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oord-HoUand

.P.J. \\'otte rh111,
Prehi,tori~
8:arsini:,crhorn: Kolhum (atb. 1) In ,,,~,, -..om.l d~ lo.abte opg.ra'vmg m de twee nam~t
clJ...aar ~ele1_:.c.n, door cuhuurtechnlsch~ int;trepcn ~clrc1gde ncdcr1c1111,pwnuJplnm~
,·an Je (StwllhoetJ bclc1cul111ur (ca. 2500 ,. C'hr.) pltlll.l> Mede tlun~Ltl een sub"cJ,c
,'3.II de prmancic: 'Joor,.Hioll.anJ "crd \:an l.t 1un1 ~ .'\O llug. md ca. 1S, n1~illi~r,
211(1 m' ,an de nc,ordcl11kc '1nJrbatl. ,,n.i.:nodu lhc, ,ot11 ..,.,, .,_.,,,cn,1111end rncr•
zicht "an 11-crkLJamhi:d(n en onUc:rLoel,n:,uh.ucn tut nu toc
De tv.'Ce Utat•Ncolnh1\.Che- 't'IOdfllaJ.b~ rn ht:f 1uic.ltn "•m de \\,mrdrolJer'\\crckn in
197J bij 08alisaue. toen bcJcUen,le klctlngen 11,•r.tcn \\C~c-.ch1Mn, ,,n1JckL OnmoJl!liJ\.hcit.1 ,e \Oor het naa,c~loch11c l)ewaren en Je Y.~n, van tk ei~l:n,1.1"•gchrulkcrc. hel
laru1 te d1cp\\oden maal.h.·n onder1(l('k g,e\\c.-n,t C1cgC'\1!& tt\~r nc.xk:r1c11mgcn \-an Je:
Belen:uhuur a1n <chruin. en Jf)CJc ,,ndplaaL,cn \\a,;u o~"'afli'-Ch m..tcnaal~ ,oab h1e!r,
t,cv.aatd ,, schlC\at ZIJn 1dd1aam e n ~ met cmgt.·ncn ,~,d'-'•Jncn Op dnn~J
-..ènocl \,Jfl h~t Mlni~tcric """ CRM (nu \\VC) hcdl hel BAi z1th Ja..tmm met h~r
nuodonl,lcr11>ek belast. u~rwijl hel 1PP het fnborntf'lrmmondêrtoel vun <lc botam~chi.::
reM~ op 1id1 nam. DéLc to1:1.:ggmg tot onûcr-,od. ,·:1n de ,·indplam"" kon n.lJeen het
\-eldnndcr,ttt:\.. het redth:n, l1" Ui: gc~'t"\"C'n'- dcrluiJw. bctn:1Jc:-n. G"·,1cn ande~ \.'Cr-

plidu1n~en en het lopende ,mJ<:r,oekpmgramma ~on ~een Ll.'"lcrh..:1J ici;l."\l.."fl "<•rdt..--n
dat ool. J< "cte:n.~hjL.t! "'-""'cding ,Jn de ,11..-rl.amclde g...-~.:,t"n, hsnnen ttn rede•
hjk nanl'11J.trcn zou kunmm M,C\Ch1cJc:n,
In 1975 en 1976 wen! dour1v.en1u,kn1en In de fy'l-.cht Gcogmnc uil U1rech1
(P.M. Uan~o ,·n P. van DiJk). onder hcgckid in~ vnn p1of. dr. JJ.\. Ze111nc,dtl en
<lr. ,r. PJ. 1 nte. de geolog.i~ch11.• ,uuaucgl!L.anc:.!rJ en dt- (.1fft\ilJ1~ van de ,mdpla.at"-"-n
•a.<1~,1cld De twee plckLcn hadden afm•un~-cn ,an ca 611 X hll en ca. 60 X W m cn
lágcn ,,or-pronl.clijk in c.:n open kwelJerlanJ><har. op een hoi;< ucwn,.tl naa,,t ccn
\er70CtC en ,•èrlundcndc cmdt,1L. .,.an het li.rcL.èn,),h.,m.
Het nrche11h,ghch umkrzt,ck ftlhtrtte 10 197V, <t.l,\., dr-... J.~► Lant i ntt. mei ~en -.,·crLcn~
nt'nd o nder,ocl van de ocvcrwaJ en een orÎ~nicrcnd ooder,ock nanr de be~1eopgrn
,1n~c1hn,k. l)c Of'!lT3' mp ,an del"\."! ,1nupl<U11'cn ,ond ,n ll/KO-xc, plaa,, . ..,a,irh11
in JQ~J c1nJcr~c1d"e:ndc Je kidtntO\-ern.am Dal dit langdurig \t..·IJ,,nd.crzock op de
~en~.: -....c.:h.ul kon g.c"'-Ch1e-Jcn ~a.,,. fin;.tne1è1!l ,,-nral t(' wuw..~ ~,n de pro"i.ncit:
'loord-Holl,1nd, die de <lNfl\\ ln~.-n ja.i.rh1L, ,ut,,.iJie,,rdc. Dat het ,cJüon<l<rrotl op
plez1eriJ,l.~ v. 1j,~ kon ,·erfoptu "'•~ 1< danken a.un tk "'"twilligcN en aun 'tdc bctro~ke,.
nen m K nl horn, i n de ~c-r~1~ r1lrmh wd Ue cigi:n,,.tr\-gchruiltf' \/Uil hei l and. tl~. gi.:hr\X..'"
ders De I lc.,r.
fk 11nor,/rh1J.... \WdplaJ11,

In de n,lt>rdchjl,.c >indpla,11, "crû een OJlp<1'l~k -an ca. U(WI m• or~,'j!mcn ( l'l~Cl-~1
1986). t1ill 10,"d dé ~r~l \\.t.11\tuJJl de\.lndpla.u, h1t1 nt~ het ~whek. op de OC\-(:1"-;JI
gclcg~n ttntrum om,-n1. 11, dl! j'h!'t1krî~ bleef 0111,tcvce1 1 -~ voo de \llldpln,:u..i. on,nukr&
lOC'hl. Omdat daar d~ b.t~•~ met nc...l N7.~lttnl'.!,l\.:,h.:n o\'cr.ll dun unv. 1~1 lk:tckem <lil
in ,ulu1nq'lrnccnltn u11~-Jrukl hCl ondcr1oc..:htc Jt.:t..·I aanmcrkrlijL. ,groter,, dan ,n hi:t
appe"Ltk •ll«n l<>I w1JruH1ng LomL
l:ltt \TtlCfCn:- ~aruL.ter ,un Jç, tlklpla;u~ kon 1n Ji: noordcliJLc, 1mtrl.&.:.1.b het b,:\lc
bcgrepçn \HtrUcn. Hel J:?.iOlt om Ct:ll r:ikl..C'I "'-"rr"CJMJ.HtJ ,~n-ccrd en \'\"runrd orµm\Ch
mu1erfonl w~rnrin h.m zrn vn11 lichtgr111.e a\ (H·rtmmtl riet) en vnn mov•,chchelpcn duu.Jc~
lijk op\1clcn l'laat.selijL.. kun n,en ,pre.ken ""n mo,...c1~ebd1,Nmktn, uoh nJ was het '4:di
ment rt1c-1 ,c, ,chetrnJ~ al, 1n Ji: \11..'"f~.-.:h;);han: ocJcr1.cmng Aarh\\-1,uJ Hoe di~ dil pakket prccu•..., ,oordecgah,.11,..: "11... &1.."Vt.L~ ,11.:I n1'"1 m1..-cr,a,1 Ic ,tdlcn. maar dlir l'-Ur
het OO"P'"""<hJke ma,mdJ ,1crk ofbep. up h,·11,1hul ,and< ~t•'C~. t,,,Jn'<-1' de Jikt<
nog ,1ueJ, Cl.~O m. Die J 1k1c ,.al het ,eker ooL op Je kor gchaJ hchllcn. Mcn kan 11d1
VO(u,1t!llen d;1t n't thl ~eh.el 1>rijkc nubcu, Uar 003 n11.:1 ontkfllk1 wu,, mt:I ltlh.· en ,,:hc-1\11..·n

J.,,

A,tl, 1

H.im~hnm: ~olbom. LU4i'Jtf'1,1tt nn hc1 llfll.kr,,d, opc.k. Al~-l1J._t' \1lklptiub an

l\l~O I r ',l,t1n,h ,1,l~cm iJ.aml'torJpath'llltm In ,.,ikken vJ.n IU1dO m ~C'.'!lJ:nçn. Onder dt hou,noor

"nnh tk• ~nmtJ pc:r m ,1r,c-,.1-.cr'd een #C-'4•chl ►lel hkf\UOI hcnodtKth: ',l.;\lcr llo111'\J1 <tPC.i'l)0"11•t u11
cn"a.·r ,if!,l:L"\\\(rd na,u ct11 \Oor dil duel &elt•-"cn ).)û11L
futu

IPP. ~cntmn <" H de VrM!'1ï,•\k1t)

-=n \\t:rlii.1u1gl!n \'11.0 ,t«..'C.'ll en ,,uurs1cco mu.ar ooi.. \\.1.'rlm1~en ,·an hc:cn ('n t,c..,n~n <n gra·

ten ,.m 1cgc1cn Oicn!n t'll ~ t l j(h:d 1x:....t1a1û waren ~èbl~,en. Ook \CJkoold gra:Ul
\\11,

hier ~n Uttar owl'\·lt>C'dJ_g aan,,ctig

l 11,.kn, lic. "--C:r-.tc «)N!r a\.mJ m de nctcHtlchjkc Virnlplant,. 1n 1980. \\crdc.n de tn de
on&.krgnmJ IC'\tM.tr~iu1n L.omcnJ.,; ~,rt,ren met ~,-rqu,1ree-rd. lk1 v.•h mea no, n11.·t
h""' rl..m UJn hC'I andt: , .m hel unt.lcr ,ocL tli: hd"-· rld,. tndl,;luna:11 ...choun te schu1,.;n om
alle: pauhpnr~n ,n hun onderlinge ,.unènh.ang Ic kunnen ~1uiJcrcn en in tcnk~r up Ic
mttcn. 11jótn, de ,,1Jgcmk cnmra~m:!il v.·i:.rd dtt ,·lHllm.,ncn al\ nii:1 uit,ucrba.ur o~~~h.-n en ,H·rd~ ,k p,1,t1,rnreo (l<r ,al. ,an IO x IO m mcll.~n ierc,thll'Cerd.. Du1 da.11

J,oor 1n de i<rqµ.'1.rccrd"-' gcg.men,., ,er ·a,atcn· zitten (tic in 19XO t>f'1::ciru,.:n u.U,i."11) 1,
mm,kr erg dan het hJl.1. omdat Je pa.3l~rc:n zi~h m h(:l laterupii:Fnt,t:n hl•\i'""'-t'. een"
rmlc ût..-cl ,nn dc-, 1fült'1nat... ronccnm:r~n. Daa.r riJn -....cl .ill~ paahp-,rl!n ,a~tgclcgJ
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Rundcrpuolint.lruk~en \\t!rtlen voor he.t cc~t ln IQ82 hcrk~nd~ma..1.r toen nog niet')'""•
1emn1L,ch gercgi~ircerd In dal 1lp1ich1 besclu1.ken "ij voor ,Ie nourdclijke vindplaats
dus ,lech1:s over de gcgcvÇID, vnn 19~6.
Niet allc'-!11 doordat de noordelijke vindplUDts coniple,er onderzoch1 Î!>. mHar \(lOml
doord~ll er ~en u.a11rnerk.eli1k <hkker bMlSpnklût nedcrletth1p.,~rnn1eriaal onwrpltkgd
aanwe2.1~ was- ook rn hel hoogste deel hleck nog IJ, 15 m. ongestoord bewaard - hèeft
dcte vmdpla~1ts een ,·eet gmter.c rijkdom uan mobiele ,·ornhteo opgeJe"erd dan de
zuidelijke. Ook het aantnl pnalsporen ovenr()r er verre dar van de 7.u1dd ijkc. l::.eo
snmenh:mg~dc rulmltlijke analyse van vondsten en panJs:poren 1-, ds~n ook 1.mvol. MIJ)•
schi..-:n k'1\n men z.o cniginz.ithl krijgen ,n ht1 gt?bruik wn de ruirnte \.(,or verschillende
uc1ivi1citcn. Een prohtocm blijft dm \'án de O<.H"spro1tkeUjk köepelvorrt1ig.e n~krt.e1~
d11g._,pakkcttcn in tJè cc:n1m veel meer mnteriaal is wcgg~cltO\'CJl don :inn de rum.Jen.
bt.n analyse ht.-cft d~m oot.. u.llc'-'-n voor de t,a~islugen .tin. \Vclkc vtm tic talloze paa1spo·
rc.•n doarhij horcr1 i., nie1uit te ma~n.
D~ zuhlelijkc 1·/mlp/11111'1
De7,uldclijke ,wJplilal~ ""rel oadL'1'7.<>cltl in 19~3•85, l lier werd ruim 50!1 m' opgcirn·
,-en; mmder don de helft vnn hei gehele npperslnk. Van dc,c vmdplaal> w.li, hij Je egali§atie veel meer afgeschoven dfi.ll van de aoordeHJk.e en in het ocnlrum w~ nauwêlijk.~
meer om·crplocgd nt"det'1.e111ng.smmena.11 nal)WC71g. D1:mrom \, erd nanvnnkclij~ hcslolen het onderi.oek er tt- be.perken tot een bemon.stermg cJ1c een Vt:rgd1J~lO~ met ,Je
noónJclijke vlndplaat~ mugèlijk zou maken: 1er bepuUng von de relmieve Quderdom van
beid~ vindplaatsen en om een ~,·cntueel verschil in knmk1cr tfuntuc) fülll 1e kunoco
tonen. Deze bcmon~1ering wèrd ontworpen in dt ..-orm vun een reek.1o. ~ m brede e.n
IO m lange sleuven die ~men complete noorx.l•w1d en oost-~l door,,nedcn door Je
vmdp1aru.s te <len ,c.,uden geven. Het ,indtn van een \A.<elpm en hel hctkcnncn van lnl•
ln1..e rundt..-rpoutindn1klèn heen Lloe.n ~ luiten u,cb cén W'i'Jl gtl1h!'I' tleel op tc. grm1CJ..L
OC' 8HndRchl \\'e.fd daarbij gericht or, hl!'I va'lt~tellen van L'en mógi;lij kc ul3tle- tu~~en de

welput ca de voor het mcrenutcl radiàal g1:onë11téèrde pootindnikkcn. De ho<>p bestaat
dat wij hierdoor it.t~ meer over de veéh0t1d1:rij op dt: k-1.\•eldeni te wet.en kuru1CJJ k"rnt-n
Om deze van veel hclnng w:o kan ,dli,g aan~enomen worden
De oatdckkrng. 111 1V83, vnn de twee meter du~pè wolput mei 1ijn ()ll"prnnkclijke.
imenHonde vulling vaa ,.;ee..::geJnaaldeTI ,s z:onder me.er d~ mee,t bpecmculaire vond.1tl
vnn het hele ondcr1.ock. De:te precies tot o;ln de ondergn:m v11n de ?.Qetwuterzak o ndcT
de oc\·i:rwa1 ,ttef.'T:lven ,,,cJpuL met zijn opmerkelijke, 1eer functmncle "·ulhog. (parue~.
niet drij1,•Cnd materiaal dal de put onder de, w:ncFSp1e$el voor dichllopco behoedde)
mama duidelijk dal di,ze kwcldetbcwoncrs geen ke~vec:se mmugronico van de hogere
,nnLlgronJcn w-.1rc1L murir kustbc\\nners tlie over cért kcnni~ van het kweldergebied
beschikten, di~ niet nnJers dun in de Joop van gcn\!rátic."'i k:::m zijn opgebOu\l.d,
De ,v,uh1,•nrer:.amcdi11g

Alle re.shm vun m.aterië.le cul1uur {~chcrv-,m" wcrkluigc.n en :;;icradcn) en aUe hn1mmcri:,i.a] \\.Crde:n \-èl7J.lmdd; gmnd.sporen (paa.ln!-Qten. pootmdrukkcm. kuikn in de onder·
grond) werden gcregjst.recn.l. Vooni,i \\erd op n,tlme sch.ut.l sybtcmau_i.ch het nedt.rlct·

ung;;pakke1 hemons1crd, zowel tea b<!bo.:,-e van pru,_obotanisch ond<l"I.OC~ (ro<onstrucl1c natuurlijke vegeturle, hep.'llcn vnn vcrhou,Hle cal1uurgew-.1..,~en) al~ van a.rche('JZOölo-

gisch onderznd (Lletcm11lalÎC! , •;111 gevangen en gejaagde VÎS!,t.n, wgel" en andere dieren; re1.."'(}nMructie menage: 0J1derzock van hc.t kleinste gedierte vuor de rr.!Cön!,tructie
van het milieu en de levensom~t:mdJghedenJ. Alle opgegraven gnmd ~erd door7C\'Cn
mCl m3zen \liln J x 3 mm gespoeld om ook dl! zo bela.11~r1jke kleinste fruct1e ·n m de
vond.sten re ve.r,.n melen. Er ,\.erd bij benndcring IOOO m3 grond gezeefd. De vondsten
w<rdtn p<'f m' gerogisLrooT'd en nog •~den, hel ,·cl<londerwek ge-.m;sen. gcdn>ógd.
gcwrH::cn.1 en ten dcll" genummerd.
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~~M('rA.111~ umd~~ol.\
Honcl oan"mlcbjl. ~•<IJ "cnl Ja1 op aan,lu11cnJ, ...,._"t'rlung ,an h<I I< ><e.-..ach1cn
zeer om1.anp.n1ke g«:J!t!H'n,h....-...1and met ~rekenJ moe.hl \\.Qrdm. 1, c.ht,lmte\! in1u.,,çn
toch een 1:icgm gema(tkl.
Een int~, n ruppon o,1cr de door P.M. 8 anga en P "an Dij~ ultgc\.ftCl'\h.' il,Cült_,gi}ch~ \·~rk.rnnmµ Llm al~ ba~,, ,oor «n pubhcatie dienen.
L RoorJa en l'H. Scl!ul b.:"«l1c1~ met het•~ op <>:n '"'!«h1l1ns, an Je bcide \lnJ

plaal"--"'"fl, een ..:.akehe ,an hel aard1..-vied.

P.H. 0..64:lr.cr, m,·entari\et:nk en nnal~cn.1-.! h\.:I iccr Om"\o'3.JIS,r1J\e ,uunh.-eomatenaJI
''"" Jecumpagns.van 19HO en 1981.
D. K1elnu111 \.-cn-ichuc ~n puhll1.:ccrdè een nm\l~ , ~ vao de p:J-nlspor,:n vuo de noordeh1kc
vinJpla.i1-., ,·our10,'C'r gc,1,m.h:n Int en met 19~2.
D. Bnnkl1uucn batudeen ,twt_, de L«r mln1Ji.r H'-rf!'tcn.
Door «n ,rn-ialc '11b<id1.: ,an Je, pro,iik."ic "oorJ·l lt>ll:md Lon Joor B W Zuu«kcsy \1.C' C"o<:ncgrnchl cnJ »n Jer \\al (R1jl,unl\cNl<1t te l,1n:cht) "" b,dro(!c<>lo•
g,-.ch 0111..kr11M!k van de "'dput ,i:rrichl v.onJcn. 1ki ci:ndrnppor11, gc«.'\.'\I.
Etrll {ll'\t.'flb,,lmu
Ons si Wit tru&n, he.t beeld \'llOr ogen van tv.er, grtM.."PJ~ mCJbcn. u.-dC"t ter groottd \oin

een u11g:(t,ra:d.: familie. d,c mc.:1 hun rundvee v.aar.ch11nhJk 1en dele 1qchJkenijd ilJl Jt"
kmelJ= ,.:,leerden. Hun rlmtcrplaa1:<en lai:,,n op de hoge u,:,cn,,11 na.c.1 een IIJlal.
in het ocu,rron~sgè<h1t1J vnn een krckeitsystccm. Hei landschap wal open en txx1mlrH:,..._
de kr!!'d, Yi,t.arn,ut ,ij vl.'rhlcvc.·n wa.:.. vtnoet en H'tlllnJ. maar de lagune- die nu..•1 \C1,lf
wa, - en 11w,\d11en unk een cn~èlc hlw,fdkn•.,·L l,c\,11ten 1ou1or bn1li. \\.llll!r. Oc k\\.cl
der ~::1, ~ltfl~i<l met ci.:n zode IN hr.ikke kru1dcn,q,:.~ta11e en b11 UH~cl,. ~escbtk1 H'<H
de bi..""'i:1J111s doo.T \-CX".
Hel p.1t du, r<~cr om ,cchoudc" Of zij het Sruáll "aal'ffler n1 hcsclt1l.tcn 1<r (>ffi'l1'e
wrtx>UVIÛi:n of 1.an cWcr-. um·o crdcn l"I nog ni1,;t u: ;eggen. Niet allcl!'n l.1n<lbouwproJuctcn \o(k)r;..igcu in hun \Ocdi11ij; de vi~e:ri) c1p J"lllt\'1,,cn Jrt <lc l.1~unt. het vcrzaml.'.le11
van oc,,~r~ l'O Je jncht 01, walcl'\oge.b, (voornl wilde- eenden), ,i,cclJcn et:.n belangrijke
rol.
Binn~n de acueradtu., \~ Je;c ku\.tt,ewancn lu ooi. hc.1 ,1nmJ· \ .an dur

,tam, het

fr.l~cm \an «1-n laak mc:1 1anJt.:n ••an een po1,1, du! Lc:ler h a3nl,:c,pnc-kl. Ook tl..: lc,~
ft:emopc.tu1lr.mg van Wicnn~n \\crd n."gdmaug l)C1.och1. De,c lc\..:rdc ,tc.."Cn en n.1ur·
,tcc:n en MI\\Chlen c,c,k hel hout \·On d~ vde puien du: m di.: nnon.leliJkC vin.dpla:11, \H.•r·
den tm11gcunffc11
Hel w.:l er met naar uH tl.:11 de vmdpl:tm.sen hut~<lung bc\\oond 1110 g.c\.,.C:t:>t: er liitonJtn
u, 1cd<r gc,.i ~n duumwn ,._.._..,,wru..,rde hu1Lco. \ 1ogehjl im1 hei 1och om,.,.
Lom~i,n,ng en brachten de bcv.one"" de \\ffllt" t.Joor op Wil"nn1ttn of Texel o( 1n de
du.intn ''f'I de ,trand,..:al /11 \c.rkttrdcn op die: \\o1.·1cbc l'"-eldeh m.:nttrn~ niet m ~•h--1>luU! ei:n,aumh1..1J~ -,,eeJ, mc1.·r \'('11\f..l<tten wij,cn t1peen ,rij intc11,it:\i.'. kwclûcrcxphltlu•
tic getlu11:ndi: rni~~h:.n tnlt..l!le ~i:uwi:n. Archtulo_gl'ich uit.g edrukl gnnl het t1t.tarbl! om
d< r,:riodo J ,c gekar-..i.1erl.,.,.rd "<>rJI
Jo lal< Vluardingenculluur. de late St,nd·
,octbeL.cr (en1'elgraf) cultuur en de ccr..1e Cola.Il ,~1'it.rdc bc:li.cr": unt.,ueeJi., 2500
, Chr
Hel ~~~C\.\.'n1the\1and be, Dl uanknopingspunt('n um hèC hier- ~hchtc ~ldh:lrJ Ic
muken. Ie w1111gen of t<: de1mllcrcn. De lenrn, """ <lc prehistonc >.111 Noord-Holl~nJ
z.al veel kulllll'll wumen blj voortgannde bc.,tudcnng van hel nuuerlaul.
BAL Cimmn~en
J.D. van Jcr W;iul,

J,,.,,

"""'en

l let Gooi 0. natuun,ebtc<lcn 10 he~ Goot
l>chcnd door de ,uchung f-lc, G<•"'
Natuurrc\Cn-i..lill. Dc2~ M.a~hung hn11ndt u:der Jaar t.~n i!tdeehe \.3n de hetdcterrein<n af
Het ~1rcwn 1~ om 1n een <1·c lu, \-an ,,ng_e,l!er '" 1n111tJ:l3rdc hele- hc1Ue of re brundcn.
1X7
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DC" tC'laliof gratu l100glc\.Cn1c.hilte.n IIL'-'C" he1dc~trnikcn \'Ctdoczclen het microrehëi vna
d~ bodem. t)it h1:11~te i.s wel goed wn.tt:mccmb1.ULr 1,·ru1al hel moment van hel nfbrandcn

ll>I clrc:a 1wee jtlar da.ama. Het invc.ntám,.eren van kleinere archeologische on~re.nde
m,,numentrn kan danrvm alken in dc1e 1wccjaar gebeuren. Met een tJergclijkê inventt1-

ri~1lle h in J9~.S een hegm gl!lllnakl.
Op ÎnMigatic van lu:t Goobt Mlbeu.m 1) dil werk in 19g6 \'OOrtgc.zetdooreen .umtnl
leden van AWN-ardeling Nnerdlnrlant S. !'os, mw. L. ,an 0")11-Fmnt.cn en
mw. K. Ruy~.-Janzcn--De gebied.en werden afgelopen 1n stroken van circa 1,·ijf nH:te.r: Er
werden vrÎJwtJ g"'en scherven ofvuurstc,maJge:slag,mgl!v,1nden. Dit i" bègrijpclljk..
omdnt In argebrurn.lc gebieden de l:>oJem met i, opengelegd.
tn 19t:i6 werd een kleine tw1nt1g hecrnre heide nfgebrnnd. \·e.rspre1d o"er 54 perceehjes,
die zich bevonden op de \Vestcrhcide. de Hoomcbocgse heide. en de-Bu..'i.liUnlmerheide
(ulle in Hilvèr<um), de Zuidètltcide (Laren), de Tnfelbcrgh<tde (Laren en BlaricumJ en
de Dlt1.riCum.oier heide (Blnricum). Allcc-n up de twee laatstgenoemdeh..:1<len werden

geen árc.hc::oh,gische monumenum u.o.ngmrufftn. in d~ overige viergt:biotlen \\35 d~11 wel
het gevul. Dl.! uru1,gc1roffen, tol dnn too niet gcre~trc:trde monumenlt.!n zijn in dne cole·
gorieën 1e \.crdclcn·
u. l.'rncn\ocJdhcu\lt'.ltjcs. De1c )<v.0,lmcn in grote nnnla:llcm ondc:r de hei vanduan. In
totaal \\crdcn 117 mo~lijkc umcnvcldbcuvcb ö11tdc~l, waaronder 1-1 twijfclacbligc. De
overige 1()3 bevinden ,ich op dc Westerheide (72),de Bu.ssummcrhèillo ( l:l), de
Zuidcrheidc (2) en dol loomehoeg,,e heide ( 16).
b. Er 7,Jjo 12 w•i>>sl"'1lè11 vnn onbekende h~rkorn,1 gcn:gi,,trecnl. Negen bicrvnn bevinden zich pp de We<terhcido, drie op de Bu,;,umn,erheide. Ve.imoedclljk zijn het percedscheidingen.
c. R..iadscl:tclmg zijn serles \-UD ,·1er 1ot 1,cvcn c.vCJl\.\'ijt.hg lopende, kmggcru.kte verhogingen. die ,ich hntvonmg door de beide slingeren, onde.rhng gescheiden door brede grer,pèls. Zij ,ijn e1reo vijf meier breed en 101 t.:en kilometer 1nng. Deze systemen, dl~ goed
\-,,,o.amctmbaar z.ijo op 1uch1foto♦~t bevinden zich opdc \Vesterheide. de Zuiderhcide en
vooral up de. Hi..)orncboêgsc hèidc. Mogelijk hclref1 hel akkers-(de1urmhu1tit Pos).
A l deze ,·crschijnst:len 1.ijn gl<,banl ingè11Jkèn.tl, een exactere 1mek~ning mt,e1 nog volgem. Dê waarnemingen 1ijn r.llecn op het oogged.aa.n: "oor nndere dcrcrmirwtit en dute-nng 1-, \eerder onderzol!'k, v..1a:mnder proefg.nwingen. nood1..akclijk.
Dt>Or omstnnJighcdcn heeft in l9R7 gtcn \'crdere inventnri<lttic vun tie tlaLjaar n(gehrnntl~ heidegebieden pla:mgevunden. l lopelijk ,;il het ,,nd~rzock in 1988 worden
Y()OrtgczeL

Corns Museum, Hilversum

M, Addink-Samplornu,

De Gouw (afb. 2) De veldkanenng m n11h·erkuvelingsgeb1ed De Gouw is Vóörtgeiet.
Het onderzoek v.enl uitgevoerd door het RAAP, 111 opdrncht van de Lunilinnch1ingsdiens1, startte in 1985 (Ynn dèr GHauw/Manmng 1986) en ,s immrldels ofgesloten. Tijc.l~m. hèt belöpco van hel g.chied is aa.rdc¼crk uit 01cerderc perioden ver1,ameld: LmtNeollthicum (185 fragmenten). Bronsujd (37). IJzertijd 7 (5), Vroege Middeleeuwen
(25), Lme Milldeleeuwc11 (5750). De Laat-'lcolitbische vondsl'en zijn duitlclijkgcconcentreen:I in de omge-.:ing van Aar,~woud, in dl! noordwesUloek van het gehied. Tijdens
dl' loopfa.-,c Is op de in hel Luat·Ntolithicun1 bewooncle rug. \'an Zandwcr\'éJ.t gtcn
nuuerianl uit c.l~Lc periode g~vonden

Het boorunder,.ock om,·an~co. 2000 horingcn,ml!CSIDI tot ea. 1,60 m onder het maaiveld, in een keuz:e uit de gcregi~1rcerdc vindpll\o.tl>t'n. De k.cuu der b(,orlokaue.~ Ylerd

bepaald door de î.lard en d'i!.zeld1iiamheid van het vond!llmateriaal (Laat-Nt:olllhicum,
Bronstijd), de gcologi\clle sillllltie (viel er no& ee.i1 loopvlak or een woonlaag te verwachten) en de-a...mwei1ghcid w,n onnaruurlijk refief (met name het g_èval bij L:t..·u-Middeleeuwsc 'kulhmrgronden~). Hc)(m'CI m ,-ecl boringt:n geen ovuiuigcnde bcwonîn~·
sporen werden :1sngeuofreu z1Jn in het noord~tca vnn De Gouw op meerdere pJnat288
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~ Crilu._.

l)o(lrdc ~lichtmg RAAP g..:k.a.n~i..-rd-= 11cdi..-r1,Ctllni!,rn en rnngchJl.c ni:ikrl..tllm•

J,,)Cfl, fekcrttn~ St'ictumi,: RAAP

sen duidelijk• woonlagen u,t het Laat-Neolith icum va,,tg•steld: gi:makkelljk hcrkonbaar
aan Je1wart, il.leur en de annwe,~e,d van mos,..,lschclr•n. Ook ult de Vroog~Brnn•·
tijd 1s op enkele plu.at~n een ,,,o<.ml..iug rumgeboord. l)e met (meer) door hui:r -.i:J1men1
nfgl¼ft•k1e beworungs~ren u,1 Mu.h.i~n·Unc Bron!<tl1id ware..rt. d,10r hun te hngt• ligging.
mOèiliJk herkenbaar Bonngen lDl..aru-Middeleeuw5e "ku.huurgf\)nden' lc:,"trde:n ~lL-"CÛ~
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eenzelrde resultilltt op. ~en ophoging,,laug ,,an 50· ll!O cm dikte. vank met ,chcrvcn, lxlt.
hou1gkOQI en fosfaatvlekken.
De bewon,n!lSgeschiedcnls vnn Do Gom, hangt nauw samen m.:t de geologi~che ontwikkeling+ De rel:lt.Je \ui,..,1.:11 beide L!t, in afu. 2. weergegeven.
Bron: Jaarverslag RAAP 1986 (P. vun der Guauw)

Haarlem: Zuiderpoldt>r Door A\VN-wcrkgrocp .Haarlem en Háarlem-s gemccnico.rcheoloog werdeo op versch1llcndc pln:11\cn i□ de polder waamenungen \-'e.rricht. Hierbij werdiro Sporen vnn l....a.at-Ncohthîscbc b~wOning vns(gesteld, die aanleiding waren
l(()(lr een ui1,•oerlger onderzoek in 1987.
Bron: Ja!lrvcr.lag, Gemc-.:n1e-archct1loog Haarlem (J.M. l'oldermans)

llouwcrl Op een terrein ten1=uideo ,an de Notw"ll \\Ctden door S. Koopma11 uitWc:r,..,mioo(, op twee duidelijk g.,,;cheiden plMLmt. vcmd>ten uil Bronstijd en wile Middeleeuwen gedonn. Het.Bron~tijd-mu.t1Criruû omvat: een gepolijste barnstenen kraal (verg~lijkbaar met '"emplaren in het btkcnde ,nt>er vtlll l::.lcloo), een afgehmken vuurstenen
speerpunt (mogelijk oor,proukelijk het ondei,1~ de.l van een dolk vnn Skandinavisch
1ype). een vuurstenen schrabber. elf vuursteenafslug,eo. enkele klopMeoeo en een '"·e1-

stecn. 1bt de.! tvliddelceuw-..e vond'-len behoren f'm,gmentcu kogelpol- en ptng:,;dqrfa1.u·
dewerk. Tn 1\lle gevallc.n is: bpmke van oppervlak1evonds1cn. nfkomsug van voor de bol•
lcncultuur ge-sehcunJ en gesp1t oud grn.1tlnnd. Tijdens de ruîtve-rkavdîng.i~ hel 1errecn.
dllt op eón oude kreekrug lig1. gcëiallieèrd rodl!I de oorspronkelijke stnttigr:tfie lèn
dele verstoord i~.
Wostfries Museum. Hoorn
r.Y. van de Wulle-vun der Woude

Hil.ersum Gcmeen,e-àrcbeoloog M. Addink-Samplunius meldde de ontdekking vart
t\\o'ee 1.ee.r waar~Chijnlîjke.gm"1eu\·c.~ t:.n c:cn vermocdclijke in een tuin aan cleSparren-

lann lé Hilvç:rs.utn.
f-Uln!nmm; Allrdjebhc.tg Door me\..muw J. Offcnnun• Htyk.em, is t:c:n \'eldk:ar1ering uitgevoerd op de akker op de Aardji;.<bcrg (We,tc:rheidc). Er werd naast Mesolithische en
latere vuur.steen ook uarde·werk p.evondco uit Bronstijd en JJ,:.crt,jd (o.a. een frugment
Wikkeldrnad-aardewerk).
1Uln•rsum: c.,rvc-rsho!ri Verkcnmn.gcn va.n nkkcrs in dil bos. door mevrouw J. Offcrman-Heykens. leverden opnieuw l\,liclden-Plll<.'Olithische vuursteen op: 1 kerntje en
3 nfäL1gen. Een ~retou<heerd boortje i~ van Neolithische outlerdom.

l loogkor,;-pcl Tijden, het uJMckon ,~,n sloo1kanL<n \\Crden door To. van Mcurs uit dt,.c
p laai; enkele frugment<n 13ronSLljdru,rdtwcrk en lwco gro1cndeel1 comrletc-kogclpot·
ten {waarvan t'C.n met tgn. iwaluwn~,1oren) gevonden
Bron: T. Y. van de Wnlle-van der Woude. Wtt>lfrie; Mu,cum Hoorn
Medemblik (o/b. 3-6)Sponduikcr J. v.d. Hei1don meldde opnieuwvond$1cn vnn.de Uswlmeerbodem nabiJ Medemblik; oen vuurstenen • ikkcl ( 15 cm lang. 4 cm breed) uit de
Late Bronstijd en drie ~<>genaamde kubusstenen. vermoedelijk. u11 Llill1 Nec,Ji1h1cum or
Bronstijd.

