Het 18de-eeuws porselein bestaat vooral uit theegoed in de vorm van fragmenten van koppen 
en schotels, maar er zijn ook diverse scherven van eetborden (p-bor-5, p-bor-8, p-bor-18) 
aangetroffen. Een opvallende groep wordt gevormd door ten minste drie borden (p-bor-6) 
versierd met lotusbloemen in reliëf en blauw geschilderd servetwerk langs de rand en in een 
cirkel rond het midden (afb. 1032). Dit materiaal dateert uit grofweg het tweede kwart van de 
18de eeuw.87 

86 Vriendelijke mededeling: C. Jörg.
87 Mcpherson 2022.

Afb. 78. Fragmenten van Chinees kraakporselein, 1ste helft 17de eeuw.

Afb. 79. Fragmenten van Chinees overgangsporselein, midden 17de eeuw.
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De porseleinen kopjes (p-kop-1, p-kop-5) en 
schotels (p-bor-1, p-bor-2, p-bor-8, p-bor-9) zijn in 
de meeste gevallen blauw beschilderd met florale 
motieven of figuren in landschapjes (afb. 81b). Een 
voor driekwart complete schotel is fraai beschilderd 
met theedrinkende Chinezen op de spiegel en 
zotjes langs de rand (afb. 81a). Deze is te dateren 
aan het begin van de 18de eeuw, ten tijde van de 
regeerperiode van keizer Kangxi.88 Opvallend is dat 
diverse koppen en schotels voorzien zijn van een 
geschilderd symbool op de onderzijde in de vorm 
van een paddenstoel of een mandarijn. Deze merken 
gerelateerd aan het boeddhisme komen algemeen 

88 Bartels 1999, 189.

Afb. 80. Borden van Chinees porselein met lotus reliëfdecor, ca. 1725-1750.

Afb. 81a. Een schotel van Chinees porselein, 
beschilderd met theedrinkende Chinezen op 
de spiegel en zotjes langs de rand.
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voor op Chinees porselein uit de eerste helft van de 18de eeuw.89 Ongeveer een derde van het 
verzamelde porselein bestaat uit kapucijnerwaar, herkenbaar aan de koffiebruine glazuur aan 
de buitenzijde en heel kenmerkend voor de 18de-eeuwse export voor de Europese markt.90 Een 
klein deel daarvan is versierd met bladvormige uitsparingen in de bruine engobe, waarbinnen 
veelkleurige bloemen en perziken zijn geschilderd. Dit type porselein is karakteristiek voor de 
Qianlong-periode en dateert voornamelijk uit het derde kwart van de 18de eeuw. 

Naast het kapucijnerwaar is een klein aantal fragmenten van borden (p-bor-5) en schotels 
(p-bor-1, p-bor-9) van 18de-eeuws Chinees Imari-porselein in het kleurenpalet blauw-rood-
goud en een kopje van famille rose porselein beschilderd met een Chinees figuur omgeven 
door veelkleurige bloemen aangetroffen (afb. 82). Dit overglazuur beschilderde porselein was 
in de 18de eeuw veel duurder dan het standaard onderglazuur blauw beschilderde materiaal 
en getuigt van enige luxe. Een andere opmerkelijke categorie Chinees porselein bestaat uit 
twee miniatuur vaasjes (afb. 83). Deze vaasjes stonden dikwijls te pronken in wandkastjes 
of poppenhuizen. Tot slot bevonden zich tussen de porseleinvondsten twee grote fragmenten 
van schotels (p-bor-10) van Japans Imari-porselein uit de eerste helft van de 18de eeuw. Dit 
materiaal onderscheidt zich van de Chinese equivalent door de grauwere tint van het blauw en 
de meer heldere kleur van het rood (afb. 84).91

