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Archeologische kroniek van Holland over 1989 

DtJu-onick bestn~t uit twee delen: 1 Noord-Holland c,n U Zuid-Holland. Beide zijn ingodccld in drie 
rubrio.ken: ·Prehis.torie, R.otnein~c Tijd en Midddec;uwen-cn-l~çer. Daarbinnen zijn dC" vindplaatsen 
alfabeuoch gcord<nd. Vmdplaatscn die mformaiie uh mecrçlere penoden hebben opgeleverd worden 
gewoonlijk alleen onder de daarvoor het meest in aanmerking komende rubriek vermeld. Bij de bcrich
tco bevinden zich bijdraq,,n van derden en ontleningen ann bestaande lucrotuur. Tcrondenschc,ding 
i:s het vol~endc aa:n~oudcn. Bijdragen van derden zijn ondertekend; ~richlcn met volledige: lirer'..L
tuumpgave ~ijn letterlijk overgenomen. De overige berichten zijn door de autcun van de kroniek ge
schrt,-.,,,, waarbij die n1e1 bronvem1elding •iJn geba.sctrd op medèdclingcn of op l iteratuur die in de 
lüeratuurlijs, wordt vermeld 
Nn:ir allen diC' aan deze kroniek hebben mceg~rkt ga-at onz,c dank uit. 
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A.i:ch<;ologische kroniek 

Noord•Holla.nd peg. P•S· 

AJkma.ir IS(u.1) 316 Driebruggen ll(LM, !'T) mi 
Alkmaar. Oudorp 17(1.M) 3 16 EuropoortJ Slufterdam 30(>t) 332 
Am~tf'rdn.m: ttntrum l5(Lr.t) 316 G icarnl:mden: Giencnburg 41(u.«) 349 
Aodijk ll(i.M) 318 Coriochem 42(•) 31-1 
~rgcn 19(>T) 319 Gouda t9(LM) 350 
lllaricum Tofell,ag 38(N, 8, IJ, LM) 296 's-Gmve.nhage: DtdMUvaarl• 
llloc:mcndaaL l!locmcndoal •an weg 13(«J) 332 
Ztt 32 (LM) 320 's·Gravonhag,:. Ohurclilllplcin 13(«J) 335 
O~Gouw 12(•) 296 HellC'lo'OCt.!Uu~: Ravcnschout 32(0, LM, "1') 342 
D1cm:cn: Oic:mc:r polder 37(LM) 320 Hillegom: t(NT) 350 
Oimien: Oud-Diemen 36(1.M) 321 Katwijk ;tan Zee 2(1.M) 350 
Drcchtc:rland: Hoogµr,pcl 14{8) 298 LdQcn· Orie!se-n.str..a.a:t S(u.r) 351 
Egmond: Egmood aan den Leiden· Mu.'lkadchttcg 5(1.M) 3.12 
Hoef 20{LM) 321 Leiden: Ste.nevéld 6{LM, •'T) 3,0 
.Hurft"m~ centrum 53(B. LM) 321 Leiderdorp 7(•) 342 
Ha.idem· Zutd<rpqlder J4(JJ, 8, LM, NT) 298 Lcid,,;hendam 12(•) 342 
H.o.irlcmmcrfiede m Splltlm- De Llc~ °"-thuu,.._cg ~('-") 352 
wou.de- ll(«J) 299 Middcn-t>emantl 25(•J.a. u«) 538, 34-3, 
Hc,:mskal< 25(1J, VM, LM) 322 352 
Heiloo: 1 fcilooër bo@:3en 2l(v-«) 323 Midden·IlèlJJand. Foppenpol• 
Hciloc,: Oc..t.c:N.ijwcg 22(LM, NT) 323 dcr/Aalk~tbuitenpoldcr 27(1J) 336 
Het G091 J9(LM) 323 Naaldwijk 22(•) 343 
Hilvcnum 40(•, •) 299 Oc-g:ctgeest 4(•J) 339 
H.oom: ttnt..n.un l~LM) 323 Poonup•l: Dinripark 34(LM, IIT) 352 
Hoorn: \l\'e1t('fl)lokkt:r 15 L"') 323 R.oucn:lam:: •rmet WiUmui• 
Medemblik 9(LM) 324 spoortunnel 29(R, VM1 LM) 353 
Mcdemblilc lJ:sselmeer l()(N) 30~ Rijswijk: Oud~ Broekmolen 18(1.M. NT) 354 
Noonl•HoOand 306 Rijswijk: lka1rOOaan J6(LM) 354 
Op.weer: Hoogwoud l3(u.«) 324 Rij,,wijk: tlodtpoldcr 16("', LM) 343 
Purmacnd 26(LM) 3H Scliicd•m·Kclhcl; WeJt 
Sch.3.gcn:. ecntrum 5(•) 308 Abt1poldcr 26(•) 341 
Sch•gcn: Mugg,:nburg 7(•) 307 Schipluiden: Den Duldct 17(•) 34' 
Schagen, Sch.,gcrwiel 6(NT) 324 Schipluidc.,:r Hamaachpoldcr I7(Ll<) 355 
Tocl l(IJ, >, VM, u.,) 308 Schipluiden: De Keoenburg 24(uc) 357 
Texel De.n Burg 2(11) 303 Slikkcrvc:cr 36(•) 345 
Ullgec,,, 23(vM) 324 Sommcbdijk 40(NT) 359 
Uitgeai1: MàTkcnbinnen 27(NT) 329 Vnlkenburg, Provinciale Weg S¼ 3(•) 345 
Uitguat Rijla,wcg 9 24(•) Jll Valkenburg: Dorp 3(a) 345 
Vc:l11CD· Noord Spaarndammer Vianen: Hagcstijn/Nedt:rland$ 
polder 29{•) 311 Hcrvonnde l<.c:rk 45(L><) 359 v.,_ Vclkrbro<kpolder 30(N, a, IJ, k) 300 Vlb:c: Scolwijk 20(,n-) 360 
Wieringen 4(1J, • • VM, LM) 314 VlMtdingcn: Zomuttm.lt/ 
Wirrin~n: \'\rcstt=rla.nd 3(•, VM) 306 8..,d.,.tceg 28(LM, NT) 360 
\Vlçnngcrm.ecr 8(N) 306 Voorburg: U:Cu""<elt!1eijn lit) 340 
Zanrum1d: Wcti~aan 28(L..,) 329 Voorburg: NZJ-l·«rrein 14 LM, i'IIT) 361 