Naardco Uit de zandwinput in her J<andmeer\.'Oor dt km,1 vnn Naarden i;ijn Pleistocene
bonen t'll boomllitamfragmcnum opgezogen. Htt materirutl ~omt \'an 20 tnt 30 m dleptc
en da1ecn vem1()edolijk uit het Eemi•n. Melclcr. mevrouw J. OITèanlin•l le)'kens.
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Afb. 3 M<rdcmblik.. Vuun.tcncn .sikkel uil Je L,ue
Broo!iUJd (\·erg. atb. 5;2). Schoal ll?.. f-()u,: ROB.

Alb. 4. Medemblik. 'Kubusstmcn· mt VC"nnoedc.lijk
Ula1-Nrob1hicum oCHt'ClDSOjd t\!t.rg ulb.6). Fo10: R{)H,

@
'
( ~D

û.=

Afl, !-.

1. Wicringe-rmi:er.S1ènta ~m~rhiJI (ver~ aft,. t>): l ... Mc-i:lemhlik. \luur,;.tet11!11 &ikkcl (vtrg

an,, J): J

Zij~: Smt Mtuu1en.-nce. Frt1~tnl.!11t \luurstene-n t.lU.cl (\'<'t'(l, arb. 11); 4 \\';mt1tnh,1~cn.

Vuun1L"t1Cn pijlpwn lW:r~nfb. 8), Sl.-tuml t:3.1\"kcmmg: lPPfnr 1) t.n ROB (nr !-4),
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Afu, 6. Medembhk. 'Kubus1enen· (\"erg. afb. 4), Schaal 1;A, Tck.c-nmg: ROB

Velsen: Vclserhroekpoldcr (ofb. 7) In de VelserbmekPQlder werd door het IPP een
noodopgravmg ul1gc.voc:rd ln een nederze1ringsterrein ul1 de Broruujd. Bewoningssporcn werden bier voor hèleet'St onlUekllijden< een in de periQde 1983·85 in de polder
uitgevoerd boorondcr,oc,k (Bosman 1985). Opgraven werd noodzakelijk IOCn bij de
aanleg van wegcuneuen en riole.ringsslcuve.n voor de nieuwe w~nwijk Velserbroek een
ongeveer 1,4 ha g<09t gebied met ncderzettingi;sporen werd àangesnerkn. Hlen,;m kon
0,34 ha worden ondcrzocb1.
De nedcrz.eui.ngssporen zijn gevonden op een ca. 90 m brede duinrug. gevormd op
Calais IV-sedimen1 (lhans op-2,J0 m•NAP), Ze waren vooral opde boogS1e delen van
het duin (1,30 m-NAP) geconccn1reerd. ln het onder,ochte>rcaal lijb het dum voor
driekwrut ómgevètt geweest te zijn door een omh.einir)g (afb.?: a), vcrtegenWQOrdigd
door een 4S cm uit elkuár liggende. dubbel• rij paalgaatjes met onderlinge afstand van
eu. 30 cm. De omheinjng liep in het ~Leo en wèste.n langs de voet vun hel duîn en aan
de noordzijde over het duin hoen.Alleen aan de voet van tiet duin is c:nige maugrafrc
onge,;toord bewaard gebleven. Hl eruit blijkt dat tQWel de omheining.1spnrcn tlls enige
greppel! en kuilen bedekt rijn, door een klei pakket uit de Duinkcrke 0-tran<grcssicfasc.
Op grond hiervan kunnen de,.espor<en in ieder gev-.il lot de vroege Bron.stijd gerekend
worden, l:fct omheinde duinarealll beslaru 6570 m1• Op het duin r.d! rijn voormalige
loopvl•kkcn en de hoogste delen van het Duinkerke 0· ><.'dimcnt opgenomen in llkkerlagen die na de bewoning gevoand rijn,
Ln he:1 e:ebru.ik van hei duin voor akkcrdoeleinden Tijn meerdere Cason te c:mdtrschei-

den. Dit blijkt uit de oanweztghe1d van twee akkerlagen en uil de verschillende richtingen van de eergetouwkrasscn eronder. De akkers z.ijn 11fgedek:1 door humeuze lenzen,
met daarop een kleilaag (op 1.10 m-NAP) uit de Duinkerke 1-lrnnsgressiefase. Het

gebruik van het areaal nis nkkcrlnnd kan op grond hicn-an worden gedateerd m de
periode Bronstijd-Midden U,ertijd. ID tûwac~ting van C14-dateringen van grondingen
Co mnterin...'\I uit sporen, en uitvoeriger analyses van de relatie ms~en geologie en

arcbeologie (Bosman & Thcrkom, In voorbereiding) wordt hier wrdcr ni~l ingegaan op
de perindisc:àng van het gebruik van de sindplaau. Wel kan oen korte beschrijving van
de ne<let'1ellingsrcstcn en bijbehürendt vondsten gegeven worden.
Onder de akkcrlàgen konden In het gewemel :>ansp0ren tot nu toe vijf huisplnuegronden ondcrschclden worden. Gezien de o,-er,nijdingen is het waarschijnlijk d:11 er maar
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Afl,, 7. Vel~en. Vcl:-.crbroekpolder. PIAtlegrond Vlln een ncdèrtetûng uit de (Vroc:gr) llro.nliuJd,
Pu.lku1lcn 111n rv.•11n W1Itgcge.,,-rn. Cl. .11poren van cc:n omht-J.rung; b. kuil mC'.I re.src.n van rundtn:.n
(hu.boffer); e. rnogèlijkc hWsslo1en; d. kwl met rundt:rskelc.\; e.. kuil rncl dkèSWlll11cn. Niet
~1f~becld i1Jn drie ste-u\t.n in.anng.rt:.nzendc arculc.tL Teke.rung; IPP

oen of hooguit twee boerderijen tegelijkertijd hch~n ge.,man. De erven van de bocrdc,OJCD wnren omge,-en door hekken van paaltjes. som$ in een standgreppd geplllill!il.
De dwdelijkste plauegrond. slechts bestaande 1111 twee rijen staanders, 3 m uit elkaar en
met een afstand van Jr5 m rus..~ên de palen. had een ounimum lengte van 15 men wws·
wru,rschijnlijk niet langer dan 21 m. Het ongestoorde oosremde heeft e~n afgeronde
vorm. GeasSioeieerd met deze pl.auegrond is con kuil (b). mel afmenngen van
50 X 90 cm, wa.3.rin otn kompleet kalf en twee crrmia van 1,10Jwassco runderen begraven
waren. Gelegen tussen de staoodcrrijen en hllilks daarop, geeft deze offerkuil vermoedelijk de grens tussen stal- en woongedeelte weer.
De onduidelijk.heid \·an de overige phmcgronden, waarvan d.rit mQgelijk waren omg_~•
vendoor huis:,lotcn (c). ls voomameijjk het gevolg van de aanwezigheid ,·on vele kuilen,
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die evenccm bodtkl waren tloor de akkerln_gen. In totaal werden behB.l\'C pa~lkui1er1

mter don 220, voomamelljk ovale en ronde kuilen teruggoV<lntltn. SOmnlige, metnama
die aan de voet ván htL duintje. zouden Op grc1nd van de hoefafdrukkcn van runderen

eromheen ge'inrerpreteerd kunnen worden a.1s drinkwaterkuilen. De funktié ldut de
meerdcrhdd \'llfl de kuilen •~ echter onduidelijk. Met enige uitzonderingen waren 1.e
aJle gckenmc.rkL door een mînimum nan or de rota.Je a~migh.cid vaa vt.1ad3kn. Th'tt
van de uhtonderingen zijn een kuil methct ,kd<l van ooa vc,lwn,sen rund (d) en een
kuil met twc,: recht<)p geplaatste eikes1~mmen mtt doorsnedL'.n van 37 on on 23 cm (c),
beid e 60 cm lang.
Verdere noemenswaardige vondsten uit ku.ilen zijn eeo min of meer kuhusvormig~tuk
bamstceil mei onafgemaaktedoo.rbonngcn, frngmen1en vun mmsuios dnc. w-eefgewkhten (i11le arkomsug uit één kuil)1 en twee. bc,,1e-rku: vuunr.1eentJes, Aardewerk wa~ ~lccht
bewaard gebleven é n blcef bcpcrk1 tol kleine dik.. ~n dunwandige scherven. met kwarts,
schélp of planUl:rrd.ig mMeriaoJ gemagerd. Summiere dctcrminmies en tellin~cn hebben
töt nu toe uitg6'vczcn dut Onder de botresten vw, gèdnme.çflcee.rc.te dieren d ie van het

rund in d~ grote meerderheid zijn. gevolgd door schaap/geil en veel kleinere anntoJlen
vc.rtègcnwoordigd, o.a. door een klein aantal Oo1(Tagmcmte.n van d~ ,1eur.
l)è opgrnving pitSI in hel onderzoek van hel IPP naar hel on1..-.1aan en de he,, nning.c;gesdtitdcnis van het Otr•U-~tuarium, Etrder unden:nek na.ar een. aamal 8r'111°'1tijd@J'Df·
heuvels (\Vultcring 1979)éI1 naur nederle1t!ngi,resten (Beemster/Brandt l'JSI>), meer
,13.n paard1 varken en hond. Vi!l-vangst i.t-, ook

uaur hei noorden gelegen op een afstand vtm resp. 1 km en ().45 km heeft samen met

con uib-ebreid booronderr.ock (Bo,;mnn 1985) uitgewezen d•t de , trandwnll.:n Îll illt
gebied tijdens de Brou.stij<l int,osiefbewoond en gcexploi1t:<--rd werden.. Oe hier
beschreven resten vertegenwoordigen.. betreurenswaardig genoeg, in ons laoc:l de mee-si
,ütvocrig ondcrtochtc BronstiJdneder,euing in dit landsch.spstypc. Verderonderzoek
van :mdcre ~ilos: uit dt~ Brons.tijd. co ook uit lmere perloden. in de contnctzone IU!>Sen Je
OuOe Dulnen, het laagveen en het ~tWtri:ne !_!Cbièd nabij Velsen is d!lQl?Cnd sewensl.

Door het nocxlknrakrcr van deze opgraving kon weinig aandacht besteed worden aan
de oo.k aanwczigi,;: p(!n."'eleringssystemen uit de La.te Uzcrtijd...:Romcinse tijd én Oe Mld"
deleeuwen. l)ezc sporen zijn slctht.S In du profielen geregistreerd.
De opgrnvu1g wa_~ mogelijk door ,ubsidie, van de provincie Noord-Holland en lle
gomccnte Velsen. Ownisbare hulp word ondervonden van Buxgemeestcr en Wethouders v;m Velsen en van vete.ambtenaren (mt•L name de her~n S. Rc,llc. PJ. vn11 derl..:ln.n
en A Le)'ler HuvcastroOm) en van de heer J. l(uitwnard (••nnemc"mij NB M).
IPP, Amsterdam
LL Thcrkorn

V•nhulzen Luchtfotograaf P. Pons te Amsterdam 1-0nd enkele bown oostcliJk West•
Friesland gemaakte foto's ter beoordèling. Ze Lonen in l!eO ge.bied ten zuiden van Ter•
sluis sporen vat1 een van de huidig:e o.fwijkendl! verknvcling. Vc.nnoedelijk is _spmke van
Broosûjd-greppèls. De (olo's o<1Jn. ter , erdere t,cstadonng, töogezondcn aru, W.H. tic
Vrits-Mctz (lPP).
Wom1c11h11i,c11 (aO,. 5 en 8) Bij het uitbaggeren Vàll ..:n ,1001 in de Grebpold~r werd
door P. Vlam uit Schoorldam een grote pijlpunl van grijze vuur.<tet.n gevonden (afmctingL'.n: hmg 55 cm, breed 32 on, dik 0,9 cm). Da1ering: w,\~chijnlijk Bronstijd. De
\'om;l~I we.rd gCI1lê'ld door J. \V~ tra. Warrnctthulzen~

Wieringermeer (afb. 5 en 9) Tijd= landbouwwerk:zaamhcd~n vond J. Boe, uit Middenrneer eeu Laa1...Neolillusche $renen hamerbijl. De h~mer 1$ 10.8 cm lfillg e:n heeft
een grooiste breedte van ~.2 cm. I>e steensoort L, gabbro (detcnruraati~ H. Kars. ROB),
een niet ongebruikelijk ma,cririal l'OOr dit soort ltamers. H« voorm:rp werd a,1n de
oppervlakte gc·m nden.
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\\,fl"Dknhut,cn ½.luht.,-:n, n piJlr,un11111 \-CrmncJclt1l de Bromtii<l (\'ers. afh. S:~)

Sthrual l '.l.. l 1110: ROB.

K. Dudlnk ui, Zwnngd•J• mclJdo enkele oppcrvlukl~voncL,ien, ,,er v11,u·>1mcn ,chml,hè~ en een lrn~cn, \'an een \Uur,1enr.n ·l.alls,c·
l , van do \\allt-,an d<r Wwdc
\\'~ric, \.1u~um. Hoom
l"""ltdljl.-00,1 K. Oudml. u11 l"Jagd1JL meldde de ,oodst ,an e,:n mruibtcen (ligier>

Cre--nen c.h: \ttnd~lcn die in hei \;crlcdcn van hi:11elrdc h!rrcin gcmelJ 11111. dateen de
,teen ,·ennocllclljk uit de BrrnhllJd, De. vomht "'..:nl gcd33n Iijden:,, l:111dbuuwwerk•
,aamhc.kn.
Tijd,:m d< opnaJnC11 die 1n jan\Wi 19~6 '""'' hè! l'V-programmu Tu,><'!1 Kunsi •n
>-.11sch on het \\C\lfnc,. ~lu«um "cnlcn !"'ma:l•t mdddc me,n,"" L.wt<'11.l>Jk un
Z".iagd11•"""' enkele n...:J, eerder g,,dJoc ,unJ,1cn. Hc-tg:i,1 urn c,:n ~1"1' pi1lpun1.
een "'uur,tcm:n rnJlpunl ml!t '\-Chachtdoom en a:n \oUUolen~.n ,ilà..d. Oe ,1kkcl ...,a.., een
oppcrvlnktcvoodsL De pijlpunten werden gevonden bij het spoelen vun hloemil<llltn,
atl.oni"-US ,·un de \\t""Csll.ijdc vim h~t 1errein '-'"'3tlf in 1()61 ten ROll•np~ru-.,ng pla:nS\ond
naM ncdcr,c1ung>!<iporen en ,·tat..grn\"co un de M1ddcn~Bron'-liJd. \'1:1n de ,iUcl h de
pun1 afgchrolcn: de hwdi~e lengte bedraagt 15 cm \'an de p,Jlpun1 mei \C.hadrldV<•m
ontbr«:kl C\cnc..-cn..\ het ull~f'tc: pun1_1e en ttn deel \;olll de Khachtdo(')m De huidig,:
lengte i, at 2 cm. DeSögclcr pijlpunt meet 2.~ cm.
Wc-ir11e., M111<um, Hoor,
T.Y. van do Wnllc-,an der Woude
Zijpe: l<cln,ni<rbrug (aJb. ltl) Na""' ,'O<lrbcreidc:nd werk in npnl "•rd m de periode
mt:i-Juli ttn ooJCJ7oà: un~,ocrd m cc:n 'A\)()fll"laal\ ,.m. de StanJ-."OC"tbckerkuJ1uur h1J
Ktm"11<ri>rug ,n de Lire- ,:n lt.1.«pukl,r, tc:n n<klnl"'""'" ,an Sch.~n. De piel ""rd

eind ICJ7S door leden ,an A\\ '11•\\crkgnlcp Sch3iten on1del.1 in .en gc:b1cd dal"'"' de
bloc:mbollen1ccl1 gc:,,chik1 word, gc:mnakt door de argruv,ng vnn c:cn pal.kei Middel
tcow"" kit,, die voor d11koph0jlmg "or<ll gellrullt, en do opvuUinJ v11n het zo onhtanc
ga, met zcczond uu de Wadden,ec (zie Wohcnna ICJ86. 28?)Dc 9,onnplaat, marufes1eerde mh ah. een la~ -.a-hi:.\-cnhc-id ID een nog mc-1 ontgraven
"eiland. Proefonderzoek door de A\\'~ brach1 c.:n onder de IJd Jd<gcn humcu.-,en,g
\li-OOnlaagic aan het Jicht met ,erbrandc voeellxnJC:\. \-U.WSlcal en t'nldt aarckvrcrl..·
scherven die op dol momenl niel nader daa 111 l.ruu-Ncohth1cum af Vmc:gc: Bmm,llJd
vielen tr c.ln1l!rc11. Oc pick leek 1ccr gering m omvang te 7.Îjn. De n.:,ulrntco V'J.D het on•
dertotA 1n 1980 'tlr--Ordcn hier kon "~cngcvn1.
N.aa.r de ,.._~,c~t.che situ.a1ac ,an ûe ,indf1lltró'U• 1\ onJcrzoek tnj!C-\trld door WJ3o"man
1c San1puort ( 111 bonni:cn. po1endccl, in de dm:lo.ce omi;am~) en door de RGD

(J. Blol11jl: een 'Cric ,.m 5 bonn~'-'n tu!t.~n Ketn\mcrtm.11 en Knn~) lk onderv:,nnd
van het ich1-:d bestaat uh Cal.ah. JV-\linda'1e111nt::en L11c naor ho\.en h.>e ,,a begroc:.11ng.,295
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Afh 11 Zijpe· ~ml Mtt.\111t:nwee-. F-m~m~nl V''"1 wn
vu.un1c1tcn ukk~l ull l ,Jtc l\rorr,.u,kJ-Vmcgc 1Jurr1Jd
(wtg. Jll>. 5c1). Schru,I 1:2. Fotó: ROll.

Afb. 10. Zijpe. Haardplruu. ,•J.n k.lri(profi.êl en vlakl m
e~n ne<lc.r-te.tung VIU\ de Struid\'O(lbt'li.c:.rlr.uh uur

Foto· ROil

hori✓.001en overg:i:m in '"en. Oil prt>C<S h~eft ,i,·h af,g~speeld in een llpsliN"'mJ en
gclödelijk ,,,t1,1ndend getijdebekken (het z1>gcnnamJo ze<-ga1 van llerg<n). Uli een
nabJjgel~gen )okat1e (LagcdiJkJ 1s een Cl~-da1ering
de ondeckanr ,1m het ,een
bokend: 3~30 ±55 (GrN 946!~ De 1.1,ktevonhet veen kan in de RoinemseTiJd ongc·
veer t.5 m gcwees1 ZJJn, Onarvnn resteert. uliham, in de directe ompeving van deonder1.t-,ch1eJiiîte. nog.sfcchb èCn ca. 5 -Om dik laagie. De klei op het veen (een ca. 30·90 cm

""°'

d[k pukkel) is C-t!n Dulnkcrte lrl-ufz."11ing. De öp~cgrn~>en \1,:oonpl~mts ltgl op een hoog

punl i11 de onderliggende wodafl.cttingcn (ca 1.7 m•NAP).11<1 nlveau,ersch/1 met de
omgeving bedraagt enk~le decimeters,. l lel ln.n samonhnng:cn mot de tl!lnwel.ig.hád vru,

een ~hel~nbank in de oadC!tg_rond ,n-;sar is. er niet uil!ilui1entl door \'CniorzaalL
Tijden, de opgnwi11g bleek al gau" dal ~porcn en vondsicn zich o,cr een groter opper·
vl11, (een ovaal gebi<d van cu. IS X 111 m) u1t>trcl.1un dan ai1n,'llnk<1ifk werd g&bcha.
Deoorspmnkc.ljjkc- opzet um 11~1 l1~le ~u·~~1l in m'Lv,lkken ui11c troffch:.n.,.do pQ!till.:
vanaUc dnurbij gchurgçu nll'Jlerlaal in het l1ori1ontale vlak In te meten en op tckènio_g.
va,.'}t te leggen. er nlle. ,,rijge-komcn grond l"'- tê\'tn moe~l door gebrek 3an tijd en mankrachl dan vok wvrden hiigcstcld. UitemdeliJk i, ongeveer de helft vnn de m1·vukkèll
mei de troffel door1.och1. de ren met de ~C'hop gesc.huafd, is van m1geveer een kwart de
grond gC"teèfd (door 2· of 4•mm Zc'-'f). enzoJn de ,,,nds1en pe.r va.k ,·crzamdd en gcud·
mlnlstreen.l. Uh wooolnag en kuilen 1s een gn)<)t aunrnl monsters- ~oor bommsch en
Lodlop'i-Ch ondtr,nek gcm,11il!11.
Mttterië.lc ,.,mt..b.tèn tijn "'oom! nfi::,1ms11g 1111d~ 10-15 cm dikke woonlaug; aardr:werh.
vuur.reen (klcinc.schrnbben. en aJslo.g_en). onbè\Vt.:r.kt 1\:l1uursteen. v~rhr:rncl hoL Het
vctsic1de nardc,..,,k (mei vhgriu11· en 1ou\\motief: ,mnoedtlijk AOO) maa.k1 duidelijk
dat ,pral.c is van een woo11plnaLS uil do la1e S1andvoothckcrpcriodc. Vrotgc beker, en

Ktoibeker,mnle>1,crk onthrel.t'n.
De gmnd.,pon:n ,imvaucn pru.lgel~n. kulkn en 1alluu hul rukken Y.àa runderhOC\rcn ln
de wadaf,ewngcn undar Je w<>onluog. en w.,igc llcipl11ten in de woonl""!l- Ui1 uc panlsporen vah geen ovcriuigende plallcgrond af to lciden. h1 do woonlaag en kltiplatcn
(,·t.1rmo{,-<lcHJ~ ~tookplaat~) zijn meerdere nrveau) ondcn,thcidcm. Sp0ren en vond.sten
\.!Ît de vrocgMe gehruiksf'a:i.c bcvim.t~n t.tc:h onder h~I veen. Op hogere nive~us blijkt het
ycen opgenomen 1n de woonlaag. Htcnul kan wordcu ufge.le.id dat de plek na hel beg.in
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gcbnril..t. IN lu1lcn reikten l()C ca. 1 meter ond"'·r
J 11
defü ,Je c.-rnt.lla,c \an ~I undcr1t..-..:k. hltc.l biJ het tn11rcri.:n dm nu:-t ntlccn l.aa,-,colt
1hj1iochc m~u,1 l)i1l in dl! Rom1:m,c Tijd gcp;ro,,cn kmlcn oanwc-1.1, '4·uu:n. In Vl-l!lke lontekn de hw1,1g~nocrnde moeten wordtn ger,laim,1 i, onduidelijk. Spor..:n van ,nhl.!~m,Rometn~ h.:-Y.orung. J.tc /l\;h doc>i· aardc:\\erhonthtcn onmith.lelhJk wrrnndL zijn verder bmrn:n dl." u~nog ruct ~uoncn. \\cl i, tn de periffflc ,.an hc:t o~e,gr:i,~n
gebied en m oohlw1ang.,n û•arhuueo op lk:t ,-een,..,., "'11.ck maal een inheems·
Ronl.ern-.i: ,ch('rrgt.:,nudc.n
Over hei kuruktrr vun de bcwomng "uh op du moment nog n1tt ,tel ri:- ,cggm 01!
("0t1rlup1iu~) clctcnninnut: v,tn enkele ,oölogt-.chc mon-.1er3i la.ro 1i(:n tlJI na:iM rumJ\1.!1,,!·
de

"""'"la.l~ en hJddm all< t,o,cn,n een nag,,,ak1e, ulhnu '-111 Duinkerke ID-kki

houderij v~MtraJ \Oge.1jacht ("'ihk eend. tahnl?) en \1,\.ang:i.& in dé \'(,ef,j,elckanumu: c"·n
ml ,r,eclJm. Er Lijn ool.. ~11..·n \.an de bood ~cvondcn He, '-«J\.11ld19, \.-oorl,.omcn, an

hcnmt 1n cnLc:k Jcanal)·~rJc hc.~e m,m'-l~r, 'l'"lJllil op ttn ,c:,u1c hod4.m. Of
,pral..e i, ,un 1.-.:-n hd~-hdc jaar IJor>r bctJ.oondc ot "uneen slcclu, 111!.lcn\ pcnoJC,!"n \.an
>Cl70cn,he-.>ddlng 1>c,och1~ pick (v<èûnnlcplnn1,1 kan ,ooml bhJ~cn Uli htt ondcr1<><~
van de 1c<:r 1ulrijkc vog.cln:.,h:n.
Cr tJJn •~'~ ,ptucn van \r'nll..t,"'•1f I aat-Mîdlleh..~uw-.e a.k.ti"'Lll:11 v.ur~~nom.en. Ze
bestaan u,t «n aantal. bw1<11 hci Laal-Neohlhl\c:hc areal gd<i!CII. -,x,nurnclijk red11hoek*< kuilen. kcnnel1JI. onN.an 1>11 hct <1>1nen ,an ,ccnp~n. Ze~ ,<K>r.If win
dea[,enmg , .. Dwn~erkc 111-klct
Door W. B<>,man "ttn uruwullcnd gèOlog,~ch ondtrti1Ck uitge,o,:nl In cc11 op
ctt. 300 m ten no(udwestcn \'Hl\"~ opgraving gckgc.11. ln het land,ch~,p 111,~ duiddijk
ndubitrc ltl\~U:lc p;cul mei °'=''crv.allen. De geul funl,,,unnttrdc hJ4.icn~ de:! Duinkerke
lll-perioi.lc en 1\ du,'"" MKldtlccu",e oudcnlom. Lcn relau~ mei de l.aa1-~.:olitlu~"he ~orua~ kan •;unkn un~c.,k>lcn.
f·kt 1mJct1ud "wtgc,oerd uuuri.lc ROB (PJ \\,,Jtcnng. G. "'" H,"111. J. Buurman
f La.uman) Gcdurc.a,k (h,: hdecam-panm: Is mecicv.-crii.l door \VJ, Ho,;c.~l!Jtt. d1\'.' een
•and<<'I ,n Je da~clijks< Jeli.llns hllil. g<durcndc meerdere weken dllor G.r. Ald«>
(ADN) ~, T ten ""'-'chcr (•111,Jcn1 IPP). en ,oor tungerc of koncrc 111d door een"""'"
knd aan1JI
(onder andet<n Ie.Jen ,-1111 Je AWN--wcrkj!ru<.'P Schagen). l:en
O\~le 't\clm na de ffl.~nl!1.:lt1men dï1LUm door Je Tdegraaf'gi..--rlaahlc oproep l\\am
ab ffiO\tcnl nu de m.t.all11d· \clc •crk-..tlhgcn m,......,1c.n "•trden aJg!,,!\\Clcn

'"J"ill'l"'"

Zijp<:: Si111 M••rtcnszec (ufl>. ~ en 11) Op h<t ,irand hij Sin1 Maartcn."cc werd door
Hessel lcn1 8eekUJg uil Alkinam een fragmen1 "'" C<'O "l1urs1cn~11 ~Ikkol ge,oodcn
Dattnn!l' l.alc 8roD>t1Jd of \"r.,.,~• IJ1ert1Jd.