89 Van Baarsen 2022.
90 Jörg 1986, 66-67.
91 Kaneda 2006, 10, 13-15.

Afb. 81b. Theegoed van Chinees porselein met blauwe beschildering en kapucijnerbruin glazuur, 18de eeuw.
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Een goede indicatie voor de datering van het vondstcomplex is de aanwezigheid van enkele 
fragmenten van theepotten en een theepotdekseltje (ir-dek-1) van Engels industrieel rood 
aardewerk, bekend als redware (afb. 85). Dit verfijnde serviesgoed van geperste of gegoten 
ijzerrijke klei is het vroegste industrieel vervaardigde aardewerk dat vanuit Engeland in de 
jaren dertig van de 18de eeuw op de Nederlandse markt verscheen. Het bleef in de mode 
tot circa 1760.92 Andere soorten industrieel vervaardigde keramiek die vanaf die periode de 
Nederlandse markt veroverden ontbreken tussen het vondstmateriaal van bastion Zeelandia. 

Naast de vele keramiekscherven zijn een groot aantal fragmenten van tabakspijpen verzameld. 
Er kunnen minstens 159 pijpenkoppen geteld worden. Verreweg de meeste pijpen hebben een 
ovoïde ketelvorm en dateren uit de periode 1750-1770. Ze sluiten daarmee goed aan op de 
overige vondsten uit dit vondstcomplex.93 Enkele vroegere pijpmodellen hebben een typisch 
trechtervormige ketel, daterend uit grofweg de jaren twintig en dertig van de 18de eeuw. Een 

92 Barker & Halfpenny 1990, 23-28.
93 Zie determinatierapport Jan van Oostveen, bijlage 3.

Afb. 82. Chinees porselein in Imari-stijl (1) en met famille rose decor (2), 18de eeuw.

Afb. 83. Miniatuurvaasjes van 
Chinees porselein, 18de eeuw.

Afb. 84. Schotels van Japans Imari-porselein, 1ste helft 18de eeuw.
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fraai exemplaar is voorzien van een zijmerk in de vorm van een gekroond hangijzer, gekoppeld 
aan de Goudse pijpenmaker Klaas van Veen (afb. 86).94

94 Determinatie: Jan van Oostveen, catalogusnr 150.

Afb. 85. Fragmenten van Engels industrieel rood aardewerk: 
Redware, ca. 1735-1760.

Afb. 86. Een tabakspijp gemaakt door 
de Goudse pijpenmaker Klaas van Veen.

Afb. 87. Fragmenten van kelkglazen, 18de eeuw.
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Glaswerk
Binnen het bastion Zeelandia 
werden een paar fragmenten 
van bolle wijnflessen (gl-fle-25) 
en delen van diverse kelkglazen 
(gl-kel-1, gl-kel-2, gl-kel-8) 
uit het midden van de 18de 
eeuw aangetroffen. Naast twee 
stamfragmenten van simpele 
kelkglazen (afb. 87.1 & afb. 87.2) 
is een stamfragment van een glas 
met luchtslinger (afb. 87.3) en 
een groot deel van een kelkglas 
met balustervormige stam op 
te merken (afb. 87.4). Op grond van de witte irrisatie is vast te stellen dat het glas met 
balusterstam van Boheems krijtglas is.95 De kelk is versierd met een simpele radgravure 
van florale motieven. Meest bijzonder is de vondst van een geribd kommetje (gl-kom-2) 
van blauw gemarmerd melkglas. Henkes dateert dit type glas in de eerste helft van de 18de 
eeuw en vermoed een Franse herkomst, hoewel in de Nederlanden dergelijk glaswerk ook 
werd gekopieerd (afb. 88).96 De mogelijke Franse herkomst van dit glas sluit aan bij andere 
vondsten van Frans melkglas in de bodem van Enkhuizen. Zo zijn bij de opgravingen aan 
de Paktuinen en de David- en Romeinstraat eveneens diverse stukken glaswerk met Franse 
teksten gevonden.97 Deze dateren echter een eeuw ouder dan de vondst van het gemarmerde 
melkglazen kommetje van de Vest. In combinatie met de vondsten van Frans aardewerk geeft 
dit vondstmateriaal wel een indruk van de levendige (wijn)handel tussen Enkhuizen en de 
westkust van Frankrijk die vooral in de 17de, maar ook nog in de 18de eeuw van belang zal zijn 
geweest.