Voomc 31(11, •) 346 
Voome•Put1c.n 33(JJ, •) 340 

Zuid~Holland W;uscmllar S{N, IJ, •) 346 
LJSK.lmöm:k: 35(«J, •) 340 

Alphtn ~ de Rijn: Juliana~ Zoc-1cnnttr 15(LM, NT) 361 
~ltaat/Couvli, 9(0, LM) 3'10 Zw1Jndn:cht 38{LM, NT) 361 
Alphen • •n d< Rijn, De Schan, 10(•) 341 Zijderveld« +l{LM) 361 
Arl«el 43(", VM, LM) 3il 
Bi unen.m.a.u 37(•. U<) 346 
Dclr. 21(LM) 346 
Do.rc:lrcc:bt 39{LM) 348 
Dordn:chi- Bcrckcpoort 39(LM) 348 
Oan.:t~clu.: DriC\•ricndcnbo( 39(L><J 346 
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S.W. Jager en P.J. Woltering 

I Noord-Holland 

Prehislorie 

Bla:ricu.m: Tafelberg Bij een proefopgravi.ttg aan de Naardaweg, uilgevoerd door leden 
van AWN•afdeling NaerdincklanL, werden vcr.ichillcndc vondsten gedaan.. Al het maleriaal, 
vooral aardewerkscherven uit de Late U zertijd, bevond zich m verstoorde grond. 1l:r plaatse 
bèvindl zich een door ophoging ontstane humeuze laag (esdek). 