Romein~' 1 ijd

Limmt•n~lleH<Hl In dit :!t,nO hagrutc ruilverkuh-~Hng..'-gcb1e.d ~ door RAAP. fn opdrncht
,ao du
gcblai 111n Jie archcololti\Chc r1..~m uJ ,~td"c:nen of ~cri.. aan~ta.\t JtlOr eff)!.Î" nm
na.tuurh1L.c (\i:ri,luivin~ vc:npuçlinJ) en mcn-<hJ"-.e 0t,n.prong (om1..tnd.1np:. ,-een-,
,.,Mmg, Ji.-pc grun<lbe"erlm~)- Binnen hel gcb,--.J kllllllen de ,olgcnJe lundschapp.,
hjl,e eenheden, dl. met eigen moschJkheden 101hc"omng. worden onucn..cheoclen.
Strw1dwallen. De:1..e zand111~1;111.11ngro1end~i.!I" 'i1(p.1:gcesf. mruu no~ "cl hcrkenharir
door hun,,,, hogcne ligging. h: ""'d"" door~aan, gcbrwkt ,,,.,, ma1'-èn rolltnu:.:11
'"llll d< l.anûinric:bJing;cticn,t. een ,cJdl<:u1crmg uu~c,ocrd. In ~•c delen

~poren ,-an hc"'orung kunnen c, teruggaan 101 IQ hel Ulal-Nculuhu:unt..
S1111nd'1,1lten: uodtge laag1<n 111,,en de <tranJ,..,lk-n. In hel rwherl.a,di~l>t<tl
komen t~ct met later ~etltment nr};cHllde ,11111~hlak.tcrt \-OOr. De 1k~tcl1J.I.C:. la.1,g\l
,geleHen ,lat.tç b opgevuld mC't c.:o ruim I n, J1"-. \lcc.npakl.eL wuurop -..a, UU1mc la11g

Archeologische krunitk 1'it><>nH lulland

Middèlceuwsc kid ligt. In de westi:Jijkc komen enkele ,malle, 30-60 cm h<1ge ruggetjes
voor. Dit ,îjn door Mitldelctuw,e ~lol llèdokt• opduikingen In de strnndvlàktc. wnnrop
b•"onu,gssporen vam1f de 1,ate IJ,ertijd wrwucht kunnén \\Orden,
Dc.hinncnddta vwtht't Oêr... u· wad'1f,itclting(!n uit de l1u1nk~rke 1-periode, th'.l\i~nc:d~n
lk>Or opgevulde ,1roorngeulen met lage oevcn.,,tlkn. Op de lugerc dtk.n ligl Mlddtl·
eeuw~e klei. De geulen te;:kenen :r.ich in het laad,thap af.Il~ drult~Î~~ la;;1g1en. waarin
vmik ,·au.rt1m en ka.vel.sloten t.Jin g~graveu. \\JtiM de geulen het \-eengehicd rijn hmncniedrongen komen 111 het o,-e1,gangsgeb1ed rclië.friJke lèrrcmc.a voor. Dit reliëf ili: het
gc,•olg van hei \'e.rschil in IJ.Jn~,gen,el.Jghetd tussen de zandige l;i1nn.endelt.u-afz\:.,tlln,g~n
t?n het vcèn. (!n dct'ls ook door l.!fO!!i1C "eroorzank1. In dit ge.bied 7JJn be~·onmgs!iiporcn
vanaf de Late D,..enijd te verw:ic:hten.
Een veengebied, gelc,!,gtn t~n oosten \'a.t'I de ,trnnctv,YJJI Ui1gec...;1-Ake1!.loot. Het vt!Cn is
mei i:-.1.iddeleeuwse kiel bedekt.
De knnering heeft mQtèrianl uit mtcrderè periodën opgcle1erd: Lale Uzcrtljtl (aarde•
werk m<l kum1·crslering. nngellntlrukk,:n en ,chdpm:1gering). Romcin,e Tijd (inheem.,
~ importmt.rdt.-w~rk). Vmege Mlddek.:uwèn (Merovingi'ich en Karotingi"iclt irnportaardc"crk) "" Wlc Midddl>CU\\CD, De rcsul!Jlt<:n be=tigen hei uil eerder underwck
hek~nde beeld. Dé V1)n(l,1ca ,1m de ;tr.1ndwaUco dateren uit Lille IJzertijd. Romcin,e
l'ijd. Vmcgc ,n Litc Midûel<"11Yol!ll, ilic ult het Oer-U•;tr(><>mgeb,ed u,t Late IJzertijd
en Roa,ojn~ l'ijd, terwijl ook hogere plo~isen in de strandvinkte in de Romeins~ Tijd
waarschijnlijk bewoooba.ar ""·urt:n. Bmucuddfa en bll<\ndvlok.te ma.kien oan her eind \'Un
de Romeinse Tijd door w01eroverlus1 onl>ewoonb~ar,
rond 1000 n.C. zijn deze
l~LgeJe, wen inmiddels mcl veen o\t'C.rgrodde !,'Cb1cdé'a opmeu,v ooigoonen.
Bron: Jaarw,slu~ 1986 RAAP (C. Rnve,Ioot. EA. Perk).

r.,,

Schagen LCdC'n van A\VN-,vcrkgmep S<:hl\ge:a (leden wei:r tnl

vHn \IOntlslCn en v,,11a.~
nemiagca in en rond Schn,gc.n.
rerrefn van ka<te.,I Sclrngcn; voortzclling van het vndem,ek naar de <'I' gmnd v.n
C.'ènkre! waamemingt"n vermoed~ 12c-l3~--t!euww ,·oorgangc:r vun het i.n 1390
gebouwde kat,,tecl van AJbn."ciu van &itren.
Tussen N'-lOrd en Nicu~~u-aat: een. ca. 20 cm dik \'~t:nreMact, op t."mgc:veer 1.S m nnder
het maai,·cld, waarop ov1.1rhlijf~le.n (Mtrdey:erkconcemratie) v,m een inh1..-c.m.,Romeinse nedcneltîng.
Meerdere vindplaatsen ten oosten van Schagen (ten zuiden ,an De H<><:p~ «n kult uur•
laa!? uit de Late lherhjd. op een diepte van ca 1,4 m onder het m-.1mveld, ondcr een
60 cm dik pakket pik-klei, gelegen nnn het voormallge t1\'len1e De Leers; sporen van
inhccn:ls•Romeinse bewoninll op ca. l m d11?ptc; enkele e<mccntmut...--s Laat•M1ddcl
een\'\~ MnJewerk a.rm her oppervlák.
Ten~uiden van Sc:ihag.cn (Muggcnbu.rg): inheems•llomcins aard.1.:,\1.ërk in bagger uil de
Avcnd,uperva:m, nfk:onit;tlg van een al eerder gclokalisee:nk acdcrz~uinw,plclc ncder7.L-tling.\lnag met inht.!ems--Romcin, n..trrk.wcrk en lmpon. annge1roffe.n in ,een ter plekke
gégrnven pmefpuL
Tun zuidou<tt'a vnn Schagen (Sciulgerwicl); waarnëmingen l)ij de illo!"'IC afgravi11g sàa
een nog unlic,,chcrmd m•ar rn het ladfr van de toeknmstlgc rull,·erkn,-,hng nh te hand·
hav~n \'OOrgt:~lcld dijkre."',talll met aangrenzend hmg pjc.
Bron_Jnarversl~!l 19~6 AWN-wcrlq."IT!ep $<:hag<!n (~ 0 1edèrik),

,~1

T<xel (nlb, 12 en 13) De .eldkar1cnng is voortgezet. l:èr ,,in alleen 111 Januorf okkers
belopcnt m Jnnuun"febl'Uan en aprfl•mci werd een hooronderzoek .ungevoerd
De kartenng leven.Ie 1es \'1.lldplaaLSCn met \-enpre1de voods1cn op: 1n alle pe,·o.llen un
tic Late ~tiddclccuwen. hl één geval tevens Uil de Midden"Uzcrtijd.
t::en ~erekenmi, von het bèlopcn oppcrvlnk per 31.1.1986 gocfl ruun 19.5 km . O,t is
ruim 32% van liet k:i.ncr!ng;gcbtcd. /\lln niet bcloopbaur oppervlak (bebouwmg,

Arche,,logische kroniek Nuori.1-111,llnnd

Aft'! 12:. l.:xct Fo1h:sYilnC4ln\1n111mu.,1.~.a,Jlt~ 1· 1
ro10: luln Pcnnmglçt1hl(K'1

A.11,, 13

Tc~I ncnanu~vim Katcldc(';ru1corN1rdd~

J.wlc.. SdauJ L'J_ 1: 1 l·ot(1. Kt,11 f't!tlmngln1hmc..t

1

nmuurreservam) is er ruim 7 kn1 (CO 1!%). Ann nng te bdoix:n oppi:.r, lak (voorn11mchjk grJ.:;lnnd) res1een num 3J km1 (ca. 55°1'-). Een vcrgelijkw~ met de voor
31.12.1977 berekende stond van zaken leen dat hot beJopon opl)l'.rvlak >incbd,cn met
meer dan 20 km· i~ Loc_gtnomcn. Oaarb1] is hel tournl aan arLonderbJk herkC!Ilb.ar~
\'óilcbtc.nconccntroties~c"'tegen ,,an c-u. 90 1ot ru11n 160, De k:.1rtermg word1 ,oortop1g
\O()rtgezeL

Het booronderzoek WIJS een ,en,olg c,p een nl in l 98J gc;,tart ondcr?ock mtt al s dot.1:
a) het va.ststelhm van de goologh;che li!lgÎng van de "'>ncl<tenconcenlnltics: b) het vast-

sre.U~n vun de mate warui.n nng ,,..(.1011- en ophogin2,slagcn nanwt:1ig 1Jjn: c) het , crkrijgèn van in,kht. op een :lllntnl pl:tn'-""1, ln het verloop van het Plci!,toccnc opper.Jak
onder de mariene af.z.c.t1Jngc.n. lo vrij\\-cl allê concentrallt:~ Lijn mc:c pf m~r lxiringcn
gezet (tQtWll: 46~). ~ tijden, Jil onderzoek verkregen gè~e-.nHiJn m<imcntcol nog
11a11\\elijks uitge,\>erkt; op de ~u.ltt1ten z..11in een \'f>lg~m.le krwûtl-. nader \\.t)rden ingegaan.
Het ondemiek op Texel ,s uotgevoc,d door de ROB (PJ. Woltcnng, P.( '"" Beest,
PA. Gnm. MJ.A deHnan. F. van Kregten. H tor Sclic"!'l'Ctl,

Door S. 03.3:lder te Oudescltilû wen.ten op Tcx:d drie: munten ge"ondcn.
n) &u, ûtnanu~. Diva Fnustina 1. na l-11, K~iJde: smande Picms, bij altaar. rechter~
hnnd omhoc,g. linlcr iu de2ij (RIC 374). Gcvcmdcn ~n het , trand bij de Westc1tlumcn
Detcrmlnruie: J ,P.A. van tier Vin, Koninklijk Penningkabinet.
b) Een follls van C~m,tantmus l. ca. 330-3.15. m.untplaat~ Cyricu.i. Koorzljdt.c twee ,ol•
dnten hij tw<e vcldtek<""-' (,•gl fllC 65-66 ). Gevonden, met behulp vnn een metanldc~
tector, in een ll.l<ker up No~rdh.iflcl Dctcnrunatio: J P.A . """ der Via. Konml.lijk ren·
njngkHbinet..
c) Een denarius van Karel M Grot< (7(,~·814) l<arel de Kalè(843-877). muntplrutb
Melle (MQ 17:• 1tll,3). Voorzijde: krui>, CARLV!; REX FR; )(ct,17ijdc: monogram.
ME1Vl LO (- M elle), Gevonden (1n 1985) in een akker op du Huge Berg, met behulp

or

vnn de metat1ldc1eaor. Oeierm1ru,cic: A Pol, Koninklijk PenmngknbmtL

De vondstc:-n werden @e111eld en gedokumeo1eerd door G, Gerrits 1c Oc.:..n Uu1g,

UURè-t~I Lieden vnn AWN-afdcling Zaanstreek deden mcenJerc ,·marnemmg~n c.:n
vonJMen.
Bij een ,·c.r\...cnmng in het gebied vu.n ~LUtlir.uitbrèid1ng De Koog. no. het graven vau een
wat..,rp.mij. \\'Crden cco nieuwe: inheen,s•R,nmeio.c;:i!' vindplruib (wtl aardewerk - o.u.
,trccpband-. <lmgcrkog"1, lx>t/«n een Laa1-Middckcuwse mestkuil (met k<>l!"lpot.
blaU\\l,'rÎÎ,, btlt) ontdekt.
Een YerkC'nning in de Uîtgcàlerbrockpa:h.1er. ,e-n n()Ordcn , ,w, ûe pu"lndak Yiq;_ w:.uu
in het k:1di:rvan dt rua...e:rk.ivelin.g ~101~1 wcrdcn gegnt\èn. leidde e\'enee.n, tot de
ontt!tkking vanf!en nièuwt: 1nh~ms~ltomeinse vindpl:taL,.
Een geploegd wèilMd te D<1rrc~..:es1 leverde ,crspre;d., U.at-Mlddelccu,.,c ,~n<b1cn
np: kogclpot en >1e<ng°'"-d
Bron: Jaarverslag l9ll'1 AIV'l-ur~otingZa.1n,tree• (l::J. Hcldcrm•n).

Arcbeologische kroniek Noord-Hollnnd

Velsen: Noord Spaorndummcr polder Door hel IPP zijn opgruvingi,n gestart n.inr
sporen. van Romem.se militaire aktivirclt in de Noord Spaamd:imme:r polder. Hel 011d•nook" een ,-ervolgop d< opgravingen diein de pcd<>dé 1973-82 In samonworking
met AWN-wcrkgroep Velsen, werden vcrncht en waarbij re~ten vnn c..:n castellum mea
havenwerken uil het begin van de eersre eeuw. ge.legc11aan t:en z:ijonn van het Oer-U.
nan hel Uch1 kwamen. Het ouder-rock is hervu1 me, het 0011 op de 1oekom,,uge aanleg
van de. WijkenunneJ. die het Romein.se havengebied zal doorsnijden. Hee zal nc-b u"·e.r
meerdere jaren uitstrekken en wordt gefinancierd en gesubsidieerd door resp. R.ijbwa1enmw1 en de prOYincie Noord-Holland Over de resulL'\ten til 1986 kon. door bij1.,00-

den, omsmndighedco. in dèZC kroniek geen ver.;lo& worden opgenomen: u zullen loter
worden bospmken.

Zijpe Leden van AWN-wcrkgroepcn Zijpe en Schagen dtdl:n waarnemingen en vondslen in hel gehio'CI ,,..sen Slikkerdfjk en spoorlijn. Er w,,rdM vcldkarttriugon ui1gevotrJ
die resultectden in deonldekking vun een zekere aedcnctûng~plek uit de Romeinse
rijd en vijf vcrm(l(.-delljke- QQk op een al bekende inheems-Romeinse n•dcr,,oltingsplek. werd materinal vcra.uncld.

Een proofopgrnving 1oonde aan dm de nieuw ontdck1e nedenening plaou;clljk bijum-

der goed gckon,crveerd is onder langs een vaart opgeworpen grond (kade). Hier
bèvindt zicb nog een 1<11 1.4 m dik veenp.1kkct met bovomrt een "'OOnlwig. De plek beeft
na.13.Sil inheems aardewerk ook Vèc::I tmport opgeleverd.
Bron; Jaarverslag 1986 AWN-wtrkgr<>ep Schagen (F. Dlodenk) .

.M..iddflecuwen en later

Alkrnuur Op ve.rscheldonc plaaL;<:n mde ,md werden waarnemingen gedaan. Op de
boek van Houtril en Waugple!n "'l'rd een dirckt op hol iand gelegen klei-ophoging vastge~teld.
Aon de L,u1fik Oudorp wero op de plain, waar vroeger de Vrio.'<ia-fabriek smnd ei,n
profiel opgetekend. Uli de ophogingslaag werd 15c-<."CUW~ en lruer 3ar,kw<rk ,,.,,.,..,_
meld.
Aan <Je f>atemos1erstruat 'l'"erd na 0.fbrnok van hei gebouw völl de Keuringsdlc.nsl voor

Wrucn ew onderzoek ingesteld naar hel verloop van de Stadsmuur (bouw in 1536-38),
die hier een scherpe bOChl mankt. De in het schone zand ingegraven fundcnng bleek op
veel plaats.en :,i,lcrk veni:toord: $lcchh. cl~ o.ndeMte steenlngcn werden teruggevonden.
Dl.rcll naast het 16c--tcuwst muurwerk wenlen r,vee van vlechtwerk voorlle:nc palen~
rijen. op afstand van ca. 75 cm van elkaar, aangctro1IetL Mo1,>elljk IJ)l•t bel hier om een
on<lt!:rd~ vnn tien ce.nlcre ~rad.svcntcrking. Enkele palen :.rnHen dc111Jrochronologisch
worden ondcrt.otht.
Bron: J.t,irverslag 1986 Openbare \Verken Alkmmlr (E.HJ'. Cordfunkc).
Bij graafwerkznamhcdcn op hei 1errein vnn het voorn,alise n,guliermkloos1er (1je eerdere krmueken) werdei1 doorG.P. AWers (ADN) men.scnbocml<ren en nnrd~•werk
(proto-stecngocd, 15e-l 6c-ewws) vcrz;,meld.
Am,tell•nd No e<:o oriënterend onderzoe.k m 1985 (Da1emarl~avosloo1 L986) I; door
het RAAP, in opdrach1 van de Landinrich1ingsdicnst. e.:n veldkarrenng vcrrlchl in h~r•
inrichting,Oi:gebiC:d Amstelland. Het onder1.o~k. omvatte verschillende elemeutco: het
belopen va.n het hele gebied, de. rn,çpektte van slootkanten. boorondcrLoek op daarvoor

In aanmerking komende plrultsèn en (samen mei AWN-ofdcling Amsterdam) een
opgraving in t:t.n door nieuwbouw bedreigde Laat~Middclt.-cuws:e 1,1,•()onplaats.

Voor de vroege bewonîngsgeschiedeni~ îs deaanv.e1jg/1cid van een voorloper vun de
Vecht belangrijk geweest. Van daaru,t werd rond 1200 ,. Chr. (in de DuinkcrkOO•
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pcnodeJ.zaod en 'lavei ofge7.et Erom.stond èeo milieu waarin móert.1.shos rnt on1v.ik.l,..e-,
tingkwam én uilemdclijk boS1·een groeidt,, Tijdens de Duinkerke Ul-periwe vond van·
uit het Almetè erosie vnn hel veen pl.1:us en werd. \'OoraJ in de 1we<..-dc helft van de
12c eaJ\lo n. Chr"1\\.--are klei afgezet.
Uli het ondelZQCk is gobl•kcn do.t nis gevolg van veonwinnmg en vooral s1odsuitbrc1dlugen vun de Middetecuw,e londinricltting en het archeologisch bt>demarcllief weimg is
ovcrgel>loven, Slecllb op cnkele plnat,cn is de oorspronkclijkè situatie vrij goed
l>ewaard_g.:bloven. Mede op grond van iumwezige natuurwaarden zal één Lant--Midde·
leeuwse huis-plaats voor bè!,cl1ermlng volgens dt.!. Monumentenwet worden \'óótgedrng<:n; achmen nndere (uit Lale Ur.crtijd en Late Middeleeuwen) ,ljn ui~ meldingsgebied
g°"'•aardeerd.
De opgraving in een Mlddeleeuw, huiserflang$ de Bullewijk leverde l'O'ten von hoordplaa1:sen, hoU1en palen tn voor ophoging g~bruiklc. pluggerl OJ),
Bron: Jaar,crslag RAAP 1986 (R. Datemu)
~\mstehffn Oonr A\VN-ufdclingAmsterdam (P. Jloo~ers) werden twee vindpluat5en
van Laat-Middeleeuws (k()gclpot, paffrutll. sietburg) en loter aardewerk langs de
Bo,enkerkcrwcg gemeld.
Am'1enlam: centrum Ook in 1986 wa• hel ,mdskemondcrzod buurtgericht. Dat wil
zeggen dat Meci<:proet,,g.,.,j, een IUll\tal percelen per buurt wordt onder2och1. Door de
ondcrzó0~,resulta1cn uit \'èoolllcnde huurten 111ct cl kaar 1e ,<rgell)ken wordt v<twa<>ht ven,dill.lon in kommmpti•- of verorulk,1'•tronèll p.:r wijk tè kunnen va<t.stcllen.
De result;11en van Je afgelopt,n jaren l1èblk:n aangetoond dat door dit ondcnock ook
kriteria voor sociale dlfferenuruie Cfit h01.:wC'I hij ultumderi.ag, voor etnhche afkomst
geformuleerd kunnen worden. In dit k"der werden in maan 1986
huls1,errelcn onrgraven ,n deJordlUl.n, te weien de J1Uizen AnjcUeru1ra:11 103. 1()7. 109, 111 en 113.
De rercc1cn AnJeH.ersstraat 103 en 107 waren door gron<lwerkzaamhedètl in het \'erleden diep verstoord. zodat het onderzoek hier g""° resultaat opleverdè.J)e percelon 10?
en 111 blekél:I rond 1620 tegelijk gebouwd ,e1.11n en een gemee1L-chuppelijke ronde
nf'vulpul te bezittcn... lÀtl.C uit habt.cen opg,etrokkeo pUl, \\US door een muur, die pand...
lel liep ttlln dè percelcring.,grt:ns. in tweeën gescheiden. De diameter was 3 men de pur
was tot C"en diepte van 2 m intaL..r g~blevt..n Zo konden t\\o'Ce onwtuignJke , ·ondstg.roeptn uit het 1w<lede kwart vnn de 17< eeuw geborg<:n woroen, terwijl in de bovenl1U1g nog
twee vondstgroepen Uli de L8e eeuw aanw<:lÎg waren.! fet ontbreken van, ondstgroe·
""" u11 de tweede helft vnn de 17c eeuw wijlt erop. dllt de put in tlle tijd gèletgd is.
maar nift zo grondig dat die oudMe lagen wrwiJderd \\--erden.
Het hul• Anjelicrssll'IUJI IJ3 wa; gebouwd met een or ht'1 achtórerf gelégcn hou1en
afvalbak met de maten 4,3.S X 2,30 m•.De lngesr.wco bak wa, 101 een diepte van
2.60 m nog imnk1, Opmerkelijk "'11' dat, ofschoon de aanleg In hout aJwijkend "'"'' v11n
~ie v,n de huizen AnJeliersstraat IOY en 111, het gebnti.k>p;umon en de kon,1rultièua1um identiek wareYLOok hier werden voodstgroepen u.ithct tweede kwarl vnn de 17c
en uit de Jije eeuw geborgen,

,,Jr

Oe rt~:u.llatco vwt deze opgmvint?en zijn d(lOr denonwez1gheid van twccmuo..l dne
\•öncbtgrocpe.n uit ctnz.olfde pdricxie.zecr bruikbour voor \·ergelijkend onderaock.

Archcölogi,chc Di~nst, Amsten.lom

J.M. 8aJ1n

Am.stenl1tm: Sloten (afb. 14) Dil onderzoek werd uitgevoerd om enerzijds meer inzicht
te krijgen in de prt.,u..ihhtorir van A.ahltrdam en aadcn.ijd!ît 1e -zien of zich in tie mntc~

nae ku.huur ve~hilh.m vt>drdoen tu!i~eri :irad it:.n pltmeln.nd. Hiertoe ~:-erd een ltuhtcrp
opg;gra,·en,gelegon op het perct!<:I Slot~rwcg 91[)/0eerban. Tot voor kon stond h1er
een hoerde rij. die vanwege de herinrichting van dil gebied g•~loopt is. Dehuistcrp
bleek opgeridlt te zijn m het laatste kwart van de 13c eeuw, Ouder vondstmaterfaal
3111
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Alb. 1-1

AmMcrdilm: M111m f'mfie:I in cen.La.u-Midd.cl~u"'\Clt.rp mt:I huvtinclkau~-=n 13..:·en

t..•.:n 1-k-reuv,.:,c \tO(Jl.pt;1_.,.,_~nlf'! A1'clh.'il1lt1gs~hc l>11tn~l AmM~rd:.un.

Af'h. li 8i!\crwijk. Fundcnngen uH d..:. f4e ec.uw c,pbctpCrcel'l Bl\.>o1nUll5I·.S.S. t--010: /\\VN.,..-crkgmt"f' Bc1A:rw1Jl.
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werd met geborgen 0• ierp W1l$ 70 m lang en 30 m lm,cd l)c h,,vcnlnag '''"inde
hmp der 1ijd door bouwul-hvhdten en "!!ali,.ering.,,.erl.iaamheden ,1.,,, nangctnl<I. Hel
vondstmatcriaal op en rond de t~rp wijst er evenwel op. da1 de terp pc:rn,nn~nl \.".In de
l 3è lOl en mtt de 20e eeuw bewoond 1s geweest
De hui,tcrp ma:ik1e deel u11 van de omgmoing Sl01en. l let bogm d•urvan ligt m <Ic IOellc eCtJw. De oudste vem,elding vnn Sloten dateert uil 1()40, maar hcef1 "aarachjjnlijk
betrtkking-op een si1unlit?. die. reeds tn de- lOe eeuw omsman was. De opgegr.t\'Cil hui.slC'f' 1'evindl zich nruidt! rund vnn hel on4linnJO{ZSgeb1ed. Zij ,-cnegenwoordigl dus een
nübrdding ofliever i!e.o intcru.ivering vnn de on1ginnîngsakm•1teiten.
Voor hel ondcrLuc.k naar ven:chillcn m dè mutc-nele. kuhuur tussen btat.f en pluucland
wn., ,ie berging van een ,·onds1groep uit de 1Wfede helft vnn de 16e e<'Uw in een aan de
hubt~rp _grcnLende \IOOl \iun hclang. Opmerkelijk wtt~ de aàawczigheid vl),n 1111 Italië
gcImp0t ,~~rdc majohcu.., wi.lal'\'an hel 1..çrmoeden bcMtmd, dut deze zou kunnen hcl),.,.
l'èlt 101 de lnnm•atic!I die binnen een mcen,tcû~UJl,.e kulumr werden geïntrodui:c:ertL

Het beu-of hier= fnmiere (frum,rhaal) vervaardigd in Mvmelup<1. Hel fraai p<Jl)•
chrO<Jm ullgt:'"·oerde !'-tuk nardcw!l:rk i~ gedekoreerd met een lllia,, in het midden c:n mei
bladmoueven op de mud.

Archcololli'chc Dienst. Amottrdam

J.M Baort

Anna P,mlowna Tijdens bodemkancnn~swcrkzaamheden werd in de geUJknamigc pol
tlèr een L.rull•Mlddcloeuwsc vindplna,s (met a;. verbmndc klet. kogelpu111ardO"erk en
ping.sdorf) onttlèkl. Vinder ~n melder: P.C. Kuier (Stiboka).
Buriilngerhum: Haring.hub.en Voortzellin!! vun ,,..oam~m111gen door leden van A\VN\\<rk;!roep Sdta_gcn ln een dijk-rt>twit of l"'J' In oen houwpul werd een vcnnoedchJk
lt)apvlak. (hutkom) UÎI cl!! I3e CC.U\\1 vaSIg_c,tcld l lcI ond~rzock L3.l nui ¼onJe11 \.'OOr1p.ezel Melder: F. Die.lcrik, Schagen.
Borgen Tijdens dotuwleg van een nl)O] nnhij Duinvcrm.-uû. <ruitte de cîgcnaarvnndo;,e

ui1>panning, G. Sch1ering, up de <kelet1cn van tl\ee In 1799 (tijden, Je Engèls-Russischc invul) g""ncuvelde Fmn:1e soldnten van het 6(le reg,mcnL Na 1ussenkom>t van dt
R1Jkspol11ie werden de ~10fTeliJke res1en met de ërb1j gi!'f'<-mden knopen, g~pcn en mw1-

11"' overgedragen aan de 'gravendienst' van de Kon. Landmach1 (HJ.R. Jongen).
Mcldcr;A.E.L. van llzcndooris Schoorl,
Bevcrnijk (alb. 15) Op een d<>0r nlbr:mk vrij~elwmen terrein aan de zuldzijde van de
Bree,"trnnt (nr. 51-55) is door AV.'l'\-werkgrnep Bcvcrw1j~. begeleid door G.P.Alders
(ADN), tèn opgraving uilgC.\·Ocrd. Het nm!er70clc'. vond pluais vonmfgnund o.an de
houw vun een "inkclp&nd voor C & A. Aange1roffcn werden tic funderlng~n van een in
J• rooilijn ~1aand bak!,1enen gct,ouw van 8,75 X 9,75 m. mct uannouw aan de uchutr•
zijJc. en muren van 0,9 101 1.2 m dik. De ht>U\\ IÎJd ligt waarschijnlijk in de eer;1c helft
van de !-Ie""'""· Er is socumlalr veel lr.1k,11?.011 uit un~l!f hel Lierde kwart vun de
t Je. i:euw gebruikt. Tegen ee.n van t.k ,ijgewh ,tont! een (hllt!:r \'N.Stcc.nd) J10utcn hul~
wonrvan meerdere vloemi\,e:;tu's.met Pijbe.hore.nde ~1ookplaatscn w~tdeo tcrugg~vt,10-

den. BiJ één van de verhwwmgen vnn het ,tenen ge\xluw, (>tns1reeks 140(1, v.ctdon ,n
de fundenng schccp!.TC:,tt:n ve.rw~rk.l. teven.., ·werd eT een bccrpuI aa.ngèlègd. die veeJ
anrdewerk 1111 die tijd hevauc. In be1iedc-elle van het terrein dm nan de - purallel mln
de Brces,rnm lopende- Mcersmun grenst dateerden de ouds1e lagen u11 de l3e eeu"'
Hierin be.vonden zich ,eel leerrestc.n (äfsnijdselJ. Tijdens het onderzoek werd mede-werking: ondef\londcn vnn de gronc.Jeigenaar. de he~r J,Th.M. Kochx. \"tl.Il C & A Nederland, en van de serrH,cntc Be\·l!rwijk, die een kr::mn besctukbaar s1eldc,
ADN. H3lltlcm
G.P.Alders

3!13

ArchcolOjl.ÎSChe kro111ck Noord-Holland

Al.1>. 1(,,

Bu,ck 1D Wotcrharu.LA.ardtwt'.!kcn pol

(J)-..11:JJIUL) van !\t",1~111oJd WaaodtiJti.lijJt 2.l' hdü
W•
'kh:ml 1:4, Tc~mng; IPP

""uw

Leden van AWN-wcrkgroep Hevetwijk dt<lcn <>p meerdere nndcre plruusert vondsten

en waarnemingen. Op e<:n bouwu:.rrcin tussen Arends"cg. Galgt:nwcg en Grote I IOUI·
weg (op de pla11e11-roml ,·an Jac()h van Deventer uit ca, 1560 l< hier het Galgenv,ld nangcduid) werden rcs1en van hou1en palen (cwcrbliJr.selen van galgen?) waargenomen, Er
w'Crd ook wo1 inht!Cms-Römdn.'i uardcwcr'k en Romcirl.~ imp0rru.nrdcwcrk gc\·Ondcn.
Proefputten op een houwtcrrtin aan Zeötra.:i1 4 1-B lcvl;!rde:n fundcringrcstt!n van
hou1en planken en hak.stenen (l..a31-Mîd<lclceuwi <>fl:mrr) en ,en houu,n besehnelïng
()p,

In •en noleringssleuf aan Honanderweg 27-29 w<'rd op ea.. ~-15 m onder bot maruvdd
een - in dit gebied nl eerder waargenomen - kultuurlaag uil de u,enijd aange1roffen,
Op een aru,greuzencJ bouw1errein werd aan de oppervlakte Laat-Middeleeuw, aardewerk verzameld, Melder; F.M Wîcgmans.