Bouwkeramiek
Het grondverzet binnen bastion Zeelandia bracht een groot aantal fragmenten van wandtegels 
aan het licht. Opvallend is dat verreweg de meeste tegels uit de 17de eeuw dateren. Met de 
grootschalige sloop van bouwvallige panden binnen de stadswallen van Enkhuizen in de 18de 
eeuw zullen veel van de oude betegelde wanden afgebroken zijn, wat de aanwezigheid van de 
tientallen 17de-eeuwse tegelfragmenten binnen deze vuilstort kan verklaren. 

De oudste tegels zijn kleurrijk beschilderd volgens de toen heersende mode. Een intacte tegel 
is beschilderd met een haas in een kwadraat met palmethoek in spaartechniek en heeft een 
dikte van maar liefst 1,8 cm (afb. 89.1). Met een datering uit het eind van de 16de eeuw is 
het een van de vroegste soorten tegels die in Nederland in omloop waren.98 Eenzelfde soort 
palmethoek komt voor op fragmenten van vroeg 17de-eeuwse tegels druk beschilderd met 
vruchten en bloemen in een vierpas. Dit type wordt pompadourtegel genoemd.99 Een ander 

95 Laan 2003, 72-73.
96 Henkes 1994, 277.
97 Schrickx & Duijn 2016, 418-419; Ter Steege, Schrickx & Stellingwerf 2019, 59-60, 136, 144-145.
98 Pluis 2013, 409.
99 Pluis 2013, 279.

Afb. 88. Kommetje van mogelijk Frans melkglas met blauw 
gemarmerd decor, 1ste helft 18de eeuw.
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vroeg type tegel uit de periode rond 1600 is versierd met een ster omgeven door bladmotieven 
en blauwe vlakken met witte sgraffito motiefjes gekopieerd van Italiaans aardewerk (afb. 
89.2).100 Verder zijn nog meer fragmenten van diverse meerkleurig beschilderde tegels met 
decors van dieren op te merken. Naast een vogel binnen een cirkel met meanders (afb. 89.3) 
zijn een intacte tegel met een kraanvogel (afb. 89.4) en een fragment versierd met een libelle 
met ossenkoppen als hoekmotieven op te merken. Deze dateren uit het tweede kwart van 
de 17de eeuw.101 Daarnaast zijn twee fragmenten versierd met centraal een engelenhoofdje 
binnen een cirkel omgeven door bladmotieven gevonden (afb. 89.5). Dit type tegel wordt 
geregeld in de bodem van Enkhuizen aangetroffen. Aangenomen wordt dat dit producten van 
een Enkhuizer tegelbakkerij zijn.102 In ieder geval tussen 1616 en 1647 zijn er plateelbakkers 
in Enkhuizen actief geweest die naast vaatwerk ook wandtegels fabriceerden.

De overige vondsten bestaan uit fragmenten van hoofdzakelijk blauw beschilderde tegels en 
enkele tegels met mangaanpaarse decors. De blauw beschilderde tegels dateren vooral uit 
de periode 1625-1750 met een nadruk op de tweede helft van de 17de eeuw. Ook hier zijn 
verschillende fragmenten met geschilderde voorstellingen van planten en dieren op te merken. 
De meeste decors met planten bestaan uit bloempotten met daarin een plant omgeven door 
ossenkoppen of lelies als hoekmotieven en drietulpen omgeven door meanders (afb. 90.1). 
Deze tegels hoofdzakelijk in het tweede kwart van de 17de eeuw vervaardigd.103 Een tegel 

