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Archeologisch onderzoek op de locatie van de  

voormalige discotheek J’elleboog in Den Burg, Texel

Schuifelen op een  
middeleeuwse versterking



In de nacht van 7 op 8 augustus 2012 ging aan de Kantoorstraat in het centrum van Den 
Burg de beroemde discotheek J’elleboog en de naastgelegen pizzeria in vlammen op.  
Deze discotheek was gevestigd in een oude omgebouwde stolpboerderij. Een groot deel van 
de volwassen Texelaren ontmoette op deze plek hun partner. Wat de mensen destijds niet 
wisten is dat onder de vloerdelen waarop men danste, resten aanwezig waren van een  
ringwalburg uit de Middeleeuwen. Deze ronde versterking heeft in grote lijnen de vorm  
van het huidige Den Burg bepaald. Het onderzoek aan de Kantoorstraat uit 2021 heeft  
resultaten opgeleverd die de archeologen versteld deden staan en het verhaal van  
middeleeuws Texel en Den Burg op z’n kop zette.

Cover: Deze reconstructie van de middeleeuwse ‘Neue Burg’ midden in het huidige Hamburg vertoont  
waarschijnlijk sterke gelijkenissen met de wal van Den Burg in de Middeleeuwen. De bekleding met  
zoden is door hevige regen afgegleden.  
Laat 16de- of 17de-eeuwse zandstenen gevelsteen met afbeelding burcht en inscriptie “IN DE BVRCH”.  
Afkomstig van gesloopt pand aan de  Groeneplaats 10 (nu: pand Historische Vereniging Texel) te Den Burg. 

Den Burg onder de loep

In het centrum van Den Burg zijn in de afgelopen 
decennia vele archeologische onderzoeken en 
waarnemingen gedaan. De oudste dateren uit 
1942 en 1943. Tijdens deze periode midden in de 
Tweede Wereldoorlog werden door het Rijksmu-
seum van Oudheden onder leiding van het Duitse 
Leger meerdere waarnemingen gedaan. Geduren-
de deze onderzoeken zijn voor het eerst grachten 
en omwalling van de ‘binnenste ring’ gezien, deze 
werden geïnterpreteerd als een kleine vroegmid-
deleeuwse ringwalburg met de huidige Burghkerk 
als middelpunt. In 1952 heeft de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) onder 
leiding van Dr. Herre Halbertsma twee sleuven ge-
graven aan de buitenzijde van het centrum. Eén 
ter hoogte van Parkstraat 10-12 en één aan de 
Warmoesstraat 34. Hierin werd een brede gracht 

aangesneden van de ‘buitenste ring’. Tijdens de 
bouw van het voormalige gemeentehuis in 1967 zijn 
archeologische waarnemingen gedaan. Hierbij zijn 
drie grachten van de ‘binnenste ring’ in zowel vlak 
als profiel gedocumenteerd. De ontgraving van de 
bouwkuip is toen helaas uitgevoerd zonder archeo-
logisch toezicht, waardoor alleen de diepste sporen 
konden worden onderzocht. De ondiepe resten zijn 
ongezien weggegraven. Dit incident vormde in 1968 
voor het Ministerie de aanleiding tot het aanwijzen 
een groot deel van het centrum van Den Burg als 
archeologisch rijksmonument. 
Meer recentelijk zijn aan de Groeneplaats (2017) en 
de Warmoesstraat (2020) onderzoeken uitgevoerd 
door Archeologie West-Friesland. Voor aanvang van 
deze opgravingen werd gedacht dat de binnenste 
ring een vroegmiddeleeuwse oorsprong had en dat 

Reconstructie 
van het  
Middeleeuwse 
Den Burg door 
archeoloog 
Flip Woltering 
(2002) met  
in lila de  
binnenste en 
in groen de 
buitenste ring.

2



de buitenste versterking was aangelegd door Graaf 
Jan van Beaumont in de 14de eeuw. Dat bleek niet zo 
te zijn. Door ook aan de Kantoorstraat nieuwe date-
ringsmethoden toe te passen, staat een groot deel 
van de oude aannames op losse schroeven. 