8 ,ock in Waterland (afb. 16) Even ten noordoosten VlU1 Broek i11 Wiuerland werd op
het land van de firmu Spaan~ en Grbot een hui.splaats Uli de 13è-l6t eeuw opgt!gr&ven,
l ltl doel van de opg.ruving "'ras ltét vas~t~lleo vnn Ue omvang van (Je liichadedie wattr...
peilverlaging toebrengt nan Llc nrcheologische sporen in dit veengebied. Hl!l bctn-:ffcndc

pen:ecl wordt al geruime tijd st.:rk 011derbemalen. 1lelaas werd aeen hou, oange1rolfen
waaruit de mate van o.(ydaliè kon ""'rd"n opgemaakL De moemjk te in1orpre1ere11 sporen he.'itonden ,·oo,mumeJijk uit plaggenwallc1j,-.s. 1.<,wc.l uit d, 13C-i:f.:.uWsè fa!tc ab WL de
l6c~<1u1<se. Wd kon duiUclijk 1<orden geconsU11eerd dat de peUvcrlnginJl ook deze
plagsenwalletj~ hecfla.anget:ui1; nai.for onderzoek moel uitwijLtm or de În\\<trking_ van

zuurst.or, schimmels e.d. indi=.rdaad ook de: coru,c:rvcrlng::,to.::~ta.ad v.\n het ecologi~che
01aterta3I nadelig heeft beïnvloed. Hei 1s curieus dat nlc1 minder dan negen ~11tcrpuHcn
uit de Jongste fase werden aangerroffen. V;rn de marerîële VQndsren zijn een hagmen1
goudlustorniajollcaen een Jyd~mpe me, hoakoor lte1 vermelden waard.
IPP. Am>terdam
J.M. Bos

Cll.lJandsoog C. Vriesmon te Callnndsoog meldde ro,ubten von her strand. Het hier
opgebrachu~. uit llct Schulpcngat bij Den Heldt.r opge.70,gen zru-id bC\'Ot nnast moderne
Ammunî1ie ook ()udcr~ voor"'1erpen: munien (ondermeer een Engclicgouden nobel
vrtn Hcndn1: IV. uit 1412-1.l), aardewerk (kogelpol en IB1cre scherven), ilivers mL1nal·
werk (kan9n.:-kogeh. degcngtw·es11 1innen lepels en ges1,e:n, pa.~r)~Aangenomtn mug

worden dat veel V'J.n du materiaal uit ,cheep~wrakken a.O.:om-;tlg is.
Verg_elijkbàre vondsten werden ll"melcl door W,A. van Unk
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Orethlcrfand: Oostc,blolder Na waarnemingen die reed~ eerdtr vw1wege her Wesifnes

Museum vemcht waren, onmiddctujk ten noorden van de N.H. kerk te Oosterblokker.
werd tijdens de re.<t.uurmie vnn de kerk een k.lcin onderzoek mgestcld in het mwcadigc
vnn lwt gebouw ·füee ooord-zuid sleuven 1Jjn gegraven. één pal ,·oor het orgelbalkon
dwars over het schip, de andl!fe middén door liet dwarsschip. liet beeld was in beide
slcuven gelijk. Sporen van con oudèr kerkgebouw of een eerdere bouw!'a.se vo.n het
bèSUlllndc zijn ruet gevonden; wel ,-elo op rijen liggende bcgnwingen. n= bcsmndcn
uit georiënteerde grnflruilcn,die tol maximaHI 1.4 m onder hei maaiveld reikten. De
kuilen wan:n gevuld met •kelerresten. di.-deeh stMk vtrstoord waren. De grnflcuiltn
waren overdekt met een puinîge ophogingsta,g van ca. 0,8 m dikte. Daaronder bévond
ll<h eeo 0.6 m dikke laag van egale grij,,e k;lel (<>pgebracht) rustend op e~n du one ,,:getaueband aan de l><>venzijde van de v-.i,,te klciondergrond. Gm'en en bovell$te ophogmgslaag dateren uit subrecente tijd
De 64 ,keiellen uit dit onderroek werden op de gebruikelijke "ijze bestudeerd. Het
mntcrioal wns echter zeer summier opgegraven en van een slechte kwaliteit, zodat de
collectie slechts zal wordeo gebruikt ,-oor ve'l\elijkmgsdoeleinden.
Bron: Jaorverslag ROB 198b (H. Sarfatij, G.F. IJ,creel).
Eilandspoldér Door bel RAAP is de vcldkanering in dè EllnndsPolder \<OOrlgezet. Het
ondorioek <tante in 1qs5 (Da1crru1 1986) tn WMdl uitgevoerd in opdracht van de
LandinrichtingsdiensL Het Is in 1986 grotendeels voltooid. Lángs hel noonklijk deel
van het water De GollW, In do <)Ostélijkó vaarpoldtr. i~ inmiddeb een duidelijke bewomngslijn uit de perlod• 1000-1300 va.'1gcslèld. Mogelijk is hier sprake "l!n
vroege
fase V1!Il het oude dorp Schermer dat v:maf 1063 in sc:hriftelijke bronnen wordt
genoe/lld, De plok vun de bijbehorende kerk of kapd is tot nu toe nielge,'Onuen, maar
z.ou kunnen liggen inde omgeving van molen De Havik. aan het noordelfjk uiteinde ..,an
De Gouw. Hter heefL mogelijk ter plaaL« vaade ntolen. ook de kerk v:ml!et latere
Schermer gestaan.
Een andere- mogelijke - bewoningslijn uit de penode 1000-1300 i< lang;, de Globdijk
geluknli.seerd. Vermoedelijk is hier sprake mn b.ct oudo Graft. Van de 1n,anl(Qkerijc11 en
andere industrieën die zi.chln de óostcUjke vaarpoldè r hebben bevonden zijn geen dui•
delijkcsporeo aangeuo[fen. In het zuidwé>tclijk deel vnn de Eilnndspoldtr heeft de
kanering 101nu toe wtînlg 1e,;ul1a1en opgclevcrtl. Er werden geen sporen van LoatMtddelecuwsc be"·oning uangetroffen; wtl enJlèle !•tere molenplaatsen (vaak o.Ueen
herkenbnllr aan de pcrt:eclsvorm) on huisplaatsen.
Bron: Jaarverslag RAAP 1986 (J.M.C.Pragt),

=

Enkhulien In verband met nieuwbouw werd door de AichèOlogischc \Wrk!!J'Oell (Oud)
Enkhmzen een onder.1wk uitgevoerd op een tem:in wm de Vl,sersdijk. Dit leverde
sporen op va.n beworung u.i1 de 14e- l.Se eeuw (o.a. een me~tlnagmc1 aurdi::\\'erk, Ie-eren

textiel),
Bron: Jaan·crsl11g 1986 Arc:heolog1sche Werkyroep (Oud) Enkhuizen (J.\11, Loo,<).
Haarlem; centnm1 (ulb. 17) Door gemeente-archeoloog J.M. Poldermàns en AWN•
werkgroep Háarlem werd or een groot atmlfiJ plaatun in Haarlem onderLoek w,rricbt.
Hier volgen de belnnirijk.,te lokaties.
JanJ;wég, Op de OO<tfl.Jnk van de strandwal werden ,wte uour stuffzaod van elkanr
gesoheidtn akkerlagen uit Lant-Noolithioum-Vroège Bronstijd aangetroffon. Uit dè
akkerhlgen werd aarde""'' (vooral kl<ikbe,er, minder wi.kkddraodbcl.or) ~ vuuNteen
(piJlpunL knoopschnbbcrs, afslagen) venarueld Verder werden enkele grepfl"I', '"'Ucn
to punlkuikn waargenomen.
f<oolsteeg. Bij de afgraving van •en 1"1Tl'ln tussen Koolsteeg en Raan,tecg "'crd,nruist
andere sporen van bewoning (o.a. waterpu11en en b<:erpu11en) een <cherwnlang aange305
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Alb, 17 Haarlem.; c~nlrutn.. Tljdem. cc.n Clndcn;ock tl.In de P.tpt=nlmt!n~~"-1 kwamen fondcrmgt:.n.
rum ht'.'1 licht van do rond 13$S gd:K1u>Adc ')t3'hlmuur mei de druuuw, verh11nûai \'c:i,Ungmrcn J)c
Ci«-Vmuw,Oe funth:rmgcn ""~nkn in ITTR w1gebn.'"l.J om<lo. w11lmt>lc.n De Adri2àn te dr,lgl!ll
f'ol<•I Opcmhan- ~.:-rknl Hanrle-m.

troffen. Deze bevoue v<d 11Jllfl'abrika11,n, mi,bu~sel~ en O\'l!nOndcrdelèn. ,l'lllltliil kan
wor<len afgeleid dat binnci, dil blok '1l!n p<>ncnbnkk<:r,,l,oorijf wa,, gevestigd.
Papemorem"<sLBij """c,nder-.oek op het terrein waar tot 1932 mokn De Adriann

s1ond wt:rdco. behalve de fundering vun dtle- malen, tevens f'undc:.ringsre~tèn ,,an de Uli
het mJdden van d-, l~e eeuw daterende vesbngton:n D<: Goö-Vrouw met de bijbeho·
rende stadsmuu.r a,ingetroffen, De tijden, het beleg ,an 1572-7.l ,wrurr b<:>Chadlgde
toren ""'d in 15811 herbouwd en in 1778 gesloopt. De 14c-ecuw>e muum:sten v.-;1ren
gefundeerd op spaarbo,s:en. De boogvoeten ru~ue-n op 1,wme eiken balkkunstru.k.ties die
zelf op essen ltcipn.len wil ren gefundcerd. De komplete houten fuadermgskoosiruk11es
waten omgeven tloo, een \'lech1we:rkwund van wilge1cncn, l)e ~-e101ge vo□ds1en dateren
uit de 14e ltH :!Oe eeuw.
Bron: Jaal"''l!nfütg 1986 AWN•werk1.1-roep Hnarkm (A.M Num.:m): faor.er,;lllg
Gcmeente-nrcheoloog H;tarlom 1986 (.I.M. Poldemutn>).

Heem,kcrl< De vanuit hel ADN rundkas1ecl AMumt>urg uitguvocrde nnder,oel.ingen
wetden ,•oortgO'ict. In L9a6 werden met behulp •on leden van AWN-wt'.rkgrocp Bever·
wijk. enkdcproe{sleuvcn tzegravèn. Op het gr,twt'ld van htt voorplein ten n(H'trtJ\\C..-tj;te-n
von het slot werd ~en in de 15<!"11 l6t«:<:uwse opgevulde gracht gc,·ondcn. In e<:a der
grachttulud\ bevond 1.ich het re~a;wt v::m cc:n mogelijk J<ltrolingl~:he waterput, dte Qij de
aanleg van de gmrht, was doon;neden.
Ook op ren weilnnd ten noordoo,ten van hei s101 \\,:rd een gracht vastgesteld. ln het·
zelfde perc~l be"w1nd1 i.ich rw..n de 1.1jdc van het ka!'ltee1 een fundenng u11 de eerste helft
,and<> 15< eeuw(bàkstccnfOrrnaai 22·22.5 x l0.5- 11 X 4.5 cm) met latere herstelhn·
gtn. Wrumchijnlijk wus dil, toen clc slotbrug nog oM de.te kant lag. het bruggchoofd.
ADN, Haarlem
G.I'. Alden
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Hoorn Tijdens restnumtiewerk::zaomheden aan de N"oorderkerk te HOQrn werden vanuit
het Wesüncs Museum waarnenungen >'Crrich.L Vas1ges1eJd werd dal de fundonng von
de noordwestelijke vienngspijlor dezelfde is als die onder dc(gro1endeels ufgebrnkcn)
muren van de ccrs1e bouwfase van de kerk uil 1.441. Om vcrzakkrng vw1 de pijler 1e
,oorkrunen had men door hel rie1vcenpakket tot op deongornerde klei gcgro,-.en, en
daarop een klcipokket aangebracht. De oudste murèa ru,1ton met hun ónderJJggcndo
fundering ech1cr op hei rietveen. De fundering onder pijler en 011ds1e mllilln bcStonJ
uit (van onder naar boven): lange sparren in de lengterichting, korte dwarsliggende ber•
kcstnmrru:-tjes, en 1.wa.re eiken balken in de lc11g1crichting.
Wcstfrîe.s Museum, Hoorn
T.Y. vnn de Walle-vnn der Woude
Room: We,;1erblokker Bij grnilfwcrk op een terrein tegenover pen,ttl Westerblokker lS
werd door D. Koeman 1111 de,e plants kogclpotnnrdewcrk, pingsdorf en andenne nangctroffcn. ffot verhoogde m.idd,mdecl van hel terrein wij::-1 crop dat dit materiaal nllcnm•
stig is van een Laat·Mlddeleeuwse woonpla•~
BromT.Y. van de Walle-van der Woude. Westfries Museum Hoorn.
Marken De Kloosterwerf is een vcrdl'Onken ierp. gelegen in het Usse.lmeer op enige
afstond van de nög béSlaande Rozenweri. Door de amau:ur·ardleoloog en ·duiker
S, Buwaldn werden lucr twee runden van I0e-12.e-eeuw,c kogelpuucn naar boven
gehaald. De scherven dat~rcn uil de on1ginningsperiiide. 1oc:n Marken nog vu.mat 3.àn
het 'vnstclru!d' van Noord-Holland. Ook in dl!nog bestanndt Mocniswc:rf op Marken is
een kogelpoL,cherf ge.1>nde11 (Besteman/ Heiding:, 1979).
CPP, Ain51erdam
J.M. Bos

Niedorp Waarnemingen en vondsten door AWN·werkgroep Schagen.
In de Braakpolder: Lna1-Mlddeleeuwse kogelpotscheNen.
Tu.s.,en '1 Veld en Winkel: een l'rngme01 bewerkte vuursteen (!t-'tlffBbr.il;aol Bron.<rijd-sik·
kei?); L1a1-Middelccuws aacdewerlc
Groc1poldcr: cnkeleLaa1-Middeleeuwse huisplaatsen langs de Winkelmo.dewog.
Bij Nieuwe Niedorp: sporen vnn Lam-Middeleeuwse bewnmng.
Bron: Jaaf'trslag 1986 AWN-werkgroep Sciiágéll.(F.Olederik).
Oudcr·Amstel Op drie plaat.sen langs de RijkSstraatweg te Duivcndrccht "erd door
AWN•a(delingAmsterdam (o.a. E. Scbrrtitz) He-eeuws aardewerk (kogclpo~ vroeg
steengoed) 1,>evonden Aw1 de weMkant van de1.0 weg werd een l3c-ceuwse huisterp
gclokalisetcrd.

De R.ljp Langs de Rijper Gouw heeft in de J7e en l 80 eeuw een rtantal. w-,ilvimaankokerijen gestaan. .Hierann hennneren o.a. perceelsname.n als 'de Kokerij, 'het Pru~1uls' en
·de Prutnkke(. Op een van deze percelen 1s m 1986 een baggerdepo1 aangelegd, waarbij
1en behoeve van hel opwerpen van despuilknde de bovengrond van het hele perceel
wen! afgegraven. Erzîja al veel Noord-Hollandse traankokerijen onder nieuwbouw
verdwenen. maar er is er nog nooit een opgegro~n. Daarom word in hc:c baggerdepot
een vtrkenncnd onden.oek ingesteld, met als doèl de stookplaats t<0localiseren. Deze
werd echter rtit:l gè\-onden; nan de walvistijd herinnerde alleen cen.aan1aJ walvisbotten.
Het romplex bleek later (waarschijnlijk in de 18c eeuw) in gebruik te zijn geweest al>
l.ijmkokerij. ln en om de funderingen von homon barakken bevond rith een dikke lang
bott.o_n, voornamelijk bcstannde uil rcstt.n vunscllapèp01en.
Op de kop VllJ1 het perceel werden ûa:tman,1 re.ion gevonden vnn ttn boerderij uit de
ontginningspc:riode. Omdat de traankokerij nie1 was geVQndtn wc,rd, mede gezien het
vorderen -van de baggern--crlaaamhedtn, het onderzoek stopgezet.
[PP,Amstcrdam
J.M. Bos
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Schoorl lnhl:t wo,,teliJ~ tnlml van de H"ondxbo=htSlllp<-rdijk werl) door A.E.L. van
IJzendoorn een onvoUedig &kelet gevonden. Volgens een onbekend ge\ileven, met
meuU!ldetector gewar,e.ad pcr&Ql'n ,ou ter plekke een knonp govondon Lijn, waanut kan
worden nfgdcid dat h,er ,prake "v:in een in 1799 (l<n tij~• 118Jl de Engels-R=i>l!hc
inval) ge,neuvelde Fr:m., e sóldru!t >1U1 het 72e regiment. Vermoedelijk~ het ondiepe
gr~I' door werkz.aamh<'den aan de dijk am, het oppcrvlok genw.kt en door de gr.iafmaobmc beschadigd. De re~ten (wu.urnan 1n 1ec.Jer geval de~chedel çmlbrcekt)Lijn in hel
ADN ondergebrnchL
!lij dele H'nrgen gelegen uithof ,·,.nde abJiJ vnn Fpmond werd door G.P. ,\)der,;
(ADN) uit een S.loot.knnt wilt moteria:11 verzameld: inhccrns"Romeins en Lna1~Middeleeuws w:1rdcwerl en baksteenf'rngntenttn..

Sint \1nonen Waamomingcn door leden van AWN-werkgroep Sch:tgen in een bouwput
in de noordllnnk wn C<'n vnn de ttrp,:11 te Vnlkkoog. Uit de'"' ophoi,ingkwrun 13ecc.uw~ mult.riaal te \'1.)(,l'<iiC'hijn. Onder de 11:rp he\lQnd 7itlh \Crgrtwen \.ttll met daump
een venige klei-:tfzctûng. Melder: P. Diederik.
\\'a terlond Door her RAAP werden in Qpdrncht van d\! .LandinrkhLingsdien~l e.n in
'M1.n1enwerking mcr het Watctlam.lproject Vl1n ~el TPP >v--c:ldkatcringen ui1gc.\uenl
Wnterlond: oost, Van het c;,. 12()0 ha gmte gcb,cd werd, ,n nau•ulllog op de in hei
kuder vun het Wo1erfalldproject al uitgc1>Uerde kartenngen, ca. JCIC) hu bdupen en werd
in ca. 1100 ha een booronderroek u1Ige""'rd (ca. 1200 l>orini,.en rn 232 obieeienJ. l.n
tolll:11 rijll nu in Waterland-oost 41 J archeologische ob1ecien gekarteerd: l kerk of
kaptl. 210 zekcrebuisplaatsen en 164 mogelijke. 5 zckcre;,n -1 mo!!elijke llldu>tnële
loc:nics, 10 lrnraktl'.'rislitke lijnelemcntcn en JY nog natlcrtc ondcurocktn vindplaal\en.
\Vutcrland•Ka1woude, De veldkanering is met ûe uïl\loc:.ring van een boOrondt:rtoek

voortg<>:et c,n inmiddels ufgesloten. Er werden 28 1.:L1t-Middekcuwsehui>plaa1~en
aangeboörd, waarvan er l\\cè v0t,r besche.rmintl V()lg_fll<li de monumentcnY..-el z.uUcn
worden voorgcdrogeIL Kntwoudc hec,rt door ,ijn m>gnf afgezonderde hsglng w;~1rschijnlijk een :op;,rte ontginning gèvoml(J, De Nieuw,,ndam, die de Purmer of.,tuit, i,, pa<
in 140 l aangelegd; vóór die datum zal Kill"<>Udc ccrtler hij Zeevang d.1n bij W:itcrlnnd
hehben l,eho<,rd. In h,storisclle bronnen wnnlt Katwoude voor het ctr,t in 1323
genoemd: hel Yl'Ordt dan -nl6 copc---ontgmmng uIlgcgcven. De vondsten wi.i4en er echter
c:,p dat d,· vroegste ontginning al omstreeks 1000 ,s ge,c,n. gelijktijdig met andere delen
van Waterland. Uit de tijden• de kartcrmg vnstgosteldebewoningsl!Jnen evenwijdig aan
de I l.ogc Dijk CJl hoisplna1.,cn nan de Zcdde blijkt dat de voormalige vcenrivicrtJCS de
Zedde en de Purmo.r Ec uilgru,g,~punt van de oniginningtn waren. De kavelrichtingea in

het oostelijk deel von do polder suggereren dal ook het tuenU!lige Almere richting aan
de ontginning heeft gegeven. HicroYer valt ~""" Lekerheicl meer te verkrijgen. De bewo•
nmgslijn aan d<:Zcddc zou het ,;,udst kunnen zijn. Hïcrop "ijtt:n de afwijkende vorm,
ht't ttrotcrc fonnoa1 en de richting van de ptrcclen ten np7lchtC' vun de. huidige Vl'TkO'\oC•
ling, en het feit dat lm,lagenkarnktcr cfat •IJcl'll in de polder goed 1c 1ien ;, hinrunt·
brcckL Uli de hoorgegeve11s kan gee11 fa,cring "orden afgeleid. Al, gevtJlg \'lln manivelddaling en gr11ndwo1erstijging b het gebied geheel of gcdcchclijk vi,rlmen ,·oor h<1 m
132J opnieuw wc"'Td uitgegt.\-cn en ontgonnen.

Waterland-De Heul/Oostz.nnn. lo 1986 ,s ruim de helft van het gebied gekunecrd: het
onder1.ock 1.ol VO<>rjoar 1987 worden voortgezet. B.i1de onderdelen ,an de k:rrtcrinit,
het belopen en het boren. zijn zo1-eel mogelijk gekombmeerd ungevoerd. De resulmen
tol nu toe b(wcstigen het bcstrw.nde beeld vnn de bcwoningsgesch1eden1s van De Hèu.l:
de ontgrnning vun het gebied begon in de Late Middeleeuwen. maar waarschijnlijk met
vóór 1300. en tr ontstonden tw~ (maar mog.elijk meer) lintdorpe-n. De Hggiug van de1.evroegsle bewoning is nog niet g~hccl duidelijk Een deel V1lJ1 de gekarteerde Middel308

Archeologische kroni<lk Noord- l lnllnncl

eeuwse woonplaatsen ligt onder de huidige t,,,woning,Ujnen, een ander dcd llgt dullr op
ca 150-'.?0C) m van v1,rwiJderd.
tlron:Jaarvcrslag RAAP 1~86 (H Brongers. P. Vleugtls;J, Andrea; 1-tCJ, Vlsschcr),
Westc~l(ól!l?enland: Borkhou11 lot op een kaart uil 1(>83 al aangeduide 'Out Kerckhof'.
ongeveer 800 m ten noorden van de huidige dorp:!ikerk van Berkhout. is. tijdens deun,,,.,ring \llln rulh-erkavéllngs"erlc>.arunhedcn door eon brede sloot door,me<len. Voornfgunrul aan en direet na de,.c werkzaamheden1.ijn op dlt pcrc,,el wJJJmemingcn wrncht.
Er bleek lich een laagje van 10 cm sterk gecomprimeerd veen onder do 30 cm dik!«
bou,vvoor te be\'inden. Het vtt:n ligt 01, een c:chone kleîlaug van minstens SO cm dikte.
In de \'C~C sloottalud~ w.1rm t.c.r plaa.lbè van het oude kerkhof geen ingruv-ingco llimWe•
tig; sle.cht.s enkele mc-menbèendercn bcvónt.len 1ich m de bouw\foor.1c..n oosten Vllll het
11ude kerkhofwnren drie ingravingen in het talud te :den, vundsd,m, en vrijwel ge_hocl
met veen gwutJ. In 19(,9 en 1972 waren door de heren H. Kolli, en/\. Schenneral
woamemmgen op het oude kerkhof verricht. diè mter vondMen oplncrden, Niet all~eu
werd toen meni,elijk botmtuenaal. tuf.'ittta en rode ,:andstccn ge.\'Unden. maar çx,k
wi:rrtn er oardewerkfro.gmenten: ·pingsdorf. paffroth'. ·andenne•, het vroegs1e protosteengoed en hnndgcw,rmd grijs aardewerk ('kogdpoL'). Dm er 111 1%6 w weimg te
vinden was. is ,,·n.ar.;chijnlijk. het gevolg ,•an ploeg.- en e~lisatiewerk.zaamheden
ADN. Hruulcm
QJ'_ Aldors
\Vle..ring~n: Oosterlilnd Oe \'OOrgenomcn rt:st:au.rutie van de NH kerk LC Oo.sterlnnd was

annlciding 101 een opgraving op htl ker~hof. direct ten oosten van het kerk_gébou\\,
Docl w,~ hel koorgerle~hé'. Wu t'lij c~n vorige restnurutic. ongeveer hru1derd jnar gele•
d~..n. \li'Mgcsloopt. tiet oruJcrloc.k., duI ,-porC'n \'llll houwfn~cn uit de 12e-13c eeU\'-'
orlevcrde, is wtgevóèrd iloor de ROB. &11 verslag 1.fil in !Ie vcylgemle kroniek worden

upglnomtn.

Bron:Jaarver,;lag ROB !986 (H. Sarfatij),
Tijdcm het oruJer7ock iri <li! NI t kerk te Oosterland werden frngmcrium vun 43 individuen geborgen, die na een l..ort onderzoek ,·<>or herbcgmvlng ,Jjn teruggebrad1L Van-

wege he, geringe aantal en het ontbreken vnn mog~lijkhcden ze ann een be paalde
houwfase van de kerk LOC te-schrijven. kunnen geen gcdetntlleerdc Cónclusies "orden
gcnt>kk~tL Voh.taao wordt met een öVerzic:ht van Uc lótflijtlcn vooT mannen én ,·rouwen

samen: 0·6jtlllr:1 lnd.(7%);1i-l2jaar:geen; 12- ISjaar: 1 ind.(3%): IS-25 já!lr.5 lnd.
(17%): 20-30 Jaar: 2 tnd. (7%): 25-35 j>ar: 9 ind. (30%); 30-40 jaar:5 lnd. (17%): 3545 jtlllr: geon; 30-50 Jàar. 3 inJ. ( l<J'\-o): 45-55 j:lftr: 3 rnd. ( 10%): oudèr dan 55 j111ir:
geen. Opvallend i, een ~tge sterfte m de jonge leeftijdsgroepen en de hoge sterfte op
middelbare JeefuJd, Het is mogelijk dnt de opgr;wing plaatsvond meen weinig reprcscnuuier deel van de he!,,Tfafilpluats, U11 de cijfen, kun.oen iek.er geen demog.rafi:-chc cvnclu-

s1~ worden getrokken~
Bron:Jwrn.,,r;;lag ROB 19~6 (O,E lheree_f).
zaaustodt: Assendelrl Leden van A'-;VN"afdcling Zaanstreek deden onderz:oek m
;\J.<cndolft'. vcldkartcnngtn (slootkanreninspektie. bonngcn) op weilanden langs de

Dorpsstrtlaten c,pgrnvln~-en op versehcldene plo.ntsen ann dczestraaL
1n de nabijheid va,, Zuideinde wtrdcn wVèn ruingrenil!nde 1<Ctdepcrcclèn verkend. Op
een ervnn werd een Lruu-Middcleeu~ tcrpjèontdekt: kogtlpot, pingsdorf en !neer aardewerk Bij bOnn&cD blèck hoezee,'-'" oxydatic en •crdroging van htl veen. het gevolg
van de recente gmndY.'llh!:rpeil\'e rlag.ingcn in diL gebied. nJ b, iaget.et.
Verder n3ar hc1 noorden werd In de weilanden 11ch1er 'de ijsbann' wat pltig.~dorf, paffrath en kogelpotaordew..rk ,..,rz.amdd.
Ten oosten ,·an de Dorps~trt.at wtrden twee percelen \·erkend. Vmuh1c:n; paffrmh en
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post-Mfddel•euwse uardcwerk.
Op de plek vnn hel nfgebrokeo politiebureau atw de Dorp,-straat werd een opgrnving
..:nicht. Dil leverde vooral bakstenen funderingen op: van een kcrkhofmuur (behorende bij dein 1410 gebouwde en in 1852 gcsloop1e Odulphuskerk) en van vcnnoedehJk 16c eeuwse bebouwing.

wa.,

Een opgraving aan Dorpsstraat 566, waar een boerderij
nfgebroken, leverde sporen van 17e-- l9e eeuwse bebouwing en tffllens Lant-Middeleeuws: aardewerk op.
Op hel - nl gedeeltelijk afgegravcn - ierrein van een afgebroken boerderij ann.Dorpsmaat 46 werd eon 0plloging,pakkct (mèSt) vastgesteld en Laat-Middeleeuwse aardewerk (l<ogclpot, <tcengoed) ..,r,ameld.
Onderzoek op het erlen in het inwendige van een uit ca. 1700 daterende, binn.mkonaf
te breken, boetderij ann Dnrpswaat 39 toonde aan da1 bier een ophogingspàkket
(voornamelijk mest) van ca. 2 m dikte aanwezig is, In de terp bevinden 7,ich kleieloeren
met stookplttatsen en bak$tencn funderingen. Laat-Middeleeuwse vondsten: kogelpot·
uardewcrk, bllluwgrijs. steengoed. pingsdorf. eeo schoen, ~011011.
Bron: Jaareerslag 1986 AWN-afdcbng ZawJ.Streek (EJ.Helderman).
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An,. 1. ·., (Jm\'('flhtJ#t!'. llrOJ.lU\·1,. ,~"\.'"è\Cha:=l'\.1.!ll \'Ofl l hlv.:l'ltum wui.lt \l..:>rk., Cll ISOO·J 100 \ . au"
n"--clm mc:t iouw•, 1inh ml'l 1l118èlfndrukken. Schaul 1:.2. Tek. J,1', ~k fon&