100 Pluis 2013, 245.
101 Pluis 2013, 404.
102 Schrickx 2021, 48.
103 Pluis 2013, 417, 425-426.

Afb. 89. Wandtegels met polychrome decors, laat 16de en 1ste helft 17de eeuw.
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beschilderd met een liggend hert omgeven door ossenkop hoekmotieven dateert uit dezelfde 
periode (afb. 90.2). Een iets jongere tegel is fraai beschilderd met een kom met vruchten (afb. 
90.3). Leuk detail is dat de kom, duidelijk een exemplaar van faience, ook afgebeeld is met 
een versiering van florale motieven. 

Diverse tegels zijn beschilderd met mensfiguren omgeven door meanders, ossenkoppen of 
spinnen als hoekmotieven (afb. 91). De spinnen zijn vrij typische hoekmotieven voor de 
tweede helft van de 17de en de vroege 18de eeuw.104 De andere hoekdecoraties dateren in veel 

104 Pluis 2013, 398.

Afb. 90. Wandtegels beschilderd met een bloempot, hert en kom met vruchten, 17de eeuw.

Afb. 91. Wandtegels beschilderd met mensfiguren, 17de eeuw.
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gevallen wat vroeger. Naast de afbeelding van verschillende beroepen en militairen zijn enkele 
kinderspelen op te merken. Een aardig tafereeltje bestaat uit twee boogschieters die hun pijlen 
richten op een vogel op een paal. Verder is een voorstelling van Mozes met de twee stenen 
tafelen waarop de tien geboden staan op een tegel geschilderd. Naast deze tegelfragmenten 
zijn verscheidene delen van algemeen voorkomende herdertegels gevonden (afb. 92). 

Scenes met herders waren erg populair in de late 17de en vroege 18de eeuw blijkens de 
veelvuldige aanwezigheid van dit soort tegels in wanden van oude panden en vondsten uit de 
Nederlandse bodem.105 Behalve voorstellingen van herders in landschapjes zijn verschillende 
tegels ook beschilderd met dorpsgezichten of molens in landschappen (afb. 93). Deze tegels 
dateren deels uit de late 17de en de 18de eeuw. Een andere opvallende groep bestaat uit 
tegelfragmenten versierd met afbeeldingen van schepen, grofweg daterend uit de tweede 
helft van de 17de eeuw (afb. 94).106 Tot slot is een kleine selectie mangaanpaars beschilderde 
tegelfragmenten uit de 18de eeuw gevonden. Daartussen is een fragment van een pilaartegel 
versierd met druivenranken en vogels op te merken (afb. 95). Dergelijke tegels werden dikwijls 
als een kolom aan weerszijden van schouwen ingemetseld.107

105 Pluis 2013, 378.
106 Pluis 2013, 385.
107 Pluis 2013, 625.

Afb. 92. Wandtegels beschilderd met voorstellingen van herders, 2de helft 17de eeuw.
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Steen
Tijdens de graafwerkzaamheden bij bastion Zeelandia werd tevens een groot brokstuk 
(57,5x37x13 cm) van een grafzerk van Belgisch blauwe hardsteen aangetroffen (afb. 96). Op het 
fragment is slechts een klein gedeelte van de oorspronkelijke uitgehouwen voorstelling zichtbaar. 
Aan de rand van het uitgehouwen reliëf zijn distelknoppen of kwasten van gordijnkoorden te 
herkennen. Daarboven zijn twee voluten afgebeeld. Het gaat vermoedelijk om een gedeelte 

Afb. 93. Wandtegels beschilderd met landschapjes, 2de helft 17de en 18de eeuw.

Afb. 94. Wandtegels beschilderd met scheepjes, 2de helft 17de 
eeuw.