De Stolp 

Discotheek J’elleboog was volgens de inwoners van 
Den Burg gevestigd in een ‘ouwe skuur’ of ‘paarde-
stal’ waar men tijdens het uitgaan de balken van de 
dakdragende constructie kon zien. Uit het onderzoek 
is gebleken dat het gebouw van oorsprong een stolp-
boerderij is geweest. Deze stolp zal rond 1700 zijn 
gebouwd. De vondst van een gemetselde flesvormige 
waterput van Friese boerengeeltjes aan de noord-
zijde van het terrein verraadt dat daar al vanaf het 
begin het staldeel aanwezig moet zijn geweest. Net 
voorbij de hoek van de Kantoorstraat richting de 
Burgwal is in het verleden tegen de stolp een kleine 
vierkante schuur gebouwd. Binnen deze aanbouw 
zijn ijzeren platen gevonden die mogelijk onderdeel 
zijn geweest van een industriële oven. Op basis van 
luchtfoto’s weten we dat dit deel een schuin dak had 
afwaterend richting de Kantoorstraat. Uit kadastrale 
gegevens is bekend dat het pand in 1832 in bezit 
was van de kastelein Simon Kikkert en dat het ge-
bouw werd gebruikt als schuur voor de landbouw. 

Met behulp van een magneet wordt 
gekeken of er metalen vondsten op  
de bodem van de waterput liggen.

Op de kadastrale kaart van 1832 staat de stolp 
binnen de rode cirkel weergegeven. 
Inzet: na de bouw van de stolp (1) volgen de  
uitbouw (2) en het extra staldeel (3). 
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De waterput blijkt na ontmanteling  
gefundeerd op een houten wagenwiel.

 De gietijzeren platen binnen de muren van de aanbouw.
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Later, vermoedelijk in het begin van de 20ste eeuw, 
heeft men een nieuwe stal op de gedempte gracht 
ten noorden van de stolp gebouwd. Van dit deel is 
de betonnen stalvloer met veeboxen teruggevonden. 
Hieruit blijkt dat midden in Den Burg vee werd ge-
houden. Vanaf de Kantoorstraat liepen de koeien 
elke mooie dag door de Zwaanstraat naar de grazige 
weiden rond de Elemert.  
De stolp heeft een atypische vorm met afgeknot deel 
aan de straatzijde. Dit is voor de ligging echter prak-
tisch gezien met een boerenwagen en een hoog luik 
het hooi zo vanaf de straat tussen de palen van het 
vierkant in de hooiberg kon worden opgeslagen. 

Over de gehele lengte van de stolpboerdij werd een sleuf aangelegd met een doorsnede door de afgetopte 
middeleeuwse wal (midden) en de gracht (rechts). Op de restanten van de wal is de veel latere muur van 
de stolp te zien gemetseld van Friese boerengeeltjes. 

Een van de poeren van het vierkant van de stolp 
wordt nader onderzocht.

Luchtfoto van rond 1965 van 
een deel van het centrum van 
Den Burg met rechtsonder in 
rode kaders de stolpboerderij 
met uitbouw en staldeel.  
Foto is vanuit het noorden 
genomen.
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Wal en gracht 