·s:~Gra,'tohoh~: Br0110-.o lnfb J). Jn de ooigeving van hel nekenhui~ BnmtW\1 zijn in hel
\'e'Tlcden C(:n aantul \'onds1en gemeld die duiden op pr.eht'\t<>n!'ichc tn mogelijk ook hh·
1orisC"he bewoning op de Mtandwnl ter plaatse. Op het Lerrein van het ✓-l~kenhuis ,elf
vc.rzwnelde Beel:1eru-. van BJokland in l~llJ scherven uil de Romeiose1ijd en de M1ddelccu,,c.n. In \.crband met tie nieuwe nanbouw van het ziekenhuis- werden dnnrom m
april 19S~ utm a.:m1al bc,ring<!n in het te ~bouwen terrcin ultii:voerd. De p111ab ,•an
dt::2.~ h~1ringi!f1 werd gekozen in hei hoge gedéelte. Gcconcludec::rd werd dot ond~r een
vcr'i"U.1ordt laitg van cru. 60 tm l.!en nau"'t!.lijks untwiJ.:keltfe, wnn.rschijnJijk namurlfjk
_gevormd!!, bodem aanv.ezig wru..
le!ll tijJt v3n dt P<tU\I. hlecl eclucr dru in de 1uldtlijke. hoek '-'iln het terrein u:>1;-h
nn-hrologlsche ,porèn gèvond•n werden. Bij hot onderaick dlll dallrOp wcrtl i11ges1dd
blee~ Jat op ,Ie oude slnll'lll"al Inderdaad ~ewomng """' gew=t. wanrvan de ,p0rcn
echter vrijwcl overal - en met nàme 1,,l p hel hoge gedeelte - \\,aren geërodeerd Dankzij
een depressie met een hoog1e,,:1~clul I an minder dnn cc11meu:r In de ,uld~lijke lmeJ"
w"ann nch veen hoi! omwikkeld. waren de oor,pro11keh1ke Ingen over een longlo van
17 m terug te vmden.
Di.rcc1 op het oude.duin2.and. uhwiggend over de \'eenbcgroeün~. werd in een houts-koolrijke, gnj,c Jaug '1 w,-emnn"•nardcwcrk 1lllngctroffen. Hiermee kon de faag p;eda·
t<•l'll 1vorden in (Ic Mi<ldCll• Brnnsûjd (co 1500-1100 v.Chr.). De laHg bevuuc bowndien
enkele ~tukj~ lmt {van runderen en VMk<:n:i.) ~n nntuul'5"tcen, \V'Bnruo.der afsfogen. vun
een ,liJpo;1cc.n cm van VUUOitCC.n. Op ~.n hoger gelegen niveau bevond zich een Uch1"
;:ni,e hand w3W'ln prc:his,orisch (vcnnoedclijl u,crtijcl) .ionlewerk werd 11llt1gctroffcn
o, beide oa.ng<' lroffen laycn duid~n c"'P do, er prehi<torbchc be"oaing In de dir,>Ctc
omgeving moet Lijn _gr;wcest. De natuurlijke dtprc~~ie /..Cl iich in 1.uidclijkc rle:h1ing
voon. Verwacht mng v.t•rûen dat de nrcheok,gi:schc lnten danr nog a;mwczig. Lijn.
Gemeente 's-Ornvenhugc, -.-ctkaJCheologie.
J.R- l'v\ugendansen PJ.WM. Schulren
H,..,rjonsd•m In 1968 werd biJ Heerjansdam oen ·gebeeJdhou"de' houten kop gev(ln·
deo (Srufä1y, 1968-J. C14 aru,Jyse van het hom waarvan de kop was ,·crvorudigd leverde
een datenng op van 3945 ±40 BI'. De kop zou dus tol de oudste ui, Nederland bekende
stukken bccldhouVil\\'.erk. kunnen behoren. Toch bes.tonel er twijfel over de authent1ci1ci1
van de. kop. Uil binnen nodl buttenlnnd w:1ren immers \.-crgclijkbarc. vondsttn bcktnd
c:n do.tering \'3.n hel hmu is nog_gten dakring van hd beeldhnuwwerk. De 1wijfel werd
ver.rcrln doordnl polknunalyse vun nog aan de kop klt\ltndc. grond t.'Cn 'jong1 resultaal

had on be,,tudtrlng \'3Jl d,,srujvlakken op hel gebruik van een ijzeren mes leek te wij,cn. In e,m artikel in Hol ZuJden van :!8,S.1986 vertelt do hoor Fl()Qr van 't Zuiden de
geschi<<l<'m• """ ctc kop. Daaruit blijkt da1. de kop b gL'lllllakt 1·:111 uil hei veen oîkr,mstig
hout, met de bedoeling om er een kwojongcnsgrap mee: uit 1c haltn.
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Alb. 2.. Lc.tdcn;Stoven...hCJfjC$pOldcr. A; llc:womng 1111 de: lherl1Jd up Ticl Oafrc.1ungcn.
8: bé,..,\.mlng ul1 de U1.cr1ij<l en de Romdr\~ r~ nu d~ Du1r1~t.k1.: 1 ar,~u111gcn.. L.:g~mJa: 1 vlndpl.iol\e:n. rtmd: Uz~rtijcl. vierkant: Römè.fn,e Tijd. 2. gcuJaf1.~iL1ngt:n bl!.!.LiWmlé uil lánd en r.rnd.
3. \'Cl!'D, 4, de.knfz.ctdngen bc.-.t.Lnndc uil klei, Hel pijltje ~eeh de \'lnd11lwi1.i \·11n de hQrueaan. Tek.
ROB.

uiden: Ste>enshoije,poldor (art>. 2 ca .l). OQ<!rde heer L.A. den Hollander zijn__,,_
de.re verkenningen uhgè\'Otrtl in deze polde-r; In ro10,al werden 19 VIDdplaaisen m de
polder va.<tgelegd. Deze vindplaa\sen concentrtren zich in het voormalige stroomgehied vnn een zijtak vru1 de Rijn die het gch1ed van i.uidoos1 naar noordwest doorsneed.
Vrijwel alle vond.s1cn waren door het rîvlim,\'8ter verspodd. De.enige sporen die Ln situ
werden aangetroffen waren enkele afvalkuihrn w:iarin inheems en RomelllS import aardewerk werd gtvondcn.
De eerste b<:woners vesugden i,ch rond ~00 v_Chr. in hèt gebied. Vondsten die 101de
oudste bcwoningsfasc bc!horeo treffen "'C aan op afzeuingen van Tiel O tlie een .t.octw;,.tcr-g~tljdelandscllap vormden. De l)ewoning uit de,ze fa.',e wordt ofgebrukèn dclQr ovcrStromingèn van de iee lijden~ de Duink~L.o l-transgre$,"siefa,çe. Na deze nver5.tronlingcn
werden vooral de-oe\1t:rwaJlen van Uc midden door het gt\bicd Mromtndc Rijnann
intensief bewoond. Gezien de con1inuiteit vtu1de MrdC\l,erktrn.dilie h:1dden de oor~pronkelijk.c bcwone·rs 1ïch vermQedt!lijk rul!t ver tn niet lang tcruggetrnkken tijdens
deze over~1rc:uning. Ook VWJ de lx:woning.~sponm \'UJl d<..7.e bewoners ziin geen sporen
in situ overgeble\'e.rt. Nieuwe ove:rstrommgen maak.een ook mm dc7..e bewoning.,çfu$e een
eind en \'erspoelden de resten. ervan.
ln mei werd door Den Hollander meen profiel von een noolsleufvlechtwerk gcs1g_naleerd. l let bcvo□d zich op een diepte van c,c 90 cm en werd afgedekt door klei. Onder
het vlechtwerk tag. op een diepte van ca. 110 cm een hoe.veelheid scherven die \•an één
pol afkomstig Y+'3ren. Het vlochtwerk m.aakt deel uit vun een horde. d ie bestaat uil twee
verticale balken die nan de boven~ijde uit el.knar worden gehouden door een horizontale plane balk die in beide vcrticole is ingelaten. Jn de horizontale balk bes!nden ,ich
om de 20 cm verticale ~tàken. Om lle \'er1icaJe balkc.n c:n de vjjf staken 7.ijn tenen
gevlochten_ De horde is 140 cm breed ca 155
hong. Oe horde is een -gcprefubri-

=
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Atb, 3. Lelden;. S1C'-.,:n,hofje"Jl'(llt.lu Horde, De 1~kcmng.1s vt•1v,1u.nllgd 1111n de anllerkrull.
Tck. ROB.

ceerd - wn.ndonderded~ dul in de toenmalige hu1:-tbouw "'crd loogepa.st, Deze in \'\!f•
~poelde po~lle ::i.uo~etroffen horde 15 clu~ teven8 hel bewijs dnt er op de oevemial htuz.cn

hebbengestann.
Gaan we er venwt dut de horde op een grondbalk heeft gestaan dan komen we an op
een wnndl1~1e vn.n ca., 150 cm. Oetd1minr1t1evnn het gebn.i1kte hout door mevr. M.
van V,en le,crde op dat de balken ,·on essel1out zijn gemaakt, ,oor het vlechtwerk ,ljn
wilgctentll gebruikt. Opgunnde bouwdelen van huizen worden slechts t.eldcn lllJll or
meer compleet teruggevonden. Gcgeve·fl~ over de in de huiz.enbQuw dàadwcrkcHjk toegepast~ con<1ructics en mnaM>eringen ,Jjn daardoor dus ;,chaa1'. Dé horde uit de Su,vcruh~fjaspolder geeft dus bclrulgrijke informntie """' ,Ie huizenbouw W111 de functie

betreft kunnen "'-e denken aan oon scheidingswand t11.1i,cn l\\t:C vtcboxèn in de.sial or
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Arh, .t
Y-«tn rit.:

Voo~olcn, Do donkere stml.ai TiJn grc~ls u11 de IJTCJtJJd dit 1.frhJUt h1..'1 "1.'rwijdt"rcn
bouwvoor duld~hJk in liet tlumnmd 1,4(1ek,-11cn FOin l\1 v;w V'-'C:fl.

een wand 111 hc.t woongedcclu: zoals bijvoorbcelu - in plauegrund - is aangetroffen iu
cc.n huis lé Kcthèl bîj Schiedam.
IJron, Van l leenogen l</87.

Voo~chtue.n (alh. 4). In tw,:t comp~gnC:!I tussen 22 mei en 13 julî 19~(, rijn t.Joor leden
vn11 Llc AWN-afd<lingcn Den Haag e.o. en Rijrutrcck en cnllelo studcntèo van hel IPL
ol,se,vatle, gedrum t>p het houW1errein vnn 11"1 emballllgebedrijf Stcijn or Cl!ll tèrrcin
Jat Dl: Donk worut gcn<lt'.01d. Du <1b>ervaûc; lcv1'nkn ;poron Ofl uh hel La.11-Ncali1hicum. de Uzertijd en de Romeiruc Tijd. De Laat-Neuliti<ch• ;ponm waren ~nr1lciding lol
een opgraving en ,vorden in een "olgcndc kmni~k opgenomen.
Het h,rrdn is gdcgcn up de: n<xmJcliJke pum vw1 c:ico strook Oude Dmm:n tJ!je iets 1en
we.stc.n van de brede Oude Dmnengurdcl Yoon.dmtcn - Walcringe:n hgt. ~ aar hel
noorden grens1 hei Oude Oumlondscbap hier aan 1,e1 es1u~mene se<limenmuegeb1CÇ
van dt- RiJn., Bij de bouw wcTd over circa -1 ha debouw-..oor verwijderd waar-bij men een
diepte lUSCll 0.47 m-NAP en 0.57 m-NAP :1anh1Cld. In hel witte duinzand \'wCrtkn Verspreid o,·cr het tcrrem sporen ....an een p-er,re1.sy!;;1eom l.1ch1br1at. Het "''Us dtx,r do
opdring~11de bouw niel moge.lijk groti.: aaneengesloten vlak.ken op Le :,èhaven en te LekL'ncn, zódat gcge,,.,n, over de opccnytifging vnn ,·tt~chillèndcclkanr-1:.ruhcndè greppeb

~lee.Ju~ :,,porndi'>ch vcTl.Ornc:lJ konden "~,n.hm. Ovct'l<-nijdfngen wruen ,;,lcch1s inddcnu:cl
te ondcr;chddon.1!e1 oorspmnkehjk golvende opp.:rvlaL van de Ou\lc Duln<n is d1,or
natuurlijke crus.ie, zand.afgraving e.n di:i: mod~me landbouw g~gallse~rd waardodr

grondsporen op de hoge.r gelogen delen vl!l'ioren 1ijn S"ll'L'"·
Uil tlè npgetekende greppel• Is em aan••ngesloten !)J"dpfl<!l\ysleem <>ver U.'nmin,tc J ,5
ha te rt!comtruc-rcn. De grcpf'J'l!I~ vulgt-n 1w~f richLingcn~ de kngtcrld111l1g vnn dt Oude:
Duinen en hnak~ daarop. Zij 7.jjn 10 het dmnT.nnJ uugegnwen en lopen aan de \l'Qe'.I van
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de "~thclling door in hèt veen van dè strandvinkte. Ook t\vee met ~•een gevulde

depressie! zijn door greppels doorsneden. l le1 i• wa:mchijnlljk dar het grcppeh-yslccm
ter onrwnrering von okkerlnnd heeft gediootL Uir M korrenfstnnd russen veel greprels
<n de ovenmijdingcn bUjkl dat er ,u:cd., nieuwe greppels werden gegmveo om de nfwarning in Stand re houden. De greppels hehben mce.tal e.,n rtchthoekigc or ronde doorS11ode:spltsc bodem, vtlrmon een uit,ondering. De m:hthoeklge grcppcb ziïn op de
boûem mec,uli 22 ltll 30 em brèed en tekenen zich ongeveer ZO cm boger In het vink op
de>,elFde bm:dtc af. Bredere grcppe.1, ,;jn alhankclijk van de mato waarin hun bcivon•
kant vergnm:n i!.-1010180 cm breed. In de meesrc gevallen zijn de greppels opgeVllld
met wnd, in de depressies en aan de voet van de wt."Sthclling echter met veen. Hierop
hgt «n bl0uwgnjze ~mUge kleJ, Deze kJe1 is t:iJdcns de DuinkerkeJ•trnnsgressiefä.sc
vanuh de Oude RiJn over de hrng.,te delen van de duinen en m Ue greppels n(gezet. ln de

~cppcls wcrdon kleme scherven gevonden, '1'rschmald met organisch materiaal en/of
potg.ruis. om-ersierd or versierd n'li.:l groevcn. nagelindruk.ken or kiim,•crsicmng en een

sliJpsteen. Het orutlcwerk bèvut een Late IJ-iertijdcompnnem en een kleine Roo,cinse
component. De llzertijdvondsten werden voornamelijk in de klei gèdruul en zijn door
erosie van her loopvlok tijdens de O 1-tmn,grossiefase in Je greppels geraakL De
Romcin'te vo.nd,tc-n. L.0\\C.l impon ah inheems aardewerk werdt'D in een brede met
zand gc"uldc greppel ge\'Onden. In rwce brede greppe.b eider~ op het torrorn lagen grote
.scherven van Rnmein~ hnpörl c.m iuht!e.Jlts"Rome.in?. :,.ardcwc.rk en enkc-lc. kiezen.
De functie va.n deze gt~ppels was nlct m~r D.l:l t~ gnan. De greppels konden manr m--eT 2
tul 3 m ge"1:>lgd wurdcn en de omgeving w~ sterk vemoord.
Op diven.e plaatsen i, een akkerlaag met eergerouwsporeo bc"Woard gehleven. Oc:-""
ok.kerlaag 1.s O\leNekt door een laog Juinzand wnann de greppels lijn u11gcgravcn. Deze
greppels doorsnijden de akkerlaag or liggen er vink boven. De top ve,n de akkcrwng
iolft tussen 0.53 en 0.75 m-NAP. De akkerloag is een houtskoolnJke veruge klc:i van S
tot 14cm dikte wuurvan de top door bewerking met stuifzand Üi \-""Crntcngd. Op een vink

van 8 X 4 m met duidelijke \\ille eergetouwsporcn in de donkere akkorla:ig was de
oriënllllie van de sporen tè bepalen: in de lcngtericliiing van de mandwal en ongeveer
haak!.: danrop. Op divorse plnat~n was onder tie venige kleilaag. een bewerkte humeuze
wndJaág te ht.rkennèn. mogclijk een nog ouder nkkemivenu"

In de akkcrs zijn geen artdacten gevonden. o" ûattring Is niet >dtcrptr te >tdlto dan
náhct oodulill!lendc Lruu-Neolitische ruve,,u en vóór ue oversnijdende Late IJzcrtijdgreppeh.
IPL. Leidctt.
Monique van Wen

\\\i,seruuu- In oen bouwput 3llO de Schouwweg konden wanmemmgen worden gedlUln
aan het profiel in de ,1mndwal. Van 261 tot 150 il 160 cm+ NAP wus een laag donker·
ge.el zand uanwcz.1& daaronder lug 101 ca. 140 cm + NAP een gr11ze zandlaag. wnnronder roestbruin 101 grijswit zand volgde. In de grij,e ,and laag werd een flink oanmJ
scherven wt de Midden en Late Uzertijd gevonden.
Voorafgaand aan de bouw van een viUo naa.'it de woontoren v:m Vrecburg ko11 een klein

ondettoek worden uitgevoerd. Op een diepte van 80-60 cm+ NAP (20--40 cm onder
het tml&'-eld) werden veel scherven uir Je Lttrc Middeleeuwen (13e-15c eeuw) :iangetroffen. lci; dieper V1lll 70-50 cm+ NAP werden scherven uit de Ltttc 117.ertijd gcvon·
ûen.
Ook aan de Schoolsrroat l'erd onder een .:a. 130 em dik pakket geroerde Jngon op een
hoogte v.o 120--80 cm+ NAP ~n behoorlijk aantal sch•rven die waarschijnlijk uit de
IJ1.ertijd stammen gevonden.la.de gèrqerde lagen W1'rden naa.,1 vc-cl 15e en t6e eeuw,;e
vondsren, wuarond~r veel fragmenten van gebrandschilderd glas. ook enkele M-crovin·
gisch·Karollnglsche ,ci,CNtll g.--ooden.
Bron: Bnkels. 1987.
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\'lcst.Yoorne.: R()('~enjc Bij l.lc herinrichting "'an Voomc worden sloten uitgebaggerd en
verdiêpL Bij deze werk7.anmheden vond de heer C. Doclm.n.n in sloren langs de Pancrns-

gorss.,dijk sfl(lren ulLd11 IJll:rtljd. De re.11en lagen op ca. 2-2.-1 m onder het moaiveld op
een veenlaag onder zand en ldd. De vondsten, mest, as, aángepume houten palen.. anrdel\'erkscherven en bollen tonen rutn dal hel llat (een) 11edcnc1ting(en) uit de 111.ertijd
gaat.

Romêi.ttSe Tijd

Alblasscnblnt De. AWN \l.'Orkgl'<lep Lek- e:n MerWf!Slrtck \'OOd in hel trucé van Rjjk~wcg
LS de Albln,serdàmses1roomrug een nieuwe ncdcrzening uil de Romernse Tijd
(Koorevaar. J!187). Er werden een groot aantal Romein>C import-scherven, enkele
inb~li!m.se ~cht!.rv~n. et•n W'1:lMCen en 1wcc f ragm.cmcn van pijpäa.rdtn beeldj~s nangetroffen. Op grond van de impor1-s(•h~vcn dateert denè<ler.tctllng uil d~ 2c-Jè eeuw.
Duidelijke grondsporen werden niet waargenomen. Enktlo donkergrijze vcrklturiligen
met veel houtskool en scherven v~rn kookpollen wordL'n ttll: stoolo...-plaa~n geïn1erpre-,
1ecrcL Zeer belangrijk is de vond,1 van f<ln kufltje_mel gccreme.,rd bot, Onderu,ek van
dit bo1 door drs L Smith wijst uil dat het urn mën~lijke re.sten gaat. Bij de rest~n hcvinden :zich drie exemploreo van de rcch1cr par!t petrosa (rots.been); bct gaai dus om minîrnaal drie indi\liducn. In de crem01ie waren alleen vmt1\\--elijke geslachL~kenm(!rken aan·
wezig. dal wil zeg.gen du11c1U11.u1steeen van de;: lncl1~1duen een vrouw was.. Een v-un de
individuen '"'lis nog een kind (2-4 j11.aroud), een van beide undcrc was lussen de 20 en
40jaaroud.
In het licht ,,an deze crematirré.Sten ligt htt ,oor de hand om de srookplautsen temterpre1crcn als plaatsen waar doden op hrundstapcls zijn gecremce.rd. Devonds1ca duiden
dus op de aan-=iitheld vaa een grafveld. No Valkenburg en Spijkenisse hal dertle dut
uit Zuid -Holland bekend is.

,,p

Alphen aan den Rijn: Paradijslrum Bij een ~lein onder,ock ,n l9ij6 ·,îjn enkele grond·
sporen uj1 de Rqmein!ie Tijd aa.ngctrûffen. Er kwamen twee of drie slootjes rum het lie:bt
die waren uitge-gruw:n 111 een pakket van door

~-

fos.ftuu groen geldeurdc klei

1)eze

slo01jes- hadden een donkere: vulling met veel Romdn.c;c $C'hrrven. maar ook cn.kth:
srnkjes Middeleeuws aardewerk van pmgsdorf en po.ffrath Potten. D<:>lootjes hJken dus
vun betrekkelijk recen1e.datum te zijn. Ze kunnen snme,n met de door- Van Olffen hij de
1Jervorrude kerk !levonden greppel deel hebben u11gcmaak1 van een m,ddcleeuwSè ~r-

.

Enkele kuilen \\rijzen op bè\1,', 0nlng in de Romeinse Tijd. H ieruit kwamen onder andere

een bmn,cn spiègel en ,1uk baksteen of 1cgcl mei een rochtboekig reliëfstempel in de
YQ.rm van een X. dîe door een verticale streep In l\'.-eeën is gcdteld Identieke stempels
1.ijn tot 11u to.iAllcén bckcnd van Sint-MichîclSgcsteH1alder. Bunnik-Veroten, Valkenburg-De Woerd ~n Alphen aan denRijn. l lct stempel is gevonden ,wnoa met scherven
ui1 het eind van de le eeuw na Chr. De mèe>I 1,uidelljk slO<ll bc\'allc. fragmenten van
enkele gro1cndeeJs reconstrueerbare po11ea: ecn Oos1wJlisch ten-s !igillarn kommetje,
een geverniste Jachtbek.t.r .:neen kom VWI terra nigr.l"achtig rutrde...,-erk. De mtbte

vond sien duteren uit de 2e co Je eeuw, maar cr ZÎJO ook ;tukken bij uit liet einde vnn de
Le eeuw. De loa1s1e ziJn vooral afkomstig uil de boveng<,noemde groene klei. Op t~l'Tll
sigillata scherven komen de volgende stempels voor. (OFC)ENS (Dr~gend(lrff IB),
(M)ARTIALFE (Ludow1ci Sb) en{..•)CVSF (Drugc,ulorfl l8/ J J ). Op de buitenzijde
van een terrlt s!gilhw1 bord is in curs1cOet1ers cengroffi10 1ngekrnst de nuam TORJ LL'lTIS (- van Torrens. de bruisende. de onstuimige).
Bron: Bogaers e.n H:inlebos 1!186.
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Alph•n aon den Rijn: Oe &ban, In hel terrem IU~senD.: Schon_,, de ,poorw,g en de
Gouwe,, door leden van dcAWN afd. Rijustreek veldknnering uitge\"trd. Het gevon·
Llt!n m.nteri.n.al ,vm; nfk.omsug ui1 de.slootkamen van weilanden. De gevonden Romcln~import ~chen-t.n, die van de 1weede hem van de.Je eeuw tol m de Je eeuw dateren en
""" W")tC ho<eveelhcid inheems aardewerk liggen in eta tnmelijk lnn!l!'erekte Noord·

Zuid vc.rlopendl.!' ~uook. De ~enstelling van het materi3:.il wijst op ecm Ct'tttete neder·
-,euing. dia mogelijk kort nn de bouw van hel eerste ca,1cllum te Alphen 1s ontstaan. De
vcnnuedi! lt>op van de Romeinçe wt..,g L1ngS de Rijn V\"tlgt ongcvctr de Jeng.1cüs. van de
vondstenconceruratic.
Alphen IUUl den Rijn: \Ye.-;tc.lijkc rand~eg Door dl! heer J. Jnns(".D werd bij de uanleg van
de westelijke randweg, die op de toekonmig, Rijksweg 11 aansluj1, e,:n g,,;itc hoeveel•
heid Romeins 1mponanrdev.<:rk ge\'Onden. Het materiaal werd verzameld m uil de
bermsloot gegraven g_rond tn uit een proefkuil vun ca. 5 m;. Het lag op è'tn diepte van
60-70 cm ondereen kleilaag. Ook de ondergrond hc.>tond 1111 kie,. BiJ hel u.urdewerk
;;ijn vèlè groepen vertegenwoordigd: term sigillatn, gladwamlig (één mooi met g,:affim),
,wnrt en rood gcvtrrusd. ruwwundtg. dolium. een gru1e hocveeJhe1d hlauwgrli~ Jru.lJitaaTdewer~ en dakpanf111gmen1cn. Op,·.Ucod is dat een aantal ponen voor een groot deel
gCK<.'Oru:true.erd konden worden. Bmten werden :i,lec.hts in gering anntal nnni0110ffen.
De \'On.W.trn duiden waarschijnlijk op een lnheermc ncdcrzeuing ml de 2c eeuw in de

dirocte omgeving van de vindplaat,. Volgen, de geomorfologischè kaan zijn de vond•
,ten gedaan arui de rand van e<:n geultje en de daarbij t,chmtnLle kleiaficning.
Bcmls,e: Oudenhoorn 13ij hel verbreden van de berm,1001 lung, hel pro,foci>lc ftc1~pad bij Oudenhoorn weed oprueuw een wooopl.u,ts uit de Rom•inoo Tijd g~-vonden.
Deze vtndplants ligt op ca. 50 m nfstaod van een in 1985 ontdekte wounplilius. Dt rt,tcn (mest. aardewerk, palen en een hoardplaat5) la~èn op ,,.en, ze werden afgcdckl d\'IOr
een kleilruig van minsu.m5 een haJ\'e meter. He.t aardèwtrk hestaa.1 voornrunt!.t1jk uil
Romeins inheem\ materiaal. Romeins imponaanlower.k ,komt weirug "oor~ Dit ka.n wijzen op l!t'n datering vun de bewoning m de eerste helft van de eerste eeuw.
Bron: Herweljer 19861•

Lciden:Klcinc Croncslcins,,~ or KnoUefJJolder In 19R6 werd bij de laatste fase V8It de
aanleg"''" hé! pold<rpark Cronc,,tcyn wctr een driet:tl vindplaatsen van anrdcwerk uu
de Romeinse Tijd gcvondèn (voor eerdere vond,1cn: 1ie (Ie kroniek ovtr 1982). Het
Romein« imp(ln••anle.m,rk datc-crt uII de periode van cind Je to1 In do 3cecuw. Gij
twee vwi de nieuwe vinJplm.ttsenv.·rnl OtJl eétl tameliJk grote hOC.\'Celheid inhecm~c
schcl"len se-onden. Enkel" daansm Lijn verslurd mei liJntn en vingertopindrukkèn, ze
dmeren w1U1rschijnlijk uit de Late IJze11i1d.
In dh verband is mtcrcssaut te vermelden clat ,n 1913 hij de aanleg van hc.1 RijnSclnekanrial langs deze polder 'ovcrbhJfsclen van eon vuarlulg' zijn gevonden •die gehr.el
verteerd "'m:n: Op dezelfde plek ziJn scherven. vWJ t1>·ee p91jes gevonden die volgen_,
J.11 Holwcnla, de toenmalige adJ. d1rt<·teW' van het Rijk,mu.>eum vun Oudheden, uit
omSueek• 100 na Chr. dateren. Deze vondst kan sameuhangc.a mei oen 21jmk vun de
Rijn tlie onderdeel uilmaakte van de fossn Corbulorus.
Bron: Suunn<>nd-van Leeuwen I9S7.
Ll'iden: Roontburge.rp<1lder In oklObe.r 1986 heeft het IPP het verkennend ondc.noek 1n
de vicus vun Manlo algerOnd met ""1l proefopgrnviog in perteel Sectie T nr. 291 (voor

de locatie z,e de afbeelding in clt ,·orlge kroniek). Het bleek dal In dil deel vw, de ,ite de
grond~punm ui1 de Romein,'ic TijJ dt.':rmate "ergrnven zljn door greppel.\ en all:leii'n~cn
uit de Middeleeuwen dat zij geen samenhangend beeld mee.r oplc,cn,i1. In dit verband
ts er geen "erklarin_g te geven 't'()Or een Zuidwes1-Noordoo~1 georiënteerd gf(mdspoor
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dot be;;tond uit een reek, van ca. 1 m brede, rechthoekige ofwi>selcrul
kleïige en meer humeuze vakken di< aan"" Zuidoos12ijde door een hwocw. bandje
begremd werden.
Goed bewallrd was, ondereen dik verstoord pakkeL de basis van wat wellicht een met
houten palen beschodda aarden dam of weg i, geweest, Dil spoor w.doopt Noord-Zuid
en tS mogelijk georiënteerd op het cas1ellum Matilo. In de opbouw """'de dám ,ijn twee
fasen te oodcrscbCtden. In de eerste f:Jse wcrd grund opgebracht en is aan de 11,e,1,ijde
daarvan een reeks P'.tlco schuin de grond mgeslogcn, blijkbaar om de druk van hei damlichaam op te vangen. Later is ca. 4 m tCJl Wes1en van de duro en poral lel danman c:en
Lwecde rij ralen nangeb!"'déht. De7..e pnlen !'fitaan dich1er bij elkaar en z.ijn wudemm
meestal schuin Ingeslagen, blijkbaar om de srabtliteit van de dam te verB,roten. Westelijk
langs de dam Is een ca. 1 m brede en 60 cm diepe greppel gegraven. liet dantlicboam is
1ot een hoogte van ca. -JO rm bewaard gcble,•tn, tussen 110 en 170 cm - NAP.
lPP, Amsterdam.
B. Klooster

Q

Brandplaats

□

A Hu•lloPlaat.s

Afb. 5. SpiJkcnisse. Qrnf,.1:ld uu de R.ömdmc. Tijd, mei de locatie van een hogc:r ~lcg.t:n toco(
lleceu•·schui,pJ:u,i, (/\) Tok, BOOR.
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SpJjLt:oi,w (B.fb. 5. t, en 7) Na een \tml1,tmddmg \BO m1JJd«t1~\\ l'll"Orc.:n door d1,:

he-=-r C I kr,1re11er noopten de mrich1m{!."'f1lannen vuur het gctticd l l:1rt..:l~W""l 1ot on·
Jcr.toc:k "1.ln de mlddcli.'cuw...c be\\.onmg. ter ptaatw. In Je loop vnn dh ondl!rzC>ek in
19~~ ,.,ruduu.lcliJL 11~1 het terrein 1c,cn, cm grafwlJ u11 de Rom..--.n..., 11Jd herhcrg1.
Het g:r.,hdJ b_gt o nder hd mldddttu"--c nJ\cau en '" htc:n an ge....chc-1J.:.n door «n ld.;1•
taag.. r ,1:nccn\ \\ent ,luiüchjk. d.t.1 t.~n ..:amPJp!C nu~l \·uldt.\t:Jld~ Y..t., um Je ,eelheàd
3an ~JlOn:n 1e Llocumcnh: ren. Derhnlvc "nlgde in 19Xtt een tv.tècd.: ondcuoel..., d.a1111 elk.
g-eval In 19H7 een
,ui hcbhcn. 1let onderzoek te SplJk"'11Mc kc,11 ,crcalbecrd
Vionlcn ~ j finanl.·1clc Meun ,dn Ut: tc1Tk.'Cntc S~·u1l1:ni"c ende pn,\lincte Zuid-Hol~
land. 111.-comhtMerd mei dil! per;onck i:n hnan~k m1JJckn \'an hel Burc.._u Oudheid~

'"'"''8

kunJ1p OnJcrL~l ,an (i\;mecmcv.crl,.cn Rotterdam Met Je uil".:rL.1ng. ,an de ónder•
zod..,f.!,cgncns i, c."<fl hcgin gcmanlt, hdt:1.-.::n i'k:"iJ141«il,::d ,, door een "ub,idie \'an htt
t•nn, HcmharJ Fond,
Hi:1 onc.lcrz.och1e m1ddclceuw~ tcm:1n IC!,é'rde onder mctr dr loca11t: i,p \D.Jl vijf hui,..
pt"at,1.;~ccn""""3tcrp.n, 11.~n aanW grc.-prch,)oJ.a»cn i:n een fflct ,«n~en L.laklu1u~n
di~htgtv.orpcn ,gtuJ. 'A,t.1n,,an dt )('hu1nt" lant ,an 1,)r na.ilJ' ba"'1"' O\Cr «n lengte van
Sm hcli;lcec.1 "'-M mtt \rlc,hlmatten. ,1cr 10 getal~ met een hn::t.-dl( v1:1n 2 rn 0~ middel•

e-eu"'"~ hc:woning.,;;.\"f)orcn t,~vlnden 11cl1 op. or iijn 1ngcMokcn m t,l·n klclr,,1.k.Lt:L w:mr"
van 1n ttn a.rurtaJ gê\1dh:n ,cktt i" tJa1 het de Aû:tttm~cn \·nn Duinkerke Il betreft. Dl:
hu1,p1.1.1ibcn 131m 11,h dat~n ,an t.k llh: tot m dt" J_'\c ttU't\. De mex,, ,·olla:hgc huh•
pmh .,,,,.J1 hier lx">pmlcn (all,. b).
Hel hc1rdl t..-cn dne,chcp1g hu.i~ uit d1.: Uk of lle ccu,v. mèt een len~w ,·an ca. 23 m.
1-let hui,,, 1u't·1-w. gcunëntcerd i:.n h~èft ~en lxwl"om1. De uf,ti.lnd iu,,en de twee rhon
st&1Jl4.h:1' & cu. 7 m, dtc 1u,'J4'n de ,uumdcrrarcn i~ ca..t~~ m. De ctm,1ruc11e i~ ondc1
te ~-n.Jcl~n meen v.oon~\.·tkchc tR<k>rJuo~I) en «n ,1.111;,1..'(kellc (zuid".:'0- De ,Iocr