Bron: Jaaromlag AWN-ajdding Natrdin~klaot 1989 (R.R. van Zweden). 

De Gouw (a.lb. 1) In hel kader van de voorbereiding van de ruilverknveling- werd in dit 
gebied i111985-J986 door de Stichting RAAI> llert vcldk.artcring uitgevoerd (Manning/Van der 
Gaauw 1987). Daarbij werden 77 vindplaatsen geregistreerd, daterend uit verschillende pe
rioden: Laat-Neolithicum, Bronstijd en Middeleeuwen. 

Uit de door RAAP verrichle boringen werd duidelijk dat de diepte van de Laal•Neolit..hische 
nederzeningslagen ten opzichte van hel maaiveld zeer gering is en dat vrijwel alle lokalies 
reeds door anlropogene of natuurlijke erosie zijn aangetast. Bóvendicn bleek dat de hoogs,e 
delen van de nedenctlingen zich boven de hoogste stand van de grondwn,erspicgel bevin
den. waardoor de kwantiteit en kwaliteit van vooral onverkoolde organische resten (wuaruit 
gegevens over leefwijze en natuurlijke omgeving kunnen worden afgeleid) zcc:r snel lerug 
zullen lopen. Ook zal natuurlijke aantasting plaatsvinden door in de grond dringende vorst, 
zoals in 1988 bij een verkenning werd vastgeslcld. Erosie zal verder geschieden door land
bouwwerkzaamheden als scheuren, ploegen, woelen en diepplocgen. Door diverse betrok
ke11en werd dan ook uit de R.AAJ>· rapponage de conclusie getrokken dnt de erosie waaraan 
de in De Gouw aanwezige Laat-Neolithische neder,.etringe.n onderhevig zijn onveTenigbaar 
is met hun grote wclenschappelijke belekenis. Bovendien viel aan te nemen dat slechts voor 
een deel van de gekarteerde vindpJaaLSen maatregelen geLrolîen zouden kunnen worden die 
een werkelijk afdoende bescherming bieden. Hicrbij moet gedachl worden aan hind,mde 
beheersafspraken met de grondgebruikers en aan het op de huidige hoogte houden of zelfs 
verhogen van hel grondwaterpeil. 

Aanvullend ondcr.ioek was niet alleen gewenst vanuü het standpunt van de monumenten• 
zorg-maar ook in wetenschappelijk opzithL In de eerste plaats kan daarbij gewezen worden 
op de nog geringe kennis omtrent de Laat-Neolit..hischc bewoning in Noord-Holland. Bo· 
vendicn was duidelijk dal ongetwijfeld een aan lal van de door RAAP gekarteerde ncdenettin• 
gen niet afdoende beschermd zou kunnen worden en dus binnen afzienbare tijd zou moeten 
worden opgegraven, Op grond van de ter beschikking staande gegevens zou hctechtermoei
lîjk zijn uil hel a,rnbod een wetenschappelijk verantwoorde keuze te maken. Immers, er was 
vrij...,-el niets bekend over mogelijke ,..,rschille11 en overe,mkomsten tussen de vt_rschiUende 
woonplaacsen in chronologische en functionele zin. 

Op grond van deze overwegingen werd begin 1989 door de ROil b<:111oten een plan op te 
steU,m voor het beheer en hetondc:n:oek van de betreffende lerreinen. De eerste fase best0nd 
uit het uitvoeren vnn nadere verkenningen op de door AAAP gekarteerde vindplaatsen, met 
s:pecialc aandacht voor aspecten van de monumentenzorg en voor aspeclcn van toekomst.ig 
wetenschappelijk onderzoek. Er is eveneens veel aandachl geschonken aan het omwerpen 
van methoden die een eerste inzich l kunnen verschaffen in de aard van de verscb.illcnde ne
derzettingen. Van belang is !tier het ecologische materiaal: aard en samenstelling van het 
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Archeologische kroniek Noord-HoUand 

g Alb. 1. De Gouw: Si;bckarspel. Grol mei he1 skelet van een vrouw van de EnkclgrnfcuJtu.ur. Foto 
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slachtafval kunnen ten belangrijke rol spelen bij het maken van een voorlopige indeling van 
de verschillende sites, en dit kan leiden tot een functionele onderverdeling. 