Door over de volledige lengte van het terrein een 
sleuf te graven tussen de baksteen funderingen van 
de stolpboerderij door, is een lang en uitzonderlijk 
profiel verkregen waardoor een scherpe doorsnede 
door de gracht en de tegen de gracht aan liggende 
wal ontstond. Aan de noordzijde (uiterst rechts op de 
foto) is het midden van de oude gracht aanwezig. 
Onder de 19de en 20ste-eeuwse grond waarmee de 
gracht werd gedempt, zijn middeleeuwse vullings-
lagen gevonden die teruggaan tot de oorsprong van 
de ringwal. In de Middeleeuwen is de grond van een 
prehistorische akker en het gele dekzand daaronder 
weggegraven en aan de kant van de ontgraving laags-
gewijs gestapeld. Gevonden indrukken laten zien dat 
bij het grondverzet hoefdieren werden ingezet, mo-
gelijk in combinatie met karren. Door de ontgraving 
ontstond buiten de aarden wal een gracht van 25 m 
tot 30 m breed, 2 m diepte met daar binnen een wal 
van 6 m breed. Vermoed wordt dat deze wal een 
hoogte had van 2 m tot 2,5 m. Zo ontstond een 
hoogteverschil van mogelijk wel 4,5 m. De zij- en bo-
venkanten van de wal waren bekleed met gestoken 
zoden waar gras op groeide. De wortels en de zoden 
groeiden aan elkaar zodat een stevige schil ontstond 
en de grond bij neerslag niet wegspoelde. Door de 
afdekking met gras had de wal het uiterlijk van een 
enorme tuunwal of een steile dijk. Bovenop de ver-
sterking stond mogelijk een lage borstwering met 
een houten schutting gemaakt van palen en vlecht-
werk in de vorm van kantelen. Hierdoor konden 
boogschutters zichzelf beschermen en eventuele 
aanvallers van achter hun dekking beschieten. In een 
latere fase is de wal verder verhoogd en verbreed 
met extra grond en opnieuw bekleed met zoden, dit-
maal van meer kleiig materiaal gestoken uit de om-
liggende kwelders. 

Hoefindruk van vee in de ophogingslagen 
van de wal.

Via deze trap daalde men in de  
17de eeuw af in de gracht om water 
te halen of kleding te wassen.
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De wal werd waarschijnlijk een stuk breder en onge-
veer een meter hoger en daardoor glooiender aan de 
binnenzijde. Hierdoor was de bovenzijde van de wal 
vanuit de centrale plaats van de versterking makke-
lijker te bereiken. Zo konden krijgers zich sneller ver-
plaatsen binnen de ringwalburg mochten de ge- 
vechten zich verplaatsen tijdens een aanval.  

Na de middeleeuwen verloor de versterking en de 
gracht haar functie en werd de gracht vooral gebruikt 
door de bewoners voor wassen van kleding en het 
storten van vuilnis. Tijdens het onderzoek is een 
trappetje gevonden met aan de onderzijde een vloer-
tje van keien waarlangs men in de 17de eeuw tot aan 
de gracht kon afdalen. De bewoners van Den Burg 
hebben de gracht lang gebruikt om afval te dumpen, 
vaak tot frustratie van het toenmalige gemeentebe-
stuur. Hier kwam in 1903 een einde aan toen het 
laatste stuk van de gracht werd gedempt en de afwa-
tering en dergelijke via een nieuw rioolstelsel werd 
geregeld. In 2021 zijn aan de Parkstraat de grote 
gresbuizen van 0,5 m doorsnede hiervan gevonden. 

Ouderdom en reconstructie 

Voor het eerst is tijdens dit onderzoek op grote 
schaal gebruik gemaakt van OSL. Dateren met OSL 
(Optical Stimulated Luminescence) gaat uit van het 
gegeven dat mineralen zoals kwarts en veldspaat, 
waar zand uit bestaat, licht (luminescentie) kunnen 
uitstralen. Met de methode wordt het moment be-
paald wanneer zand het laatst licht heeft gezien. 
Daarmee wordt de afzetting of begraving van sedi-
ment gedateerd. Dit onderzoek werd aan de Kantoor-
straat uitgevoerd door de Universiteit van Wa- 
geningen (WUR) onder leiding van Prof. Dr. Jakob 
Wallinga.

Ondanks het slechte weer was 
de open middag en - avond op 
de opgraving een groot succes.

Na de demping van de gracht werden deze grote 
 rioolbuizen geplaatst. Deze kwamen tevoorschijn 
bij het onderzoek aan de Parkstraat 14.

De locaties voor de  
OSL monstername worden  
bepaald in overleg met  
Prof. Dr. Wallinga van de  
Universiteit van Wageningen 
(WUR) (rechts, leunend tegen 
 de waterput).