\an de htlC.NenJ 1s een a.1ntal malen or,:..:-hoogd. gt:1u1gc ~ -.tratigmh-.chè ,-:-nc:biUcn 1n
de h1t111111 "u, uc haardpl,,31M'.ll. Zfl\\cl ,n h.:t \'tl<ln-al, 1n her <talg<Jc'Chc ~in<lcn
z1ch kuilen. d ie deel~ met mt::-il zijn gt\oold t le.t i,.tn1géO~dlt: •~ het ht\t géeon,..:neenl,
nicl In c.lc: laatste plo:tt"i d,><n dc aaniwc:11~hc1d ,·an ~c:n dik me...,tpakil.cl t>c lW.tr~ ,taan~
dc:I' \\.Unancnlele mei C'C1l doar;;ncJ<" "an ca. 50 cm, LIIR afl;om.,tiA \all de iepen
koen ,kh dcrha.1'~ mei \OOr dtndrochmnolog:i~h ondcrlocL Aan '41o«î'lrJJen,rui hd
h.ui.., 1',c\lmh nch IXfl 1,rtrpcJs~s1ecm. d.11 later"enl J,~,r1,nn--en d,lOr ""'"" 'i.leb.d \'an
foffic: in,11Jltn Uic \.1XJrnl ter hoogt~ "an ht;t MaJ1:cdechc een mcs1vulhng hebben
Het ,.'",nJ,tmatcrianl ,an 1:n n.tnd de- hu~plaatt i!'; di\.·er:1,. Naast grotl~ h1-.cveelhcdcn all1 •
de\\<tk 11Jn -.,nd,tcn t<"'•ri;en di< \\ 11,cn op Yi>«nr ..chclp,,o (mo,<cl. !.<'ki.el." ulk J,
\'UIC...tcn (gratc:n m -.chuhhcn. ~a.inmJ\:r tJje ,.m ,r.;ur), henen naalden ,tX,r het "°'leien
\-an nellen en aaD.n:'J'k,'n ,.m Lcilot. 1~ 11i,:rari-,chc \C\:'tor h c\cJk.•c:m \'CrtC>!t!'n-.oonJ1~
m de ,orm vnn ~h1cl11.1tval ,an rund, p,,urJ, «!haapl ic1t en ,·ooral (>(Ik , arken. IN
h11ordrl,.111bcu be,auen ttmte hoeH'c.•lhCllcn ,,crkooldc- ~rtLankorttl,
\\'Jid htch e\'CJJt'eo, or hd menu ~•a~m- hért.. t:\·C:t"IVl1jn. gc\~hc en o,crige n<>t,t met
p:Jc;tcrmmeerdc "".oortc:n. Mogelijl hcdl men ool a.an augc ,om, \Jn hu11-ub.lu,tnt"
JCda,ll\. md1cn het rel 111,d grote a11ntul 'l<:hiJffihulac ( 12 ,tul~) "''uJt ~n~n. De fihul.h:
Liin 1r1.·r\aurdigd wt p,cudornunren met de beeldenaar ~an «n H1l"'il (ur \.Of!ttcn) \oïlR
wie l.lc hJcnûlctt mi:1 n:ukr 1c bepalen 1,, dan wçl mt:t t..'l:U kru.i~h:ki:n, lnit:h."gd met
emaille D<! S1crndc1111tn "'"""•:luJnhjk ""aardigJ 1111 l,><>dhn. ,an "dl. n!.tkrÎaàl ooi.
tal ,an rcchthoclJ~ pl3'11tc, "'" gC\uodcn. naa:,1 l.lomr1<' lood en mc1...J'1al.kn
Or grood ,ilD d< f,t,ul.1c en het aant...crl. -bad,,rt. k"!<dl'Ol, l"ng-.dorf en anden"""clu,~e -.aar(m,c;'/)-wordt d~ dutenng ,oorlop1.tl ge>lcld op de lllc of I Ie eeuw.

Het grafvclJ uil de- Rt1mt111!ttc Tijd - ,n 1\ tlc gedachte nu - \l.'aS gdc,:l"n wm de <Wer
, an «n lr.rtt.k of gçul. J1t rc,gdmattg l,u1k·n haar fk."'\cf\ trad ioourendc- Je rcnodC'

waann het gr.,fwld 1n ;chnu~ """ (,,fh 5). In towal "<tJcn ca. 35 ~rondrlaal';cn -Je
loc.-.11,e 1,1,aar de Jot.1-.: \1.1:rll \êrbrund çn "aar ~m!'I oolr. .Je crematicrt:"'h.:n wc:rden h11ltt:"
31•1
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zet -en I:? crernoüeku1lc:n blvotgclcgd, naruif een nant~1 door la1ere overstroming,_en
deels gccrudeerde sporen. De hoogtcUgging, an de br~ndrlnnt.<en e.g. ~a•en. vnrieen
st~rk van ca.-70 101-U0 cm ten op,achtc vau N.A.P.Nnm de geul toe tenderen de spo·
ren dieper te liggen. Opvullend 1s echter d,u zelfs o,,,, konc alstlllld dehoog1eversclullt:n annz.ienJJjk kunnen zijn. tn een nuntnl gevallen i§Sproke van een straugrufischeover·
lnpping.. De crcmotiephintscn liggen op Af-z.etungen van Oumketkc L De grJ,'eD liggen
,eroprcid o-cr een oppervlak van minimaal 6.000 m' ln het oosten en het noorden is
htl grafveld l,cgren.sd door een geul, die tijdens de gebruiksduur van het gn,fvèld actief
was l'l1 latd' "-Crd opgevuld
Het ondcr,oek in 1987 ,..i mc,gclijl. duidclijkhcid vorschaff<n uwr de be_gn,nzing in do
ovorigc ncht.lngen. In noordwestelijke richung djn de mogelijkheden daruwe ovcrigeM

beperkt onng.,,icn duar een omvangrijk gronddepot ligt, juist op de ,cnnoedclijke '°''P
van de LOJuist genoemde geul. In zuidwc:slehJke rkhtiug k;m de :ian·wezîght'id \ran e~n
vuihu~belt cc.n belemn1ctu1g \'Qrmen,
Ondnnk~ de penodieke overstrommgcn zijndq gruvun en brQ.lldplaatsen in het
atiemeen [edcliJk tot goed geconserveerd. waardoor hei mogelijk is een aantal un:spraT

ken Ic doen ov,,r het ûodenbestel.
lJ5.oncc iS" het cremeren var1 de döde op een brandstapel. waarvan afb. 7 vier voorbeelden geeft. Brandplaat., 33 toont vier liggers waarop de dode ultgc<trckt word necrgc:Jcgd. Uit hel nnatomi~h verband van de nog resterèm.lc c:rcmatieresren viel op te
maken dnt de o,crledene met hel hoo(d in hel 1.t1idwes1cn Ing. De mecverbrande biJgif-

tcn (vriatwerk)wnren zuidelijk naa.,t hel hoord geplaatst In het >li:emeen geldt uvtri•
g= chlt Il• l>ijgifu,n in het widwc:<tclij~ Ocel van de brand,w.pel worden nangctmfkn,
hctgtcn 101 de hypo1he.,c leidt; do doden c.q. een bepaalde cu10goriedoden, li!Jgcn zuid·
\\'e~1-noordoo~tgcoriën1ee.rd.mtthc1 b0l1rd in h-ct zuidwesten. In brnndsmpcl 21 werden de wthr:.tnck n...•Mètt t~r\lgg~o:ndro van ,vut mogelijk. een.; de lijk.baar is gm~'.CSl. u:
oordelen naar een haad_greep en bepaalde consrructie-<?ltmrntcn. ln tnkcle gevalloo
,iin er aanwijzingen voor hel gebmik van c:eu vcrbogmg op palen (platform) of dodenhu,s1e (bmndplonts J4)

In het proces var, de dodenbczorging v.aren er na de cremn1te zelve meerdere optie,.
Zo \\.--Crdcn de votgendevarll\nten vastgesteld:
I _ men het de crematicrtste.n lîggcn c.n dekte de brandstapel af:
2. men \!C.r'ta.J.Utldt de crema1!en~~1en uit de brandstapel om deze vervol1cnis - :.11 dan
niet gcwn.sscm - bij te zetten în oenkuü(tje) nabij(?) de hrandslapcl of in een kuil die in

de uitgedoofde hrand,mpel werd ingegnwen (hrandplaat5 44). Het bijzeucn în een kuil
kon geschieden in een urn (57), in ec_n contnincrvan vergankelijk materiaal of gewoon
los;
3. men grocr eerst een kuil, wairrna daarboven de hrundstapel werd opgericht. N• de
crematie werden (Ie resten in de reeds gegraven kuil geschoven (80?).
Tueemaal werd een 11(wijkend dodenbestclgedocumenteerd; iohumatie (lijk,begnl\'lng),
Het beLTor pasgoborencn die op de zij liggend In de foetushouding werdc,n btgr-a,cn.
B1ig1ften onthrckèn, hetgeen erop kan" ij,;en dat de kinderen ofwel dOOdgelxmm zijn
of'"''Cl kon na de gt:boor1c (voor de. naamgeving b1Jvoorbccld} overleden z.ijn. 'De
Jicbaam,lengte van de neo11a.1cn bedraagt respecueyeJijk 41 en 5() cm.
Afgcûen vnn de bro=n fibulae, die doorgaans nis onderdeel van de kleding
bc$chouwd kunnen worden e" die ook wel paarsgewijs aa.rigetroffcm werden. werd aan
de dode ook aardewerk (met etenswaar of a.nder:szlns bruikbare: inhoud?) mee.gegeven
dat nu:eçinJ ">ec.undalre brandsporen vertoont- Deze bijgiftMI :rijn dus tijdens h~1 cn~meren v11n de d<xk meeverbmnd.
Van de SS maal dnt aardewerk \\"Crd aanget roffen in associati~ mei bmndpl.outsen of
crematicl::uUcn., hctrof hel 15 keer uitsluitend bandge\'Onnd inJ1ccms mnterionJ. e,,.'eneen, 1.5 maal een combinatie van inheeni~ waar en Romdn!rl- d.raaischijfrulrdewerk en

25 maal lowcr Romeins lmponmateriaaJ.
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Het Romeinse nardcwcsk uit htt gruf,èld "'"' Spijkenlsi.e Hanel-We,i stamt voo,ruun.,._
lijk uit de post-Aavischc pc.-nodc tot o ug_tve;:,er hel midden van de 2e eeuw A..D, Slechts
éen grar kan wat Jonger ,.ijn (detemuaaue en dntcnng; drs. M, Brouwer, R."'1O).
Mede op grond hiervan ZQu het grafveld zo'n honderd iaar in g-etmuk ,ijn gcwcust, 50·
150 na Chr. Maar enig..:: voorzichtigheid is geboden. \\'Ml het voorkomen van graven
met all.een handgevormd aardewerk kan emp duiden dm hei grafveld al eerder in
gebruik "n.is. ln dit \/c.rbánd móet ge\\·e.zen worden op hel lnheems"Romdosc grafveld
van Oss-UsScn (N.Br.) wanr hlcck da• de S'"""" met uit>luitem.l inheems a:irdewerk
vroeger gedntccrd m()C.lten worden dan die met uitsluitend Ro,tteins import-aardewerk
(Dilbkrn 1982).
BOOR, Rouerdam
A.B. Döbken
Valkenburg (afu. ~-11 ). Het onder,oek op het Murkiveld heeft ~ch v()()1namelijl.
gericht op de complctenngen verdieping van het werk 1n 1985. 1let beeld vo.n I.Je ruimteliJkestructuurwerd \'001·al UI het nootdehjke deel vnn hel Morkt>t:ld sterk "'rfljnd.
De ,•crondcrstc.Ilin~ dal in dil gcb.ltd l!ell ca. 50 m brede zijtnk van de Ri1n M.nwez:ig
was is vervang.en door een beeld VM Cc!'fl 25 wt JO m brede s1room die op zijn beun in
verschillende perioden aan de ,tUidkunl t-.cc zij lakken Md.
Tustn deze Rjjn1ak en tijn zijt.ukjes lagen twee c~landen waamp twëe houten conMructit$ werden gc,•(mdc-n die als \'Î!tbunncn worden gc:ïntcrprCLccrd. Beide zijrnkjes rua\.ten

dé Romcin.c 1'ijd builen gebn,il. Ze waren volgernakt met klci en z,,v,,I,
I Ict oppervlak kwam zelfs zo hoog te llgcn dat er twee hui1.cn op konden won:len
gebouwd. Ook de grot~ zijtak van di: Rijn raakte :tlkn~ met 'M!dimenl opg.évuJd. Door
,l:JJJSlibbiog ,·erplaau,te dè noordelijke oever zich
,.,,.der nanr he• 7,uiden. Gelijktijdig daarmee ,1,,--erd de :r.u1delijke oever door erosie ntaar het zu.idcn ,·e.rlcgd, Duldc.lijk. is
dat dccrus,e mmd~r oud ,,.d,cp duu de llllflShbb,ng. U,teindel Ijk mak1e ook deze
[n de loop vnn

,,eed~

stroom daardoor geheel _gevuld met i.edLmcnL Dit pmcc~ vu.n aan,shbbmg kon ptachllg

'"orden gevolgd doordat er s1eeds nieuwe beschoeiïngen werden nnngclcgd. Om ~d
bij de ann deze beschoeiingen afgcrnccrdc boten Ic kunnen komen werd aan de landzijde steeds gmntl götort wo.:rmp in ~nkele gevallen plankieren werdc11m1t1gcbrachL
Op 1.Ut momem is nog om.Ju.itJel.ijk or d~ 00Schoeft11gen één recht gt.-sloten frtm1hebben

gc\/Onnd, o[ dat er ter hoogte vnn de planl<iercn ,·ooruitç1ekcndc landhoofden in de 1jjt.ak vnn do Rijn l:lgen. Da beschooü'ngen bes.1onde-n aanvnnkclijk voor.tl uil c:s!iehoutt!fl
palen in de loop van do lijd komt es steeds minder ,oor. het gebruik vtm elahout ncem1
lOCC.Jl lQO.S)Ollti besta.in mct.rJan 90% van de palen uit t'llc..l\()UL
Op de noordelijke oever Mond vóór 70 na Chr. etn groot geb9uw van 7.4X23.85 m. De
pla11tgt0ad maakt duidelijk dut hei om een militair gebouw gauL M1>gelljk werd dil
gebouw gebruik! om guedercn op IC "13"11. Het gchouw lug (>p""" punt in hel terrein
dal van nature hoog lag. dit punt werd bovcnditn l:ucr nog verder opgchoo_gd. Dil bete"
kent d~• op de1,e plek nogjongel'!' gehouwen gelegen kun neo h.ebben waarvw, eeh1er
geen sporen meer aanwezig zijn. Lmere egalisa11es hebben deze hoJ!e plek Vleer "/getopt.

Uit de vc:1eterrn s1gîllam VOil<hten blijkt een zekere v.-elsiand v;m de bewoners vna de
noordelijke oevtr van dele Zij arm van dè Rijn. Op grond van de vele graffiti kan bo""n•
dien worden vcmnderstcld dat onder h8Tl Vi?Jcl militairen waren.. De voru.bl v.nn ~en l Ceeuwse mnntuls~ld, tJlc uit.sluitend door vrouwen w·erd gedragen. wijst .:r echr~r op dm
ër wen niet aUeen militnirtn nnnwczig waren~ l-leL voorkomc.u. 'tiau \1.:'f~icrtlé benen
plaatjes dlt- de ufteinclen van zwt1ardsch.ecles hebben gc\'onnd wij1.;t y,.eer op militairen

ln de tweede helf1 vnn de 2e eeuw or ~Her. Ee.n mnntc lsl)Cl<I ui1 do tweede hclfi van de
2e eeuw or het begin van de Je .:cuw ondenteuol detC' vc:ron~~r5tctliog, e\'cnals een p,~
/um 11111ml,dio al> beschoeïmg.~paul is gebruikt. Utt bct ,;chocl..'ICI dot'""' het nlgcmtlèn
dat.eert uit de tweede helft van de lcceuw en de eerste hellt van de Je eeuw hlijkt dat
öllnlb malen schucm:.nnw1wt.!ZÎg~ijo. In de:te periode ware:n crdu.$ Towel mn.nneo als
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,\fb. K, V,alLcnliurg. Ik IJggmg \'il.O t.lc:: o~rn\-lagen te Valkenburg. A. ht'1 ea~tc:llum, n. hct ondor10.:k in l9SS t.•n t9~f•op het \.1.tukt\cltJ.C. betondcnod op tJe W1)Crd in 1972 en D. h\:'t undcrtOCk op tie Wûcrd in 1986. Td,.. ROB.

vrouweo en k.inden:n.
In de opg.ravmg 15 op "'"-'T~h11leridc punten de 1wecde rom~in3-'C we,g ,1p1ûe:uw MngQn~
den. Bij de2e Y.'aamemingen ,,i.•erd de veronderstelling da1 deze v.eg als cc!n dom dnor
Ml gêbied heeft golopcn ,,,nfor be,'CSugd. Ook he, dcndrochronolngi,d, ondertoek i<
in 1986 van stnn gcga:Ln. Een eer~1e resultaar was een zettr bctn1uwhace dmcring voor
een ruu,1,il palen van de tweede weg; kapdruum 123 na Chr. De 1wecdc weg moel dus
~on na dezl! domm zijn aangelegd. De dt>tenng i!. een precisering van de: op baSl.5 vao
het grafveld~ andere melde.ze wtggc.ussO(ÎCQrc.Jè' ...(;1ructur~n , as1gesteldc veel g.lbbalère tijd5bepa.1ing. In hetgn1.f\.1!ld werd 1.vc:tr een g.tote hoeveel hc:icl gecren1ee:rde be!,trn~
1

ven tlndcn illUlg_etroffcn. Nadere nn;iJyse mc:d~ op grond vun de in 1986 gevonden sro--

ren WJj~t ~rop dal ~r t.e-n aantul cirkel\l0rmigc. ~ructure:n aanwijsbaar is. mogelijk pnt
het om mlen van lage graiheuvcls. Op gmnu ,11n de verdoling vru1 leeftijd <Il gt:sluch1
van ûe doden moe.t nog .>Ci!l'!& worden aangtmom~n dal ht:t orn een -..oom:r:w1clijk burll"rliJk gr11held gaat. Oh i•ar Is echter ook een bcgrnvlng vtln ""°paardgevonden. Dil
graf lag vlakbiJ een C1rkehomuge !,'Tèppel. Een eventueel mei <lc,egreppel verband
houdend grof kon nog mei worden t)pgegrJvcn. ~ piel w-.1ar W.t p.rnr ,ou moeten liggen
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1\ftl CJ
Valkcnt,urg, O\•cr.1.:icb1 van de hij dt u1>grn\'tngcn In 1935 ~n 1986 Os'I h1!1 Marlt\·dJ cum•
J;clroffc.n .-.penen. t. gchouwe'n., 2. gm(,.."t.l<l+:l, de Rijntn Z11n / IJI.JJ.ltkcn «~'it)en hct1,thlcd 1u-.-sèl1 d~
zjjtti.il,m en de .Rijr1 (_gestippeld),~ bèschocth'ng~n. ,-;. W'11c.rrmtl!n é.rl 6. \hbwmcn. TcL ROH

hgt onder een weg di.e. nog iu gC;>bruik 1s. Du paan:Jegraf kan erop wijun dm er onder dé
bijzettingen ook een rrnliuure compooem aanwezig is. Op grond van onderzoek vao het
skelet zou trouwens beter vn.n een pony gesp.roker, k.UJl.tle.n worden: de ~hofthoog1ç:
bedroeg slechts 145 crn. liet gruu 001 eeo hengst <>f ruin van 6 i, 7 joaroud. Kneuzingen
of infecties c::o zwore belasting hebben tot pathnlogi~hc afwijkingen win ver.tchlUc:nde

skelelonderdolen g_cJcld.
Bij het onderzoek naar de menselijke cremali~ werd een belangrijk succö geh<l<.kt dat
het bepalen\ an het minimale aanllll indiviliul!n preci~~rt. Gcbld,..~n b dot vl.1.3.k in de
J..lein~1e ~ce.ffraclli.! een midd~nt)nrheentj~. het aambeeld, nogattnwez.1g i~. Aan dit botje
van c.akc::ilà milimel~"' grNltë L.ari wtm.hm v:L\tges:teld of het van et,n link('I of ret·hte.r
oor at:komitig 1,.
He1 lmcé ,,..dll de provinci.lJ~ weg S-1 lig1rum de nv1<."r.zijde van een Romemse nederzetting op de Wocrd waar in 1972 oodcr7.0ek werd uiige,.,.,d (atb. 8). Verwucht kon wo.-.
den dat in hel tracé nog resten van hnvenwerkcn en der~eliJke die IOI deze neder7enh~
behoorden zouden kunnen voorkomen. Bij een globale terrcfo~rkenmng we.rd boven~
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di.cn \'a'.tgtslcld Uat tlanr,ecl Romcim a11nk.,<'crk. tufuccn. lia.k---pftnfragmcnk.n en
ander nuneriaal ui1 dit.· pc:rindu n.11n de.- opper,.•lnkti! \IOOrkom1 Bwcndicn \,crdcn er
"\U~I Mt<ldctccuY,<\t \'Ond"h:n ui1 dl.! 7c 011 en met d~ 1.!c ~cuw Opgera::ipL
Het onderzoek up de: \Vf'~rd \\~erin cente imtamic np gt.!rich1 Lo '!.IU:I mf1gdijk een
pe(rouwbru\r httld te lr,;r[jgen v;m de aarcJ en dntcring van d~ no~ in tk ho<l1,.:m uanwt:'t.lg_e resten. Oaarvuortijn Otn de: J2 m lhm l\1tok.cn op_gcgmvrn van Sm hrtxdtc. D,1Ara
mee 1s 2Cl% van dtl terrein oml1:r1()(:hL De \•(.rntmclûc gcg.evcn1t1 mrtkcn duidelijk. tlai in
di1 gehele 1eb1td d,-.or Je RiJn al.teuingen 1ijn grocpuncèrtl in de p.,riode 111.~= d,·
Romem~Tijd en ca. de 7e eeuw. Op deze ail.clLingen \\è1Jen vrij,-.1.d ovaal rQ1cn \'U.O
bc\\'0111ngaange1roffe11 mt de l....w.11-Mtro\1111,gi.\Cht en Karolingi~e Tijd In h~1 n11delijke d~cl \'On het I mee ujn mogelijk nog V,.'01 Jongere resten Wtn\\t1Jg,
In het nt)ordwestclijkc llcel va.o het tmcé op de \.Voerd \\enl dit verkennend ondtrz4..°lC.k
ui1gcbn:id op een plek waar veel ,porcn werden :uingetroffen en bovendien een 7JJl:ik
"an de Rijn werd V~t."ilgt;..~\eld. Dè MicWclccuw!JC ~porco be!<i.ln(m uit watcrpu'ttc-n.
(af,·al)kullen. paa!kulh:n en greprc],en in de zijtuk vun u,· llijn t,eschociingcn vrui hout~u palen. Sle~he. in ~nkell! glwulh:n kunn~n pa~g_~:,\.ij:1t YOt>rkomenJt paalgaten oJ'
paa.lkuile.n alit re&tt:n -.·,m geboU't\C.n "-•ut.ten ~!!lnl'Crp,ret~er<.L l)it i,ç een grote tcgl!tlSu:I~
hng mei het omJcriot~ lc: Rijn\hurg waar cnJ..ulc zcc:.r Uuîddijke gi,bouwc.n uil deze
periode w=len aangetmffcn, OoL biJ Kou<.leLcrk wcrtkn <'Cfder vp oen uuiuollj,c
nederzetting~plek ml deze. tijd slech~ 1,,.i,g~ onawijtlngi!n voor g.ebouwen ..,.~tgc.leld.
l let ligt voorde h.l.1nd Ic ,·cro11de1)!ilelfen dnt .sociale vcn.cltUltfl in dt Midde:le~uw"iC
maH~dmppij 111 de hm1..enbouw rot uitmg kwklJUt:-0, nnclenijd~ 2;:oudcn OQ~ ccmMruc1ietechn1scbc ven,:chillc.u hel ontbreke;.11 van dwtklïjke ~poten van gebouwen kunnt:n ,~r·
Unren. De w~uerputtco ziJD ,.eer vehc-hi11end vtm construcoc_ Enkele zijn met
bescbueid: b ij d, beschoeide pullen komen behakte en niet behakte balken. pi ruiken.
çecuntlrûr veh\~rkt ho01 en varen voor. Opvalkml is h.ct ""J"CI ombrdcen vo.n punen
uh bodnt\ttmnnen. D11 kan erop VI ijzen J:u ln ,Je ömgevinggccn bomen vnn voldoende
dikte \•c)arkwamu:n.
\~ de 71jtak \:80 de Rijn "erd nt~:11wtu ttandad1t l~i;.icctJ met het llod \'Cf"Sl:'llillen 111
het \\111d~(~11mn1l!fiornl l,(.1\1.el door <lc. Lijd hmm nh tulmLdijk or tl!' i.pc)TI!n. D~mr100 w......-•
d<ttprolMe.n bc,111da:rd en het verloop
Llc ,ijtn~ gcV<>lgd. lllj clit Wdti< werden zeer
,·cel -...onW.tim geborgen. V<,ornl het bOlmtuerinnl w:1.1; u111,ont,lc:rlijk rijk. Daàman,t
k,y.am ,eel aardewcr~ -~lt'e:D.. wal henen tn mcWl!.!fl v<1c.u-11t·e.~n ~ \l,,ï.tt lecr tcVO()J-

""D

.sch11n. E"·n Nà!IOI munten \-trdientn, ~nnclJing: ci:n 1Uvcrc.n acmplanr van Uc
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Afb. 11

V:.llkc.nburg twee Vroeg Mtddekcll\'l,'$e munten \taD de \\'1~ [Jt)~~n:ccn gouden

nnl"Cxl1fl11g van een mum. zoals diedo<l1 Madelln~ m Don:sta.l wt=nleu 1;t::11lagen. ull het midden
\'.tfl de 7i:. eeuw, Onder. ctn lfflITn muJll Y".th. kóttlng Of!'-J van M<tri:tt. (E.ngdand), gC!olngl!ll In
periode 757•7%. l.lcltle c,p 1'li ...: v.""~ grouuc. fnto ROa

Engelse koning Offn (757-796) en een goudèn, mmclijk ,•ro<gc nal.x)Ohmg van de
bekende Mudelinus munl vnn Dorestad (waar_,crujnlljk 11\0tdc kwan of midden van dt
7e eeuw). Opmerkelijk Is 1101. dc wnfu1 van een Laat·Mmivin~hch =rel.
Bij hei ondcrznek vnn w, ~ldtleJeeuwSt' Rijmnk werd~n or «n dieper ni"""" ook,.,.,
ten uil tie Romeinse Tijd asnge1roff<11, Bij hel graven ,ao ,k verk<11nmg.,.sleuvco w,rJcn daarvoor 11Luanwijzingcn waargenomen. Hei gaai om hei moncllngsgel>ied rn de
Rijn van een zijtak. chc de voorloper~, vnn de Middeleeuwse zwak.. De-Le rnqn<l1ng
\\'a.'5 gefh;mkecrd door 7W(l1C en t1ch1c bi..-schc,ci"lng,m. Wa.a.rscb1Jnlijk. die-ruien deze
voor.11 rnn de mondin~ op 11jn plek Ic houden. mo-gehjk ook voor het afmeren von schepen. Ec.a vnn de lleschoef1ogen wa5 ro zwa!lf'" uugcvoerd t.fat t.14"\n een soon si rêkdam
gedt1ch1 wordt. Opvallend was de relatl.l.!Vê rijkdom ,an ht!I vondstcnmateriaal w=i.arnndcr nog,a.l wn1 meta ten voorwerpen voorkomen; lïhulae. 011;.."<.liseh~ voornerpen. munter,
en de punt van een 1.waardschéd<.'_

Bron: Bullfliallcwa,, 19R7.
Middeleeuwen
Bernisse: Gttnliel Al.cnb--e.li: keren eerder \\'f:rden in Oeervlie.l ~ten vnn dt middtl-

ecu-."<! .,1adsmuur gevonllcn. Bij rioolaanl<.g in 1963 werd de fundering van de Land·
poori aangetrofren op de hc,ck van de LnndJJOOrt.,lrnaJ en de Oude Si11~el Bii nieuw,.
houw van de panden Vls.erzijd~ t6 en 18 zl1n iwure muurre...100 wstgcslcld dte aan de
muur ~vrden toegeschreven. In 1972 werd een s1uk van de muur meen wciloud juist
ren iu1dcn van do Groene K.ru1~weg onderiochL Een daarop aansluitend stuk da1 naar
de muur10ren liep waur nu de korenmolen op smat werd m 1932 ontdekt. h1 jli11 1986
werd op de hoek vrtn de Moleostraa1 en het Spuj eert oude schuur,gcsl<><1pt ren behoeve
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A1b 12.

Delt1: Koornmurkt Het hoofdgebouw ~n het Gas1huti uh d.e JSec<:uw (Jrih), l)attr·

onder ligt hel crf mt de l'W'C'Cdt' helft van de J 3c eeuw mot erf.scllcidingl!o, :iih•ulkullçn en een hu1q
Tok. H- Ro~bcn..

vun mtuwbouw. Op 1.4 m cheple ~ daarbij JUISI onder de kade die het Spui omgeeft de
funderuJg vun Je 5tadSll11Ulr gevonden. De voe1 van he, fundament IS ruim 1.4 m breed
en ligt op 2 m onder he1 huidige maaiveld. De eigenlijke muur moel on~vccr 65 cm dik
zjjn geweest. De fundering is: wtgevoerd meen grondbogc:nconstrucrie. Onder de poe-ren ''llll de grondbogen liggen lagen grof zànd en puin. De maai van de b:ikstcén wijs,
op ~-en dott.ring m de tweede hclfJ v~m de 14e eeuw. De fundering i.!. ingcg.n\Vèn in een
b~_ggerlaag die op grond van :mrdewerkvonds1en in de t 4e eeuw kan wotden gtdlJ1ecrd.
Oei.te b.aggc.:.rlaag j.:. ood..:r wnter afgezel. wa1 erop wi;st dat het Spui voor de aanleg van
de muur breder w-JS. Uit historische gcgt"vèm is bekeod dat in 1381 met de b<>uw vnn
tk muur werd flcgonntn.