Afb. 95. Pilaartegel beschilderd met 
druivenrank en vogel, 18de eeuw.
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van een (familie)wapen. 
Waarschijnlijk is het 
afkomstig uit de vloer van 
één van de kerken van 
Enkhuizen.

Metaal
Binnen bastion Zeelandia 
werden ook tientallen 
18de-eeuwse provinciale 
duiten gevonden (afb. 97). 
Tevens kunnen enkele 
buitenlandse munten ver-
meld worden die getuigen 
van handelscontacten binnen 
diverse delen van Europa 
die Enkhuizen ook nog in 
de 18de eeuw onderhield. 
Het gaat om een Zweedse 
1/6 öre uit Zweden (1718), 
een ¼ stüber uit het Duitse 
aartsbisdom Keulen (1746) 
en een 10 Reis-munt uit 
Portugal (1734) (afb. 98).108 

Daarnaast kunnen enkele 
18de-eeuwse messing reken-
penningen uit Neurenberg 
vermeld worden. Deze 
werden in die tijd meestal 
als speelpenningen voor 
kaartspellen gebruikt.

108 Determinatie: Frank Postma; V1-M04, V1-M17, V1-M01.

Afb. 96. Fragment van een grafzerk met uitgehouwen wapen.

Afb. 97. Selectie van het 18de-eeuws Nederlands kopergeld. 
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Tot slot bestaat het 18de-eeuwse metalen vondstmateriaal ook weer uit enkele messing gespen, 
waarvan de meeste als schoengesp zijn gebruikt (afb. 99).

Been en schelp
Een bijzondere vondst betreft een speciaal item van been, namelijk een deel van een 18de-
eeuwse vouwwaaier (afb. 100). Van de waaier zijn bijna alle ‘benen’ bewaard gebleven. Deze 
benen zijn van dierlijk botmateriaal gemaakt en vormen het frame waaraan een papieren of 
zijden waaierdeel werd vastgemaakt (afb. 101). Het fragiele papier of zijde is in de bodem 
vergaan. Op de benen zijn resten van beschildering in zwart en rood aanwezig. De versiering 
lijkt op twee ogen met daartussen florale motieven. Mogelijk zijn de geschilderde ogen op het 
frame van de waaier een knipoog naar het gebruik van waaiers bij gemaskerde bals, waarbij 
een dame de waaier voor haar gezicht hield. Hoewel de benen niet van het veel duurdere 
ivoor zijn vervaardigd kan een waaier in de 18de eeuw als een luxe voorwerp beschouwd 
worden (afb. 102). Resten van waaiers worden sporadisch aangetroffen, maar grotendeels 
complete exemplaren zijn erg zeldzaam in archeologische context. Met een blik op de regio is 
een bijzondere waaier met opengewerkte ivoren benen bekend uit een recente grootschalige 
opgraving aan het Nieuwe Noord in Hoorn.109

109 Schrickx 2020, 58.

Afb. 98 (vorige pagina). 18de-eeuwse buitenlandse munten. 
1. Zweedse 1/6 öre, 1718 (V1-M04); 2. Duitse ¼ stüber, Aartsbisdom Keulen, 1746 (V1-M17); 3. Portugese 
10 reis, 1734 (V1-M01).

Afb. 99. 18de-eeuwse gespen.
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Naast de waaier is een bijzondere tropische souvenir op te 
merken, namelijk een kaurischelpje (afb. 103). Deze schelp, 
specifiek de “geërodeerde kauri” (Naria erosa chlorizans), leeft 
in de Indische Oceaan en het westerse deel van de Stille Oceaan. 
In verschillende kustgebieden in Afrika en Oost-Azië diende de 
kauri vroeger als betaalmiddel. De kauri kan direct worden gelinkt 
aan de handel in Oost-Indië en werd dikwijls als curiosum door 
zeelieden meegenomen naar Nederland. Verder was de WIC een 
grote inkoper van kauri’s. Aan de Afrikaanse westkust werden 
er slaven mee gekocht. Bovendien namen Europese handelaren 
ook partijen van deze schelpen mee naar Noord-Amerika om ze 
daar aan de inheemse bevolking te kunnen verhandelen voor 
bevervellen. Uit Enkhuizen zijn meer vondsten bekend van dit 

Afb. 100. Benen van een vouwwaaier, 18de eeuw.