Uit zijn onderzoek is gebleken dat de wal aan de 
Kantoorstraat is aangelegd in de 8ste of vroeg 9de

eeuw, terwijl vooraf werd aangenomen dat de aanleg 
van de ‘buitenste ring’ in de 14de eeuw zou hebben 
plaatsgevonden. Hierdoor kan voorlopig en voorzich-
tig worden geconcludeerd dat er geen eeuwen ver-
schil zit tussen de aanleg van de binnenste en 
buitenste ring maar dat ze vermoedelijk tegelijk heb-
ben gefunctioneerd en dat de binnenste ring eerder 
wellicht een scheiding vormde tussen het kerkelijke 
deel en het burgerlijke deel van Den Burg.  
Met deze nieuwe – voorlopige - inzichten ontstaan 
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Tenslotte

Als klap op de vuurpijl werd onder de resten van de 
wal en de prehistorische akkerlaag een deel van een 
kuilenkrans gevonden. Deze dateert vermoedelijk uit 
de Midden-Bronstijd (rond 1600 v. Chr.). Dergelijke 
structuren zijn eerder gevonden tijdens de grote op-
gravingen aan de Beatrixlaan in de jaren ‘70 van de 
20ste eeuw. De functie van een kuilenkrans wordt soms 
in de rituele sfeer gezocht. Het geeft in ieder geval 
aan dat het huidige centrum van Den Burg al ruim 
voor het begin van onze jaartelling in gebruik was 
door een gemeenschap van prehistorische boeren. 

Op dit detail van de 
kaart van de Zijpe 
door Jan van Scorel 
(1552) is de  
omgrachting rond 
Den Burg als laagte 
rondom de bewoning 
te zien. 

Onder alle resten komen de kuilen van een kuilenkrans 
(licht tot donkergrijs) uit de Midden-Bronstijd (rond 1600 v. 
Chr.) tevoorschijn. 

veel vraagtekens. Waarom is de versterking van Den 
Burg ouder dan de ringwalburgen elders langs de 
Noordzeekust zoals Souburg en Domburg? Is de ver-
sterking gebouwd door de nieuwe Frankische over-
heersers als reactie tegen de constante dreiging van 
de Friezen die onder Radboud in de vroege 8ste eeuw 
nog oprukten tot Utrecht en Dorestad? Of is de burg 
juist een antwoord van de bedreigde Friezen op de 
Frankisch-christelijke agressie? Of hangt de bouw 
toch samen met vroege invallen van de Noormannen? 

Misschien ligt het wel voor de hand dat de andere 
eerder genoemde ringwalburgen elders ook uiteinde-
lijk ouder blijken te zijn. Deze zijn vaak gedateerd 
aan de hand van keramiek en soms met behulp van 
dendrochronologie (jaarringonderzoek). Mogelijk da-
teren deze scherven uit een latere gebruiksfase van 
de versterkingen in plaats van uit de aanleg ervan. 
Dan zou uit toekomstig onderzoek met OSL wellicht 
kunnen blijken dat de aanleg van de grachten en om-
walling van andere ringwalburgen niet afwijkt van 
die van Den Burg en dat ze eveneens in de 8ste of 
vroeg 9de eeuw zijn gebouwd. Dat sluit aan bij het 
idee dat de ringwalburgen in eerste instantie als 
vluchtburg zijn gebruikt ter bescherming van de lo-
kale bevolking voor invallen van ‘zeevolkeren’, of die 
volkeren nu Friezen, Saksen of Noormannen zijn ge-
weest. De versterkingen zijn in de eeuwen daarna 
pas gebruikt om meer permanent in te wonen. Zo is 
burgerlijke bewoning van voor de 14de eeuw binnen 
de ringwal van Den Burg vooralsnog niet aange-
toond. 

Toekomstig onderzoek in het centrum van Den Burg 
zal meer duidelijkheid geven over de oorsprong, fa-
sering en het gebruik van deze en andere ringwalbur-
gen langs de Noordzee. 
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In de grachtvulling komt een spaarboogconstructie als 
onderdeel van de fundering van de stal tevoorschijn.

De Kantoorstraat in Den Burg op het schilderij 
‘Straatje op Texel’ door Floris Verster (1903).  
Dit schilderij kijkt van de Vismarkt richting  
Kantoorstraat. Achteraan is de afgeknotte stolp 
met het schuine dak van de aanbouw te zien. 