Bmn: Herweyer 1986'.
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Afb. 13. l.>llrJrcoht; G ro~ Kcrl. P1~ttcgrnnd van de kcr~ met daaringearoe~rd de ph!k. w:.,ar
rö-lim '"lll\ een tur...teru:.n köc1r wcnlen gc\'Ofldcn tntct op '>tl'mr.tl). Rcchu d~arn:m..-a llé t.:,tco van h1:t
tufstenen koor. t.cg~tln: l. lu/.;tccn, 2. hakMeen.1Cl . ROil.

OelltlCoommarkt (,ub. 12). He t ondcl7.Qek van het gtislhui, richttez,ch in 1986 op het
hoofdgebouw. In 198.5 wa,ç rrt(b ~n deel \liln dègn~thui~knpel o pgegta\lcn. (Kistema.-

ker e..i. 1986). Het grondgobied vanhtt gaslhui~ m de 13c eeuw beperkte ûch lot een
lnnggerekl kovel, Op dit ka,cl lng_ een kapel m ~ I b<lgraaFplaat,. Vermoedelijk word ui i1l
de 1-Je eeuw uitbreiding gezoch1op cc.n kav~I ~nn dl! 1..uidzijde. D~ grootçtc: ultbreiding

:no

2
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Afh, IJ

l)onln=cllt Gru1c Kcrk. f-Undrnn_g ,~m het tul~t~~ncn k.oor. Fo111 ROB.

vond echter pl;ia~< m het midden van de 15e eeuw aan de noord2ijdt van de kapel. Ken•
nclijk was"' behodtc nan een sroot ru11n j!ebo1"' voor de ziekenverzorging die tot dan
toe in de ka?4!'I g,csch,cddc. De funderingen van dit rechthoekige. gebouw

{ca 25 X 25 m) mèt •en timnenptants konden \>O<Jr het grootst< doel worden opgegro•
Ven, Een enorme hoeveelheid vondsten uit een J5e eeUW!r-C en een l ?e eeuw<-e beerput,

diè bij hel gcb\lU¾ hoorden, gaf een goede indruk vnn de. zaken die In een zickcnhui.\ in
gebruik waren.
BiJ hot '11:rwiJd•r•n '1ll1 dé bo,~ugrnniJ bleèk dut de ,war< fund,·ringen van hc1 15e•
ecu<w~C gcbou\\ ooh. de late.re- Lièkenhubgehou\\e.n uit de J9e 1:11 2()c ~~uv. hadden
gedmgrn. Grotç dt1:Jc.n van <Il! ondergrond hinnen de rechthoek ware11 da:m:Joor na het
m1dd.e.n van de 15c: ~cu"" ~esd1cnnd. l)ergetijkc: ongc~toordç grmê vlokken .OJn een
7eldLUàmheid in een
N~d;1t het Delftse biochemie bednjf Ciist-brocades het
ga:,.thutsprojdJ bud gradnp1eerd kon een zeer JQUmsie( onderzoek vw1 de l 3e un
14e eeuwi,.e bewoning.-i,,Jagen 011<lc:r het hoofdgebOU\\ worden unge\•oerd. Oe vroegs1e

,rnu,k<m.

vondMca uit de onderste \.fakken dateren uit hei bcp:Jn vnn de l3e oouw.
Aanwij1.Jngcn voor bc,,it)ni11g m de l2e eeuw zijn er niet. t-fet land i.s 1Ael reeds omgonnen.,ge1uJ1,e de nlt:t schone klet opgevulde !trcppels·ttndcr dt vrocg.sre bcwoningSfn."i.e..
In tetèJlStclllng tot de bc,111dingen die gednart ~ijn lllj hat onderzoek op het I lcili1,..,
Gcèstkerkhof ten tuiden van de: Oude 'Kerk (KiMcmal.:er l ~)86) waur m de 1wccdc helfl

12e eeuwaanzîcnüjke opllop.îosen pJaatsvondei1, ir, i11 hei hegin \'UO de lJe eeuw
aan ctc Koommarkt nau"elijki gr<>nd opgebro,hL Mugolijk hcclt dit 1emnkcn met het
lol M.and kllmè.n van e<n redelijk veilige wu.tcrhuWwu<ling van het om.l.ig,gefltlé gebJcd
rond 120().
van de
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De noordziJdC v-an hel opgra"111g,s1errein werd be![l"cnsd door een West-Oost georiënteerde sloo,. Een grens die ook in Inter eeuwen bepalend bleek voor de indeling \'An het
terrem. De grond ter weers7ijden van de sloot was vtmnf hel begin van de 13c eeuw
imensier in gebruik. te oordelen naar de grote hoe,•eelhcid afval uit dc,w peti0<le (o.a.
a ndenne. lnal plrigsdorf. vroèg stecngOèd). Aun hel einde van de J3e eeuw l• de sloot
dichtgegtocid. De gicns bleef al• een steegje dat rum twee knnten werd nfge<ehcand
door Oèn constructie van palen en vlechtwerk gehandhaafd
Ten 1-1,lden VM het steegje INvond zich <:<:n err met t:en houten hui, w:illf'(lln dé voorge·
vel vermoedelijk aan de Koommnrk1 lag. Op het èrfxond het huls waten meerdere
afval· en mcslkuilen gegrnW!n. Bij de bouw van hel huis is kennelijk gebru)kgonmnk1
van een zelfdragende >tijv• cun,1ruc1le die nauwelijks inde grond vcrnnkcrd wn,. De
bouw beeft geen sporen van béttkeni, achtcrgdaten. Dank,jj de mogelijkheid die hier
werd geboden om meerdere vlnkken boven e:lkn.11r mmitieus te Qnderzoeken werd
g<:<:onstn1ecrd dal het hier wel degelijk een huispla;ns betrof. De ru1m1elijke spreiding
van de mestlrnilcn rond de plek wa, opvnllend. Pas nadat verschillende sporen nflcnm:ir.llgvan meerdere vlakken werden gecombineerd konctn inclnik van de plàttegronl.1
worden verkregen. De bcwoningspèrnode vnn huis en erf lag iD de (\1,,'ttdc helft van de

13e eeuw.
Uit,'OCring: Oudheidkundige WerkgemeenschlipDèlfl O.l.v. G.Ph.M. Buzing.
St1ch1ing 1èr Bevordering Archeologie in Delft. ROB, Amersfoort. J.G.M. Kistemaker
Durdrcct11: Grote Kerk (atb. 13 en 14). In augu,111,; werd door de Rijk;dion_,t voor do
Monumentenz.org contact opgenomen met de ROB in verhnnd met de -.·und.st vW1 tuf-

~tenen muu.r werk onder hel koor,...,, de Grnte Kerk te Oordrecb1.11jdens de algehele
re~t.aurruic van de Gro1e. Kerk werden, ten hehoe,-e -.·un de re!)t.mr~1ie Yan de grafl..el·
ders en dt: ktrkvlocr. Je zerkeo ec:.n voor een geli.cht. 811 het omgraven en schoonmaken
van de keldermuren kwam aan hel lidn dat zij gcdecile1fjk op oudere fundtring;,n
waren gezet, Door hei zemngncrschiJ wnren de keldermuren st1.,""ed.s op de plaats van
het oude muurv.·erkgcscheunl. ln saménwt:rking met da Rijksdi~ruïl voor de Monumen•
1enzorg, het snnnemersbédrijf en het architectenbureau werd gl:!trnchl om een werk·
wijze te omwikkelen wa11rbij bmnen ltet :ir.1.mkke rcstuuratleschemn t.0vecl mog~lijk rcs~
ten konden worden gedocumenteerd. Steeds ah een kelder was geopend én 1û1gC1'1'3Ven
:,ouden de resten eronder voor korte tijd wurd<m ond1.:r',mcht. OnmiJdtllijk dftamn
werd de kelder \.\'eer ge.sloten. Op deze wijzt: tîjn een twin1igtnl ~eoldcr~ een vnor een
andcn:ochL Ondanks li<perkende voorwaarden en moeilljke omstandigheden - de
bouwrtstcnJa_gcn ca. 2.5 m ondtr het huidige vloerniveau t:.n ver onder water- LIJn
.<conerrassende re~uluuon geboekt.
Midden onder hel ce,urulé koorgtdceltc van de huidige Goti,dle kerk nel 1en oo•ten
van de kruiJ.ing bevonden ,id, onder de diepe grafkelders ull de 17c en ISe eeuw res•
tên van een tufstenen kerkgebouw. Dh wus c:Qn tomJe \'C.l'fflSSing omdat aanwijûngen
Vöor een dergelijke vroege monumentale kerk 101 nog 1oe ontbraken. Slec-hL, de. zuidelijke helft v-Jn een rondeobsis 1s teruggevonden. De noordelijkehem Is -..·ermOCctelijk
gesloop1 ten behoeve van de pijlerfundenogen van het Gotische koor. l lel opganml
muurwerk dat op sommige plMtscn nog mtèr dan een meter hoog wn, bestond uit een
kern van onregclmm,g gevormde tufstcenbmkken in ~n specicbcd. gc.vttl IU~~en bultcnmnntcls von regelmruiggehaktc blokken tuf.leen (gemiddeld 3~ X 14 X IO cm).
Aan de buitenzijde van de ah,., waren in verband gemetselde , teunbercn aáogebn,ehL
Zij waren te Z\\-.lllr om nlleen nb li.scné'n voor de geleding van de huilcnwand van de
ub,,is te worden nangemcrkL Do oorsp1<1nkèlijke vloer-v:)n de absis kon onder water
nie1 wordro b~tudt,frcl Venn.,~<le!Îjk w-J.S het een lemen vloer omdat, waar nan de bmOCl17ijde we_rd gc.sondeerd, een hardd lnag werd annge1roffen. Sonderingen aan de bUI·
tcnzîjde ga\.'en een antl~r bcdd" Uitzonderlijk waren de ronde nissen aan de bmnenzijde
vun het muurWé.rLDe hodem vaTI een van Je mssen, onge..,eer 80 cm boven de oor'-
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,proakclijke vloor wru. afgewerkt mot grote bloltken tufsteen. Aan de binncn7.ijde van
de muur" .30 cm ond1.:rd.: bodem vftn de:: ni~, bevond zich een langv. crpig tufsteen blok
dat al, oank dlen~t godaan kM hebhcn. De binnt•n1.ij,;ic ,·an de muren en do ni»<n
Wáren van stu~c:r~ ,oorLitn.

De niet gehogrn meest wötolij.._., muurfragmeu1en, waren nan tk hlnnen1i]de Hm,,ion
van gepleisten:le recbthoclûge ni»en. De interpretatie"'"' de ,paringtt, 1111D de bu,tenzi1de ,s nog onzeker. l let is mo~"'liJk dat op <lo overgang van de halve cirkel en het recht
-..·erlopeade muurwerk ~en dwarsmuur heeJt lt:1ngèslo1en oindal op Jie.plruu.s et"n tufsteenblok wo.s a!gehal.1. De VQOnzemng wn het muurwerk in wct,lclijke richtmg kon
niet worden onderzocht in verband mei de nabijheid van de z.uid--oostel.lJke v1eringpijler
,n het zware koorhek. In de noordelijke trnoseptarm en een deel van de noordel!Jkc zijbeuk i~ nog gesondeerd ethter zonder resulta.nL \Vel is gt.-con.statccrd dal de onderzijde

van de noordelijke sJu1tmuur van het huidige l.runsept is opger·rokken uil rnfsteen.
Modi! dit primalr ,cn,crkt 1ufstcen zijn dan komt men în de v,rlciding htl geheel te
vergelijken met de Midtlclceuwse parochiekerk tt Vlaardinj)etl (Hock. 1967). De uitkomsten van het bouwhistorisch ondoa()cl. dot vnn\<cgc de RijhJlrn1,t vO,.,r de Monumentenzorg door mevr. Elisabeth Stades-Vi5ch<r is uilge,oerd, gedurende de gehele
resUIUJ'atie. ~uilen vermoedelijk meer licht op deze moterle werpen. Mogelijk wordt dan
ook duidtlijl. "'1Ulrommcn in Cl!lllntcrç vcrb()uwu\gsfB8C aan de binnenzijde vun de
obsismuur. tegenover de ~1.cunbcrcn,. lclamp.en van bak.<.tcco moppen heeft aangebracht
(steeo[om1aten van 31 X 16 X 9101 27 X 14 X 7.5 cm),
De hwd,ge kerkvloer ligt op een hoogte van ca. 2.5 m + NAI~ De vloer. die behoort bij
de fase van de rut'..<rrenen kerk. 1s door sondtnnp.eo en dL)Or metingen la.ng:::i. het
opg..1ande muurv.·crk getrnceerd op een hoogte vai\ 01n.s:treeks NAP. Oll betekent een
mnaiveld,tijging \'rul ca. 2.5 m. Wanneer men dit vergelijkt met de resultaten van de
opgravingen in de binnonsutd. bijvoorbeeld het gelijktijdige onderzoek op het Waagtcrrein în D<lrdreGht. dnn kunnen de \'Olgende opmerkelijke ui ken worden g""Onstntoerd.
In de nedenenlng zijn uphogingspakkeuen variërend VfiD ,es tot '""''ètl nten:r dikte
geen uitzondering. Oe kerkvloer •tijgtdu:s aanzienlijk minder d:,n het m,a,iveld ln du
nederzetting. Wanneer men er van 11l1g:iat ruu de houw vnn de tufstenen kerk ls begonnen
L200 en m<:n v<-rgclijkt de hoogte van de ,Iocr tnet de daartn~è contrunpor:alne bew~mlngsl•lll"" in de nederzetting (voor 1200 en, 3-3,~ m - NAP), dan is er een
upruorkelljk hoogteverschil tu~scn kerk en neder.umlng. Of dit tenuoo:nJtcclt met oen
natuurlijk verschi.l 1n de b<:>dert:1!<ilruc1uw ot ecu door mensenhanden opgeworpen keckhmm~l is op dil momenl nog rue.t du1dcliJk.
lntngerend is ook de vraag naar hel waarom van deze voor de klemschahge 12c c.cuwsc
ncdcr2:et1mg monument!l)c opzcL Zelfs bij een d-,.ueri.ng vnn de 1ufs1enen bouwfase in de
tweede helft \ll)n de 12e eeuw wij:z.-cn de rcsullàtcn v:ln de. opgrnvingen die sinds 1986 lo
Dordrecht door de ROB "'Ortltnultgevoerd 1uet dlrekt in de richting van oen dergelijk

,oor

gr60t boU\V\\ èrk Een welkom en v~rrJSSCDd JlÎCU\V gcg.cven1

ROB.AmcrsfoorL

J.G.M. Kislcmaker

Dordr..:ht; T,.·•ntsc:he B•nk, W•ag Plannen voor nl.euwbouw op de locatie. Tucntsche
Bank en de aangrenzende W:lllgJlas<age hoden de mogelijkheid een onderzoek in te
stelko nanr do oudstè kern van Dort1n,cht, 1let ()nderzook TuentS<he Bank hocf1 ,n
1986 plaat<gc\\'>ndtn, het onder,.oc:k Waag w<>nll uitgevoerd in 1987. Atlngczien de
opgravingen complcnientmr zijn, zal het gezamenlijke ,orslug in een ,'Olgcndo kroniek
rerschijnen.
ROB, Ammfoort.
H. Sarfuty
Giessenlanden: Peursem Op initiatie/ van de Ccscbicdkundig< vereniging GiessenburgSchelluinen werd een onderzoek mgestcld op een b 1 Peursem hultendijks gelegOfl
woonheuvel die de naam Dui\'e- of Duivelslag draagt. In do tt:1p "erde:u cmge ,ïlcufjes
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ge{!raven die g~en duidelijk sporen van Middeleeuwse bebouwrni; opleverden. Her oud~•c ia de 1erp gevonden maten...-ml d:ltccrt uil de L3e eeuw.
Bron, Van der Plns 19Sb.
Gorcum (afb. 15)Bij graafwerkzaamheden a,m de Kortcndfjk wctdc-n op een diepie van
ca. 3 m grote fragmenten ge,-onden van c.:n uilLondcrlijkc haonlstten_ Boven de vindplaats werd door de graafmachine een gr<,l<,osp<>l npgesp[l. Dil wijst erop dat de delen
,-an de haardstcen min of meer In situ zijn gevt>nden. De plant is clL 74 cm hoog. 70 cm
breed en 11 (;lJl dik. Op de steen kllnt<tl ln 8 rijèa afdrukken van losse ,tempel, voor
1.oal~ ze oo.k \lOOr de bekende kleine h(\artljjtCne.n gebruikt Wèrdt'n.

·,-Gn11·enhuge: HofslngeVHofs1ru1 Tu,1<n h<l llinneaho[ ~a hei P'TT-g"ho"" aan de
Hofsingel ~rd in de zomer e<:n oadenoe~ uit~>e•-01:rtl dal onderdeel uitmaakt ,an het
arcimiloglsch ondcr,oek V(.)()rufg;uutd aan de nieuwbouw van deTweede Kamer.
De oud Me aang.e1rof(en ,poren h~,•onden zich mm de noordzijde .,,a.a hel terrein. 1her
lag een 14c ceuw!ooc grm:hl, cmd~nJcel V:)11 de l:tûhingcl1 die ten zu1de.,n vun hel .Binnen"
hofcomp)Ol( ltep. Voordat 2Jj In 1863 werd gedemp1, werd de grath1 rn 1613 versmald
en gc.d.ocltclijk overbou,"·d, Bm•endie.n ,,erd t:4..."ll beschoeïmg van planken en vierkaJHC.
bal.ken uangebrachl. ln <lc t4e or J5e eeuw Ine er over de gracht een bruf:!. die het Bin334
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nenhof"erbond met het terrein ,en n(X)rden van de.Lange Po1cm. Het bruggehoofd was
npgehnuwd utl kloostermoppen ca rustte op een rundering vo.n ciken balken. In de

grachtvulling béw,11d zich een ~rote hoeveelheid 1Se""°"" ,tocngoed lllltdc.vcrk.
Muu~ten vnn ver.chillCJ1de. huizen en bu1s,cs, djc mcennnlen 'zijn her- en \'erböuwd,
Lageu a.an de 1.uidz.ijde van bei rerrein. Onder andere kon h~t _grondplan v:l.n ht:.rberg ·o.:

Witt~ Moldll', lator hei hui, van Jóhan de Wiu, achtcrhonld worden. De hiJ deze huil.en
hchorrndc wfilt'r~ en becrpullen werden IJV~neens opgl"grnven. Uil een l8e eeuw-,e
b«rkdd,:r kwam daarbij een grole hoeveelheid glas en aardt.'W<'fk te vonr,chijn.
'~rarenh:.gi.': ('redempte Cm.du Gedurende vil!r maanden vond archenlog,$Ch onderzoek piaais op het pnrkeerrcrrdn V\Ul Je Bijcnkort D<: opgrming lag op een pick wn."
011 het st:rn.ndvlolctczand een pak.kei van len minste I ....~ rn dik veen aanwe,ig 1s. Dit ,,~~u
werd ruim v{)Or 1400 ontwaterd door een sttbel ,,..ui slUlc.n. rwcc: van dëte ~lot~n. die
op een onderlinge u.Ottand vw1 ca. L:? m evenwijdig eW1 elkmlf gegraven Wdfeo, werden

m de opgroring nangctrofferL Ze waren 4-6 m breed en 0.6-1 m diep. Oeaanwe,tglle1d
Hel veen bleek ovt,r een klem
oppervlak. manmnal 15 m'. ir, smalle stroken van t1l. J.5 m broed uitgbtOken te zijn
voor ue turfainnmg. or er een relatiè i~ tussen het ,lou:rutdscl CD de turfäfgruvingi!
door de "Clc- 1uoriscnliggende ver,;:toringen niet meer te achterhalc1'L
Rood 1<100 werden de ,lotcn gedempt. Ow:r een dccl van het ttrreln werd C<:O ophn·
gmg,;laag gcstQrl vllD 0,8 m dikte, waarop gebouwd werd, De kavelrich1i11g kwam nu
dwn.rs op Gedemp1e Gracht te liggen, een kw:in slag gedraaid ie opzichte von de k:nvclnctmng m de v~orgaande rcrio<h:. Eén van <le tebou"¼en dje nu ,,erdeo oee,rgezet '"a~
een woonhuis van 7 m lengte: de breed1e kon niet wc,rde-ij opgcmc:lea, De hllilrdphml~
mei m,ge,tznm!n aspot. die tegen dè westmuu:r lag_. wns nog aanwezig. Een tweede
gcbouY. wa4j \'an een g:~heel andere opzet. Eén van de 1wee Zijmuren werd g:eclragen
"11.0 d"7.e kavel, doet oo.,rdenicn in de buurt vcnnoctlcn.

door porren. Cl'n constructie-die ~erdcraan hout-dan oan stt.-cnbûuw doet denken.
Ook onlbrak. een hanrdplnnrs. Het gebouw 7,nJ ,·am1oedeli1k een bednJf~func-tie hebhen

gchatJ. Uit op de achtcnerreinc!o gelegen afvnlkuilen kwamen onder andere incomplete
en ,c,:r.med.1.:n schucntn. "-en gmte h(>eveelheid leersnîp~ en een mes. Oit matèrlaal
kl'ln in deeer>1ehelf1 v•n de 15cceuw yèd:ucerd worden.
In de hi=p volgende Cnsc. die waan.chijnlljk aan ht1 eind van de l5e eeu\\ of het b<l~•n
vllD de 16c <euw lag. 1>cnl de11el'<:lwund gtslmc:n. 1-fc:1 'bcdrijfsgéb<, uw' word \\'Oönh1ûs.
wat viel aft< Iaen aan de lmanlplan~'>. a.r,ot en een stukje vloervan platliggende bak·
.)tt:nèll, Op Je ach1ercl"\'~n lagen de hijhehore-m.lew-;11erpunen.
In de tueede helft ,·an du 16e eeuw \\frd é,!n van de huizen gespfü:;t eiier kwam een
,;:tenen aanbouw achter, Op hel a.chtenerrei.Jl werd.cri nieuwe .stenen wuJcrputten opgc-..
trokken met een homen 10n nis basis. Van het e,nd van de l6e tOI de l 9e eeuw vooden
nog diverse vcrbou\\inge:n en ui1lm~1dîn_gea plat1.Llli. E.r ·werden BfVt>e-rgoien gcmct:-;eld
11,a.~rmce afval 111 de Gedemple Gracht i:eloosd kon worden. De gmclll moot ltterdoor
het. lamikter van ten open rinol hebben gekregen. reden wnamm Tij in 1825 werd
gedempt. Rond 1870 Wt'Td "P llczc pick aan de Wagcn.,trtult een mnrktbal ópgeriChL
Na een iogriJpcndc verbouwing in J888 wenJ hot een theatcr(Sc:Ja). d,tt In Je
20t «U"- doól' mmkoop en fllloc,p vu.n enkèJc panden aan de: Û\."<iC::mp1c Grochl kon
Wl'rdeo uhgd,reiJ. In alle <>pgrovingspuuen "ml ,helen vun de marl.hal tn hèl lhcau:r

Lerugge.,-ondt.n.
Gtmccn1e '~~Orovcr:ihagc. set tic: nrohl'ologic.

J. R. Mflge.ndun~ ~n PJ. W.i\1. Schuiten

·•·Gm-enhage: J::lsenbo"erl:l.lm 1~2/152 Op ca. 2.60 m + NAP Y;enl hier plaatselijk
een houu;ko0lrijke. vrijwelhoriionliliÜ vcrlopendetn ca 0.20 cm illl..kt la:1.s anngetwf•
fro, die wenug (prehismri;.clieen waarschijrtlijk lnheénis Romein.se) vuadst<11 bevatt<l.
H,ero"'rheen lag een J)!lkket stuirwnd met dnlll'l.,p, op ca. 3.20 m + NAP.«n ljciu
l!J'ijze bodem met een tarnthJk hornogoen karakter. Ook dt!'l< laag wtliep nagc11oeg
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t\fh. l(j_ ll:1rdanx\•Cld-Gu:~s,rndam Vrc.,cg M1dr.ldc.c:u\l,~ 1v.a,.11dfragmcn1_Lengte 36.S cm. Fou, e.n
TuLROl;I.

honzontanl. Ann de hr111d von het aurdewerk kon de lnag gedateerd worden in de
Vroege Middeleeuwen. Het geringe oa111al vondsien, de anngctroffcn plócgSpoorlj°' en
de homogeniten vau de laag .tel( pleiten \ 'OOr c::~n ~ebruik uJ5i, bnuwl.and. Dit bou.Wland
kan deel hebben u11gemaak1 van hel ncdcrzetûng.,ruerull waarvan een deel aan deJohan
van Oldenbarnevcltlaan werd aengatroffen. Plaa.LSclijk was deze laag door latere c-rosie

verdwenen. Dil gebeurde ujdC.nS een ovur.Stuivingsfäsc die oc.rdcr bij TNO wenJ gc:c(mSlnleerd. He, land vormde een geaccidenteerd landschap.
Vermoedelijk in de L,me Middeleeuwen trad hierna woor oodemvormiog op. l)e1.<
bodtru. die mogelijk cèn keer wd\t omgc5pit, lag 1ussen de 2.80 men 4.00 m + NAP en
varieerde-in dikte lussen de 2 0 en de SO cm. In do h1.1m1e fa,;e t~ hlerow.rhc,:n ""'" ten
nieuwe (l\'CTliluiving gekomen. dilmaal ons huidige Oonge) duin.
Ocme~n1e 's-Oravcnlulge, ,cctie archeologie.
J.R. MagendaM en JA. Wnasdorp

H•rdin,-.·etd-Giessendam (;1fb. 16). Ongeveer 15 J•ur geleden ,-un.d de heer P. Overduin
In de bagger ui1 een slooi ochler dç boerderij Buitendams 162 een groot Sluk vnn een
zwaard. V,rn de afgebroken kling is nog c.a. 22 cm over. htt geve st is voor zover het niel
uit hou! en leer beswnd geheel bewaard. t)e kern ''1111 de kling bestnm uil wgenaamd
to™eduma.\t. Dit werd verkregen door afwisielcnd laagje~ sta.al en ij.ror tum elkaar 1e
3 36
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Af\l, 17. Knmpcnc-rwaard, 0c hggmg v1lfl de voor de: ccrslc r;i~c vi.n (Jo veldk.1ncnng gt:5d«-li:crde c:n d.:ln.dwtrkclijk belopen gebieden Td.. RAAP.

,meden 101 een st~af. Dez staaf werd vervolgcns·ge1ordeerd en weer plalgcsmeed. Door
dé .stnaf in de ltagtCrichting te splijtèn èn Vêrvol.gèm, de .stukken \\.--CCr nanoen to smeden
konden door deze toNJe allerlei pa1mnen verkregen "'nrden. Ann de 7.o \'erkregen kern
vnn de kllng werden ,·ervol_gen!'I dè sneden vas1ge,mccd.Zo Ontstond een z'\\-nard dal de

gcx.'de eigenschappen ,11n <tnal (hard, maar breekbaar) en ijzcr (laai, maar ,acht) in tkh
verenigde. DcJlauw drielobb,go kop van het gevest is deel; nog ingelegd met ee.n gepa·
relde mes,ingdrnad. Het wupcn dnteen waaJ'llcltîjnlijk uit do 9o éeuw.
Krimpenerw,.., d (alb. 17). In het H)Orjruu vnn 1986 is door RAAP een vcldkartering
un~evoerd rn de Krlmpenerwaard. De kartering vond plàalS m het ka<lc-r van de herin-

nchtrngsplanuen voorde waard. Hei groolste deel van de Knmpene.rwaard be.$taal uit
,·een.Dit ,;oenpakket t>ereik1 een dikte van 10 IOI 14 men bcs1ruu ,ooa1omehJk uit riet-,
brod•·~ en po~veeo. Luogs dé nvteren liggen smalle stroken nVJerklm aan de opper·
vlakte. Dczc,kleilagen worden lungs de Lek op enkele plaatsen do<lrbrokc11door de
toppen van donken die bestaan uit grofkorrelig zand.
Vóórt.le karttring wru-en er Û1 de Kri.mpener\\·nard zccrweinigarchcologische vind-

plaausen bekend. De kennis van de Laa1-Middeleeuwsc ontginni"!I en bewoomg
berustte vrijwel geheel op hiStorisch-geografi>eh onderzoek. DaarbiJ zijn drie ontgin•
ningrasen ondersclteiden. De oudSlC ontglnnlng V<>nd plaals vonof Lek en IJ•seL Bij de
wu""pvolgende fa~ w<crd hel binnengebiud in uc oo,1clijke hem van de Waard ontgon·
ntn en in de derd~ fase het r1,,1gebied ten wes1en en ten noorden vun het middelpunt
vun de Krimpenerwaard.De bewoning."'-''"" die lljdeos deze drie fasen on1.s1onden
inuden bct daarupvolg,:nde bewooingspauoon hebben hepanld. De vclllkaneringhad
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het karakter van een voorondcrl.()ek met de vulgend~ docb.tcllingen. Nagaan

or de

bodem van de waard Loat"MiddeJeeiiwse archeolo_g,5e-be mOJ1umenum bevat t·a. m
relatie tol de herinrich11ngsplonnen en de bewo11ingsgesch1edeni, bepalen wat de
waarde vnn die. monumenten is. Voor dil prodondt..-rLoek is ca. 1.5% van de opper·
vlll.ktc. van de Waard btloptn. Dh gehiad i<. zo iekoz~n dnt tfa.nrin zovc:cl mogelijk
nrcheologi.sclt relevante aspecten aan'O.C.Zig,zijn. Zo .zijn alle "oorkomendc bodem typen
in de Ste<!kpn.>tr vcrt~gen\\OOrd.igdt alle plaatsen bcLoc:ht waar ,~,nd~ten zijn g~daan en
\\~ar or groruJ van luchtfoto\ urcheologi~chë ~pon.m \'eN acht zouden kunnen worden.
Het gc1"'rlccrde gehied bc,,laal ruui.<t ~"" aantal vcrsprcido gèbieden twee nnnccngcsloten Noord-Zuid door de polder verlopende 1tmken.
E.r rijn 12 L'llit·Middelecuw,c huisplaat,wn gelocaliseerd. Hoewel het gckartC<Orde
gebied sltllhh zcer kldn is kan met <nige V(l<)rzichtigheid toch \\<irden geconcludeerd
dat het groot~te deel vnn deze w()Qnplaai-.ea deel heeft uilgerm1:ik1 van een vijriul hewon1ng~lul1e11. Vief \,an deze hnten liggen op ph.1a,~eJl \Villlr 1Jj op grond ,•nn de hi~ori.sch
geog.ransehe gep-evens niet werden verwachl. 1Cnminste een woonplnnrs: is een ge·1w1

Jeerd liggende hmsterp. BIJ voortzeuing van hel oadcrLoek dienen de richting en de
onwang van dei:e bc\"1o'Oningslu11en nader 1e worden vus1ga..~u:.ld. Tevens dienen de tn de
huidige be\VOniagslintcri opgeuö1nct1 hui3t~rpen in hel onder.ooeh. te wonlen betrokken.
RAAP. Ani>lórdam.
H.CJ. Vi~sohcr

Afl), 18. Leldt"n: !,.1111~ R11n Tinnen bmdtt, l.iub d~ \.,k.irbutl gt:.t',11ugrnfc\!nl met nanld. recht\.
uchrt'.rkunt 1tn1dt"1 n.uld. Diamètcr 3.5 rnt. f'o10 ROB

Lcidc n:Stille Rij n (nlh.18j In een bouwput aan deS11lle RiJn 1s een wnarsch,JnliJk 14e·
eeuwse broche vnn tin of een linkgcnng gevonden. Op de broche sta.nop é.én kattl het
msthrift: AVE MARIA GRACL\ P LENA DO~UNUS en op Je andere kwil: Tf.CUM
llli.NE.DICTA TIJ IN M ULlERIBlJS ET. De wo<Jrden ,ijn steeds gè<chciJèn door drie
punten. Voor het ön1brckcnde t>cnedic.tus rruc.tus nmt ris lu.i was gé<:11 rtuats meer"

l,,eiden: l logcwoc.rd Bij tJè w:mlcg Vt\n ctn nieuw riool in de Hogt·woe.rd kon een aantal
waarnemingen worden gcufilln waorhi) gcgcve.os over de Hogcwoerd;.ep0mt k.ondcn
worden veczameld. De oudste poort v.èrd dàar tussen 12.'i0 on l 38'l gdiouwd. Tussen
1429 en 1441 werden ~r twee toren~ ~•n 1oegt,1>•gd. In l4~7-$ werd voord~ poort etll
h~tion oa.ngelcgd. Muurfrngmenten van de oudste en ook latere b<.•uwfnsen van éèo
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Van i..lc 1orcns \'B.□ dei poort konden worden V.L"i-~tcld, De bmtendinmetcr van dc:;ze
toren "-'.I~ wnar~chijnlijk onge."aeer e,'"'Cll groot nh die van de \ViuePoorr: 6.2 m. Enkele
mu\ll"J'6ten vormen o,..erblljf1Îelcn \1ln dt!- brug die de poon met hc.t cmd l5e-ecuwseha.s uon vrrnond.
Bron: Van P~u,-..,m 1'IR7.