Afb. 101. Vouwwaaier, bewaard uit overlevering 
met daarop nog het papieren waaiergedeelte, late 
18de eeuw (collectie: Rijksmuseum, Amsterdam).

Afb. 102. Portret van een dame met waaier, 
schilderij door Daniël Bruyninx, 1758 (collectie: 
Rijksmuseum, Amsterdam).

Afb. 103. Kaurischelpje 
van de soort Naria erosa 
chlorizans.
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tropische type schelp. Meest algemeen voorkomend is de ringkauri (Monetaria annulus). Zo zijn 
er tijdens de opgraving van de Paktuinen maar liefst vijf van deze soort in een waterkelder met 
vondstmateriaal uit late 17de en vroege 18de eeuw aangetroffen. In dit verband werd gedacht 
dat de eigenaren van de kelder mogelijk een connectie met de WIC hadden.110 De Naria erosa 
chlorizans is een veel zeldzamer type kauri in Nederlandse archeologische contexten.

110 Schrickx & Duijn 2016a, 122-123.
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5. Samenvatting en conclusie

Het archeologisch monitoren van de graafwerkzaamheden binnen de bastions Vriesland en 
Zeelandia heeft een grote hoeveelheid bijzonder 17de- en 18de-eeuws vondstmateriaal en 
diverse archeologische sporen aan het licht gebracht. 

Van twee graanmolens die vroeger dienst deden op de punten van de bastions zijn 
funderingsresten aangetroffen en ook van de molenaarshuizen kwamen bakstenen structuren 
tevoorschijn.

De vele vondsten uit de bastions geven een goed beeld van de materiële cultuur van de 
Enkhuizer bevolking in de 17de en 18de eeuw. Het opgegraven materiaal getuigt van de 
veelzijdige handelscontacten die Enkhuizen als VOC-stad in de 17de en 18de eeuw genoot. 
Er is een grote hoeveelheid Chinees porselein aangetroffen en ook zijn diverse bijzondere 
stukken Japans porselein verzameld. Tevens werden getuigen van de Enkhuizer kustvaart 
op Frankrijk en het Middellandse Zeegebied in de vorm van Franse, Portugese en Italiaanse 
keramiek gevonden. De Enkhuizer betrokkenheid bij de Oostzeehandel komt naar voren uit 
enkele Zweedse munten uit de vroege 18de eeuw. Diverse keurloden voor haringnetten en een 
boetnaald vertegenwoordigen Enkhuizen als belangrijke havenstad in de 17de eeuw.

Hoewel er slechts tot 35 cm grond van de terreinen werd afgegraven heeft het archeologisch 
monitoren van de werkzaamheden bewezen dat ook de bouwvoor binnenstedelijk een rijkgevuld 
archeologisch bodemarchief kan vormen. Dit wordt geïllustreerd door de aanwezigheid 
van diverse sporen die zich vlak onder het maaiveld bevonden en een veelvuldigheid aan 
indrukwekkende vondsten die getuigen van Enkhuizen als een belangrijke speler op het 
vroegere wereldtoneel. 
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6. Dankwoord

Dank gaat uit naar projectleider Douglas Birtwhistle van de Provincie Noord-Holland voor de 
adequate oplossing met betrekking tot behoud van het Enkhuizer erfgoed.

De buurtbewoners aan de Nassaustraat zijn zeer oplettend geweest om schatgravers weg te 
houden. De politie van bureau Industrieweg Grootebroek krijgen lof voor hun kordate optreden 
en het oppakken van de schatgravers.
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