Leidschendam to bl:t bou\\-plon Voorbutg!i;cti<-weg \\'erdcn door de Archcolngischc

werkJ!roepLci<bohencL'lm verkI:nningtJ1 ui1gevoerd. llij het graven ,·an pmdsleu,•én
"'crd t:él17_,a. ndlani,t g~\anden wru1rin naa.,1 17e~tSc-,-.ecuw~ aardewerl-. t)nk narcJew~rk u.1,
de R<>momse T ijd en de Mem1fogl-.cbC co Kart>llng,..scbè periode 'l>0rkwan1c1L Wanr.!!C),1Jnh.1"- zijn deze vc;>nd..,tr.!n dt'lOr u_grnrb.ehe werkzaamhcdèn In éên Ina~ terechl gekomen. Het betreft de eerste Vr,ll!!!-Middeleeuw,;e vond.sten Uil Leid;chendnm.
Bron: Van Veen. 19~~.
Noordwijkerhout De aanlcidmg voor de opgmving bij de N.H Kerk van Nonr<hvijkerhout. bete.r btkend .al"' het ·Wïue KtrkJè' \.'Om1de de aanleg. van een bouwput voor helle
bouwen vcrenjgtnSb,gebouw van de N.H. gemeente. Dil gebouw is. uitwendig een ree.on·
--;1rut1ie "an een \'n,cg 16e--ceuw_., koor. tint in 1573 1,,l()or hmndwcrd verv.'OCSLc::u wanr•
van de ruïne rond 1800 werd geslOl>pl, In de wimer Vlln l9~9/ 1950 stootte men biJ het
upruimon ,11n de bcgrnafplAflt> ""'' de nanlej\ ,,an s'en plant,-,en op de fundumCnltm
\ïln dil Gt,û~the k.oor Ec:n verra,;sini waren de overhlijf-.;elto \'nn een bnk<itenen VOQr-

trJJ1ger in Romrumse stijl. Ze wcrdt.'ll t1pgc:mc1cn dCX)r eèn gl!fneemclijkc opzicluct,
Ongelukkig genoeg wi,rden de Gotische ,.,.ten door o,crijw.rig~ wcrl:licden \\cggebrOkcn en konden de R(1tttüru1'e r~ten t.em;,m\li-emood aao &.""<-n d~rgèlij~ '"' antknmcn
(Van Agl, 19~ 1),
Dt: opgruving an 1986 mn.1k1e beten: w31llllc.miagi;:n aan de Roma:ame fu.n<.lamroLc.a
mogelijk, die in verband gemet,eld bleken te ziin met de (undnmenten vnn het srhip van
Je regem\'1.>0rdigc. kerk. l:r \\fa fen t>a.ksrenon van hoofd7,;ikcl11k. 32 X 16 X 8 cm \ 'OOT
j;ebruikt met <'llkele ,110 29.5 X 14.3 X 7~, eni<Ssen (het was geen ,ecundmrgcbruikt
m3t.enua1). Hclaab bleken resten vnn eventuele vlocmiveau'sgdu:el te zijn versn>0rd
door tie aanltog van oen 'U.'àtêrpu1 In de 19a eeuw. de bouw ,;an e~n l..otenJ....e1der tegen de
noordoosthoek van de kerk rond 1930 en <lOOr de @mafwerkzu:>mheden van 1949-50.
Van plc:.istc:rrestc:n tegen d~ binnenzijde \'rul het fumlllmènt valt ~n vloerniveau np
ca. 2.9 m + NAP ar tè lcidCll. Hot Romaan.se koor w;" ondiep gefundccnl. slcdm, 1n1
55 à 40 cm onikrtk vloer, direct op htl gele l.Hnd van (Ie nntuurlijkc onde,:grond
(gelaagd fijn geel 1,und. wuurscbijnlijk vun ren strandw~I). M<:rkwaardigcrwijs stonden

de fundamenten mèl prccie~ horizont-ani, mnar liepen 7.1! in nnordUO!-.tclijJ..c richting iet~
af_Dit 010<:l tol constructieve probl<cmcn ln het hogere muur»erk hebben gelcicl Het
fondament moel \Vaarschijnlijk in de eerste hclft vun dt l3e ctuw W'Orden gedateerd.
Van hel (,ottsche k.oor kon slccbti een deel van hel 20c-ccu~ uithnu:tk:,pour worden
gere.g1strecrd. ub.rne(J..: J~ aanzetten van de nuort:1· 4,;a lUÎd...gevel tegen h.ct scblp \ :Ln dt
kerk. l le1wa. g~motseld >IUI bak.stenen van 21,S X Il)", X 5 cm. Het b,Jl>ehor<nde
\llocrrrlveau heef1 ca. 50 cm hoger gel~ dan de Romaanse vloer- de Romaan~ iundcnngen eronder \\13ren plaa,-.eliJk nog tot dcz.c hoogte aanwcz,9,.
Er lijl.t cèn somcnhun_g te z.iJn van dh ver1iChû in vloerniveau·,. met het v0t:nkomc-n van
bruine grond in de kisren vn.n enkele gra\Cn Er ZlJn zo·n veeriitt graven gc.:vonden. ,,aar-..-an ~en gc<lcche in de kisi-en een nazakJcmg heeft vnn bruine puinrijke irond eu ee:n
g,:ûoeltc oen nazakking van geel :z,md. De laatstgenoemde ,iJn ah1Jd dieper begraven en
het houna1c.-riaal l!t ...1ech1 or niet rneer bcw11ard -voo.r de meeste hîee'\"on is. door over·
~nijdb1gen of door een oriënUJJjeop hèl Roma.an~ koor ce.n dme-ring vt>Ór 1500 (boim
Gotische koor) waa"chijnlijk. Vermoedelijk is \'OOr de ho~w v,,n het Gotische koor her
htcrcln lO'n 50 c;.·m opgehoogd met brumc grond. Van t!Cn C\lt!ntuele. voor_g.mgcr vnn Lk
Romaanse kerk is geen .)poor aangeLrOffcn: c:nkcle losse plngMJ.orf- en k~tlpnbcher339
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ven zijn de enige oudere vondsttn. Voorts moet ook melding gemaakt worden van een
McrOVingischc .schc.-rf, die tcvoonchijn kwnm in d.c llll.Vulling van ee·n g.mfkist (ln de
in.steek van dit graf1,11ten. 1.0als in de mee.ste graven. o.o. <tukjes baksteen). Het is een
pL1ue bodemscherf mèt grove draairibbels, van vrij zacht geel 'mnyener ~ardewerk.
ROB, Amersfoort.
P, Bi1u,r

Woerden Hèl onden.oek. in hetkas1<-cl van Woerden~ een poging om va.SI 1c51cllon
<>fop de plaats van het tegenwoordige kastee~ dn1 in zijn oudste delen vroep. l Se~uw,
is. een ouder kas1ecl heeft gostrum. I)<: historische bronm,n, d,e vanaf de 12c eeuw een
versterkmg van de heervnn Woerden vermelden (vermoedelijk gc,ticht Joor de ~is·
schop van U1rech1 in 1159), geven aanleiding 101 discussie tussen lustonc, ç,ver de plaats
vnn d it oudere 1kostcel' van Woerden. Er is gcopperJ. dat het huidige kn.s:1cc, 1t,; gezet op

de plaats Miar dit ouds1e kasteel heeft gestaan. Een andere theorie is. dll.1 het tej!en·
woordige Ktts1eel vnn Woerden een nieuwe vestigjl)gis ge'weest op een braak lil!Jlènd
<1ul< grond. en dat tie historische vecmel<lingen vo.n vóór 1400 een kasteel cider, bij
Woerden betreffen.
Kasteel Woerdenlledl een vlexknnl gn,ndplnn von ruwweg 50 bij 50 m, met van oor•
~prong vic.T iwure ronde hoek.bastion.~ (één crv::tn iff door <.,.'Cll l9c·--ecUwsc verbouwing
vierkant geworden). Van de vier vleugels rond hcL ccnttalc binnenplein i~ alleen de
noordvleugel Middeleeuw,. Het k8'teel i, vooral bekend door zijn enorm ,waar. massief muunwrk. 2 101 plaatselijk 3S m di~. en dO<Jr de ongewone Mnleg van een tunnclachLige S,41ng in de we5.I-. zuid- en oost-muur. di.ede hc,ekbaMiuns vc.rbîndL
Het ondeaoek vond plallts in het kader van de uir,'Oerlge rcs:taumticwerkzl.UUllhcdc;n,
en tn overleg met de heer Van Straalen van de Rijksdienst ,wr de Monume,rnenzorg,
die een bouwhi.~tonsch onderwck doet van het tcgcnwoordige.ka~teel. De mogelljkhe"
den \100! een opgraving waren zeer lleperk.\ - er kon slechts een onderzoe.k worden
gedaan in het binnenplein van het kasteel. Een proefsleur van 3 m brcéd en 11 m lang
werd gegraven. gedeeltelijk 101 5 m diepte. Rosien van eeo ouder kasteel konden hier
nie1 worden \ll),SlgesteJd. Vanaf ca. 0.2-0.4 m - NAP he~ft men in de l5c eeuw hel bin•
nenplein opgehoogd tol bijna het 1egenwoorJige nivc:tu (4 m + NAP), Onder deze
ophoging zit schone klei van de vas1e ondergrond. met daarop geen enkel sp<>or van
bewoning or andere: activhei1 (geen pm~chcrvcn of puin "n.n een afgebroken ouder kasreel). Een l()(lpvlak op 2.2 m + NAP, mee daarin enkeleschijnb-.lá.rwillekeurig ingesla•
gen palen en een brandplek van èel\ vuur, zou kunnen c.amcnhangcn met bouwwerkw..1mheden ilrtn he.1 15e-eeuw~e ka,te.el. Verder werd c."C.n L9e-eeuW5ev.-aterput aange-

troffen.
I n de oostelijke vleugel van hel ka.steel was bij de resmur.;11ie een dkhtgeuortc trap nuor
de oostelijke muum,nnel (begin 15e eeuw) ontdekt. De lrnp was dichtgestort met puin
van dezelfde baksmcn,oorl nis de muummnel 21,S X I0,5 X 5 om), waartu.s,en vttl

stukken aordewerk 1.a1en. vermoedelijk uit de eersie helft van de ISe-eeuw. Dit ,au kun·
nen betekenen. dat de trnp nog in de eerste helft 1'!10 de !Seeeuw is dich1ges1on. wel·
Jicl1t voor de bouw vnn een vleug.el aan het ka.,1eel (de tegenwoordige oost-vleugel is
post-Middeleeuws), Soorigelijkedoorgangen 'lijn vem,oedelljk in nlle drie clc muunun·
ncls aanwezig, MQgclljk bes1ontl do eerste aanleg. begin !Se eeuw, slechts u11 één hoofd•
gebouw, namelijk het nog bcstnandc 'blok' aan de noordzijde bij de hoofdpoo11, mei
een groo1 ommuurd plein.
Bij de bovengemelde lmp >ijn gr<Jtc, secundair gebru(kte bakMcnen Vfil1
32 X 16 x 8 tm 1oegtpa,,1;de'<l: w~rden <>0k aangetroffl!n als bouwrm,terianl voor een
!Se-eeuw-. riool in de oostelijke muununncl (v,ermcngd m<t ~ e n van het vreemde
formaat 33 x 17 x 7 cm), Dere zouden als sloopmateriaal w1 een ouder k~steel op
deze pick geïnterpreteerd ~uru,~u worden, maar de waarnemingen 011 het bi.nncnplein
maken een herkomst vnn elders (bijvoorbeeld uit de ~•dl w:,urschijnlijker.
ROB. AmcrsfnorL
P. Biner
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Jaarverslag 1986

U..Jcn en lcdcnwrgudering
Hei..aant.nl leden v~m <lc. veremgmg bedroeg op 3.1 december 1;177, een nchk.TUitgnng
ten opzichte von 1985 van liefst 82 lcden. Er kwamen-IS rueu"'c ltdcn hij, t:10 leden
vielen ar. Deze verdere Lcruggung lr.mrt het bc.)tuur 1,rroti=zorg, 1emeer tl nar bij veel
nn<ltru vcrcniging~n hc.1 dieptepunt tl.l t.nize jaren gepass.ec:rd îs. Htl bestuur ber.mdtlè
Lic:h op <le wijze wnarop Vin t..>en ..ictkwc kthmwe.n log e-n door gcriC:h1c pntpag.andu de
vereniging. meer hckcndheîd kan krijgen. l 11 1986 kw·.un e,n affiche gereed. waarmee
activitdu:n van de commi❖,ies kunnen \Vorden a:tngcl,;ondigli. Ook vcnr-dujcn c~n
nieuwe folder ovc:r bct ui1gawnpakke.1 van de w:rc.nigrng: met doe rolder 111oe1i:n de
verkopen \•.iorden hc\'Onkrd t!n impliciet polcntfülc leden \'-·orden gc:rnteressc.1cn1
Erv.'t'.rdcn twee ul~emene ledell\t;:rgadcringen gehouden. lu de vcX1rJ.101rsvergadenn~.
up ~ mei Ie Schoonh~,.,,n, -.orden her 1aarn:f$]:Jg <n de Jo.,nekemn~ besproken en
ioodgtkeurd.l a de nojaame,gudcring, 25 ok10ber 10 Gouda, werd de begrotln~ voor
ICJ87 UW1ge.nomen en werden de plmmen vnu de commi~sics \lbOr h~1 komende jaar tut·
eeng~et. Op dC"te laat~te vcrgnden11g werd 1C\'Cru. vorm gcge\-'en non e~n nic.uw initiauef: "·oor de eerste ma:11 werd de '-Oorkonde Yàn vcrc.lic~1e· uitgcrtikt~ c.n \'1,,'t'f aan tic
heer \V.J. van den Berg \'Oor zijn ömvnngrijkc pu.blicatic. Het tili.to.risch lrocla~ter \an
tie Binnen-Egn1ont.1e:ri. 1lel ll,gt în de bèLle:,cling U.e1.1.~ llt1rkondc reietmotig uh lê n:ilum
aan perrom:n of instJlnlics~ clic zich op \'0örbêcldi_ge' wij?c uc1id gctrx,:md hebben up
hèl terrein \,'llfl de ge'scbit.·th..."JU.., \.1U1 de belde I lollandcn.
0
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ln d~ ~mensttlling van het bestuur ded..:nrich in 1986 nogill wut wijz1gmgen voor. In
de \iOOrja:u-s\l'c!r:gadering werd uh opvolger "an r(ttwrouw M_ B. Lohmann-d<: Rocver.
die yanaf 1979 oh,ocmnru von H"llond Cw,gocrde, gekozen de beer F. J. M. 011c11. In
de nnjaarsverg,dering kn.:q; de \leren1g.ing ook een meuwe penningmeester: m, drlc. en
half jaar de peuningen van de \'ererugmg te hebben beheerd trnd dt!- heer F. N. Burger
terug, om 1e worden opgevolgd door de heet \ V. C. M. \'án Straalèn. Ook de \/Crtegcnwoordtgmg van de rcdncue in hel bestuu r werd "~n1icuwtl: biur \venten mevrouw
E. N. Palmboom en de heer M Pol:i.k opg<>•·ol~d door resp. de heer F. W. A. van Po1,pel
en n,cvrou" M. Cnrasso-Kul. lnmiddcls i< op 23 janunri 19R7 lè WcK!t'dcn (>p ~epa,ic
wij:,.e nf~clldd genomen \.'àll lle ~hcidcndè lle'llllUI'\• en ct,mmi~siel«Jen
P.:r 3 1 december 1986 wn, het bestuur"'' \\ligt s3mc,ngesleld: N. Plomp, voorzi11er:
G. J. Borger~vice-voortitter. F. J, M. Otlen, -.ecrcra.ri.~: W. C. M. wnStmalen~ peani.ngmce.liu:r; F W. A. van Poppel en m~11rouu M. C'ara$Ml"Ko~ leden namen!> de r~dnctiecommi'i'IÎ~ M. van Doorn. liJ nan1cno;. de excur~itcomrnissie: 8. J. M, Speet.. lid nu.mens
da cnn11lt'tcomnliç,,;j~ J. van J e GruM. propagnnd ,>.; A.C. van der Steur. Voon~ maken
de heren J, G. Berkhout en E. Akkermnns n=<·os de Cu.hurck Rlldcn m Noord- en
Zuld·R ollund als ad,isou.-. deel uit van hel b<:stuur.
Vttorziuer en secn:laris vcrtcgq1woordig_dcn de verenigi.ng rn het bcMuurvnn tkSüch-

1ing Holland«: Hîstonscbe Reeks, 1e1w1jl de- rcdae1ielede11 R. W.G. 1 c\mbart.< en
M. Polak.de lanrsteopie,·oJ,p,d door mevrouw L. Vroom. Littinghadden in de rednctic
Y3n de HJ IR. Voorllttcr en pcnnîngn1~ter waren \'Oons nauw betrokken hij de 101-swndkoming van het Pnwinciaal ovcrlogorg,uin vt.'IOr de geschiedheo<fening in Zuld1lollnnd. dal de status- héeft van overlc!gOrgaan binnen de Cultu.rt!l!.! RaruJ Zuid-1-fol·
land. In de provincie Noord-Holland J'ung;,,n al ,..icjaren de w<rkj,'TilCp Qc,,chiedbcoofening van de Çul1urcle Rand. io well..e werkgroep de be>1uu,;leden F. J. M. Otl<!n
en A.G. \'an der Steur 7llting ht!hben.
Het bestuur, dal in L9l\6 ,evèn maal vergaderde, llèrnadde zich mer de wcn.seUjkhe,d.
0 111 blJDle.n de \.--Creniging m.1..c,t de drie comrni$sÎc$ O\"lk \\'erkgrotpen up te richten voor
m~r )ptciflc.kc t::tken_ 8e:)JOten ,\erd lm mime.re del~gt1lle van bevoegdheden \'O<>r de
rcdat'tÎe van del fc,Uuod:.e Studiën, mei onder meer een vaste- ,·erdcel.s:Jeutel voor het
hudget~Verhèugcad wns het besluit \ii.lf l de provincie Luid-Holland om debubsidic aan
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tk vereniging. die in l,le tcx1r der jaren Mceds: meer bij dit: v~ Noord- 1lttllnnd wus ac:hler s:ebkvcn. <trutLurCt.l te ,erhogcn met ,ngnng v:1n I junutm 19.Xh.

Hct a.rchlèl.f vur:1 de hi~1orü,chc vercnigîngZUid•l tüllnnd <we:r de 1r1rcu 19.J7-1974 "-'t'r<l
in ht'waring gi:gcven mm hc:l Rijksardwd in Zuid·l 11.,Unnd. l.l,':'.lor sinds 197-4 tt:cd'i h-cl
nrchief r,e,u_<1 ,an de 11ndcrc voorloper vm1 de huidîgt •~reniglng t l<1l~tnó nl h<.~ C\)t1tnctcentrum ,-oor rcgfr,nal~ en piruJL\cl.ijkc gc:,chu~dheocfening.

Redactiecommissie
In des.unen~1dling van de reducuccomn11~"iie truden in 198~ vcf'M!hillendC" wijLigmgcn
up, ,\ la hrngdurig lidmaatsciiapvcrUc1en mevr1:1uw E. N. Peilmbuom en de h«r
M. Polak de rednc11e. De heer Th N Schelhruis werd als medewerker arcluem1ouws
upgc!,ûJgd door de heer R. J. Merselllnrs. Tot rucuwc leden \'l1.0 de redac.1ie,..oommiss1e
werden benoemd de heer F. W A van l'opp.,l. die mevrou1v Pnlmboom opvol~dc als
\\WrziUer,en nh~\muw LA. M Gîe.bcl\.die. "aa ûchèerJ E. A. 8t.k1m~p:ml dè hmc·
ue vnn ,~cretaris u,'émam. Laatst_gana~mde bleef c\'enwcl lid vnn de rcdn<:tic..
In he1 ver,;lug/nar k-wmn de n.>dnc11e negèn maal bijeen- In het ,1nevcn nlillr mc<:r unifor•
mltc,J in de ~ijdmg<n aM b~I 11jd.scbrif1 \\crdcn riclttlijnon vuorde lluteur< opsc.sicld.
""''JI ()<.lk '"'" 1,·,draad ,oor h<t illu'>lm1icmn1ariaal 101 ~rnncl ham_ Etwa,, duidolijk
~pmke vun een vcnnindenng von hc1 aanbod vnn L.opij,
Hoewel oorspronkolljk w,orzien wru, in de uugn,c wn Jri• dden vaJ1 de F/o/!1111d.fl!
nudl.f11. kern slecht'- e'én deel worden j?ereallseerd. ln 'S!lmcnwcrking mel u.ilg1:,w'-'.'ri1 Vtrlorcn ~e,rd op 17 c,ktobcr het ccrMc cxcmpl;.mr \~1n Holland~ Studiën nummer 1$
(D. 1~ Noord.run. Leven jn Maasland) ann d.c burgemeè-.ter van Man!\la.nd ann,schodcn.
AIS gru<tsprckcr fun~rerde b•J dcw gctegcnhe1d prof, dr. ft, de Vrle,. Ce,,en de g1oie
hclangstelliTig voor hi!'.1. boek ligt oen herdruk m de Jijn der "-e""ach1mg, Door Qm\t;;rn•

dlgh.ede11 hulten de ~chuld van de rcda<.1.1e omsrond gro1e vcrtrng.rng in tie u11yave vau
de dele.tl 19 (P.A. HcnJcrikx. Oe ilcnedcndeho von RiJn en Maas) en 2(1 (Stnd,plallcgrondcn). Puhtikatie ~ nu ,·oor1ien rcspectie.vclijk in opril 1987 en tcg<:n het cmde van

J;n jaar. Drie m;tnu3oCriptcn wcntcn door 1.k rednctie beoordcèld, manr oJet i;~chik1
b~tt:ht voorpuhlikatl". Plannen v(,orccn criminälitcilshtmdel ~neen t\\"OOtnl ruit.ltre
,tudie\ ,rer~er~n in dr v'OOrlxtt:iillng~fa.,çe. l lae\i,.'el het er in eerste instantie nua.r uitzag,
tl.11 de ~,hlioa:rafie OVl'r t 9SJ-19S5 ,1,Jgen~ rtonmng knn worden vnlmuid, t,~rclk1cn
""" du11rt>v<r in Je toop van 19~7 mind,r guus1ige hcrich1eJ1
Ter [lmpagering van de rec.~ Mollam.L,e Studiën werd t:~n drh.-.luikfolder gcû.rukt c.o i.,p
v~r""lullem.le mnnitren onder di: aanJach1 vun h.d publiek ~ehrachL
Hei 1ijdschnfl verschcon 111 6 afie,enni;en en 1cldo 33(1 t,Jndziiden AOe,enng J / 4 w-;,,
een themanummer:. hel beva1te vijfart1kele11 e.n V.'I\S gewijd -n..'Ul de ges.ch1èdc:nis Ya.n de.
landbou,., m llo11nnd. met name in de Jt.)I! eeuw. In derulevermgen J, ~ en 5 werden
IO mtikclen OIJ!?Cnomen. Verder verschenen de \'Il~te rubnekcn boe.ken·. museum•. ver·
c.nipfig."'-· itn nrchicfsmcuw~. 1erwijl nummer 6 gtvuld werd met de orcheolo,g,sche k ronick vao Nr)Onl- en Zu1d-Hnll.aud.

ücur"iceo11101m.ic~
In Ue same11'~lellln~ vun <lc comrnb,ie l\ in hel \"eIT,:lttgjnur gcèn verandering g-c.k,,mt!n.
D• 11w11joarsc,cursie Op 3 mei l9Rt, hn<I Sehoouhuvcn 101 doel l)c ION dc<!lncmer,
we.rrlc.n or1t1,angcn in ~llltrrant Bch-'éûert" aan d~ Lt!.kdijk. N.i de: lrd~mc:rgarJ~ring
sprak de ho:-r J, v;m der Ende. \lad'ibeiua:rd1i:r vwi onder m:ecr Schoonh.ovcn voor een
enthou~io,t publiek U\·er Schmmhovcm llokk01 en monunti:111.:nbeleid. N:1 de lunch
,crtrok mc.n vum ~"Tl ,1ad~wa1.h,kUng. een ~1.ncl. aan Je N J-1. kerk, V(>ornf m t~rö,~nl
va.owege gepolychmmeenle kerkhorden, h~I Ooud-.111,or- ,n klokk<nmu,<um c:n nnn

de stadsbeiaard In de srndshu1.storeo. De heer Van der l:.mle ,wl' hierop. !-t«U> \'OOr
kleine grocpies l~clijk een dcmons1rutie, Om 15.01) uur wachue de dcclnem~l's oen
ontvnng~t teil ~t.adhuize. ah\<aar de loco--burgcmoc.-:-.kr hc:11 to~~prak
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Voor de zomerexcur<ic. J3 september 1986 naar Mw:kco, mcWdco-:t:ich 66 deelnemer.<, Opsallend weinig, gezien de populariteit die boottochtjes bij l'rnderc gelegenheden bleken te genicu,n. Nn de koffie in cnfé-rc,lllurant Nieuw Stuucnburgh in
Monnickendam stak con g<dethe van de d<clnctmcr, bij ru~lig. helder wter de GoU\,7.CC over in een nuthentieke houer, hel type '>Chip waannec dc.lvhrken eeuwenlang visten. Behalve de b<>tter lag een boot vnn de Marker EKpres klanr voor de rest v,w de
groep. Óp Marken wandelde men door dcKerkbuurt ruuir het Gemeenschap>huis.
wanr de oud-vuu·rtoreO\\'Uchter van het eiland. P. Visser Alias Piet van de Toren, het een
en ander "1.':rt.elde ov~r de "'uurto~n (hel 'Pa.urd1. Na de lunch m bei Gemeensch.o.p:shuis vervoerde een busje steeds groepjrs deelnemers naar de vuunore~ anderen
bezochten het M~rker Museum on wie nog met gebonerd had. kreeg nu de gelei;cnhe1d.
De laatste groep botter-a::irs voer naar Monnickcndnnt terug.
Op 27 september l986 hnd voor de l""-"eedema.nl in de historie vnn de e.xcursi~cc,mmissic de fietsexcursie plaats. Achttien moedigen gordden 1jrJJ bij hm Am!itcrdam.~e

Centraal Station aan voor de kilometerslange stnJd, die vin djversc dorpen v,;erde nanr
Ransdorp, wuar de kerktoren beklommen werd. Geluncht werd er ln Holysloot. Hicrnn
volgde een ge<loclte van de route dat tè ,oct moest wol'\lcn afgelegd dMlrs tloor de wellnndcn en ovtr de typische, ,malle Wtu.erlru!dsc bruggnjc:s. Van bot aloude recht van
overpad dat hier nog gélt11, kon eon nuuige gehnti~ wortleo gcmruikt. A:mgekomcn in
Broek in Waterland ga1' öXCur>icoommis,ielld J. Sparrol,oom, die een lhuis,-~•htrijd
tle1.>1e, uitleg over de hi,torbch.e omwikkeling •an de Broek.se boerdoriJen. Hierna
,,ol~de de slotetappe naar Amsterdam.
Co11tac.lcommissie.
Hee commissielid J. Anderson v,rc:rd. na acht jaar lid 1e zijn geweest vnn de oonracrnommi~ic. opgevolgd dö<)r do heer J. van Wijk.
Omda1da Cont:ictcornmi~...te een hljclmgdwilde-16\lèren nan de reek~ evcnememcn die

in 1986 gehouden werden in het kader van de landelijke mlillifèstatie 'Dé eeuw vun tJe
Bet.'ldcnsturm,, werd 3b thema voor de. Con.m.ctdag gekozen 'Gcbrnnd~childcnlc ramen

rn de ze>1iende eeuw', l:>è contnctdag werd gehouden op 25 oktolx,r in gebouw Concur•
dia cc Gouda. Athtettcmolge.os. ,prnkc.m de.- h~tt H. Jnn~e,. arc.hitètt cm vtrbl">ndcm aan
dcJUjl.sdlensl voor Monum'-'Oleniorg. 0\'er de tecl,nlt'kèn die vereist ziJ11 om ge.l,r;indschilderd gla$ te maken: mevrouw H. A, van Dolder-De Wit, archivari$ vàn d• Havormde Gi:mcit"ll.lc tt Guudn, owr historische en v.elcn~wnardîge g~bcurtenî.:,.:i.1;:11 ru~t
bctreklcû1g tol de Sint Janskerk; mevrouw C. E. Coebergl,-Surie, kunsthistorica. over de
iconografie en de Goudse Glazen. Na ulloop vun de lt:-aagcn bezochten de circa
130 deelnemers de.Sint Jansk.erk.
De Cursus 1986 had als utel 'Het binnenhuis m de 17e en 18e eeuw'. ! !.e1doel was een
aantal bronnen te lnten zien die informaue kunnen _geven over de innC!hung van J7e- en
ISe ceu~ hulzen. Op iaterdag 15 februan werden de area 90 cursisten onrvrulgen
door de heer Th. Poclstra, gcmcc.nteatchîvaris \1ao Vln.ardlngen, die aan de hand van
voorbeelden h<>edellmentarissen besprak. No de lezing waren de eurrlsten 10 ga,t bij de
h~t .1, Anderson die in zijn mu.~cwn te Vluarding_cn aJlcrlc.i voorwerpen liet 1ien die
men in bocdclinvcntarlssen kan togcnkomèn. Op I maart bield mevrou" J. Pij•cl-0ommisse een lezing ln do Vleeshal tel laarlem over !Se-eeuwse p0ppenhulM!n. Na aOoop
wc:nJ zo·n poppenhuis in het Fran~ Hu.lsmw.cum t,ezochl~ Op 15 maan 1e.n.slou-e onder•
hield de heer A. Lagerwoij de deelnemers i11 het Camee111earchief van Anu,terdom ()ver
wnt men zoal~ kan vinden in beerputten
De Con1actcommissie ver1egenwoordigde de vereniging op Je hi;rorische markt in het
l\ladhuÎ!j te Haarlem op 6 en 7 september.

F. J, M. Onen. secret3riS
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