Naast de bewerking en intcrpretaûe van het uit de culruurlagen afkomstige materiaal, is 
Onderwek gedaan naair de ligging van de vindplaatsen in het Laat-Neolitische landschap . 
Binnen het ecologische onderzoek kan dit gezien worç!en als een eerste Map (microniveau) 
naar de produkue van een paleogeografische kaan voor het totale onderzoeksgebied (ma· 
cronivcau). Aangezien een accenr zal komen te liggen op bei noordelijk deel van De Gouw, 
•al voor dat gebied een kaart met een hogere re~olutie vervaardigd kunnen worden (mesoni• 
vcau ). Ter voorbereiding van de werkzaamheden voor deze kaairten is overleg gevoerd met 
de Rijks Geologische Dienst. 

Het onderzoek is uitgevoerd op 13 vindplaatsen. Per plek zijn gemiddeld 9 diepe en 45 
ondiepe boringen gezel en gemiddeld dtic proefpurjcs van een bij r-vee meter gcgravé!n. Het 
doel van de boringen was het VHStstdlcn van de omvang van de vindplaatsen, de dikte, diep· 
tcligging, aard en kwaliteit van de çr aanwezige woonlagen en de rclaóe tol het landschap 
ti,n tijde van de bewoning. De opgravingen hadden tot doel een g,,dcta.Hlecrdcr inzicht te 
verschaffen in de datering en het karakter van de op de vindplaatsen aanwezige bewonings· 
resten en in hun staru van conservering. Dit vereiste een nauwgezette en systematische ma
nier van werken, waarbij alle vondsteu (door net nat zeven van de grond uit (ie woonlagen) 
werden verzameld en een grote hoeveelheid monsters voor paleobotanisch en zoölogisch on
den:oek werd genomen. 

Tijdens het onderzoek bleek dat verscheidene vindplaatsen na hun on1dekking in 1986 
nog zijn gcëgali$ccm:I. ln twee: gevallen wisten grondeigenaren te vertcllen dat op deze plek· 
ken vroeger in her land een verhoging aanwezig was. Het booronderzoek toonde aan dat 
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alle woonplaatsen ooit 11degen waren aan 1Jf nabij verlandende gctijdegeulen in een voorma
lig kwe.ldcrland$chap. Verscheidene woonplaat~en lagen bij nog functionerende geulsystc
men en zijn van daaruit tijdens en na de bewoning aangetast. 

Wat de omvang betreft zijn de vindplaarsen in groepen te verdelen: plekken waar de bewo
ningssporen zich over meer dan 5000 m' uitstrekken en vindplaatsen met een oppervlakte 
van minder dan 1000 m'. Een voorlopige conclusie is dat het bij de grote plekken gaat om 
min of meer permanent bewoondclokatics (basisnederzettingen) en bij de kleine om tijdelijk 
bewoonde plekken (cxtrru:tienederzettingen) met Qepaaldc functies, bijvoorbeeld de vis- o f 
vogelvangst. 

Zeven van de dertien vindplaatsen kunnen op grond van aardewerkvondsten met zeker
heid in het Laat-Neolithicum worden gedateerd. Ze worden toegeschreven aan de Enkel
grafcultuur (vroeger Standvoctbekercultuur gt,noemd). Eén vindplaats dateert zeker uit de 
Vroege Bronstijd, een andere vermoc:del\J°"k. la vier gevallen wl[lrt:tl geen bewoningsrcstèn 
meer aanwezig. 

Eén van de bijzondere vondsten die het onderzoek heeft opgeleverd was een graf met het 
skelet van een vrouw van de Enkel graf cultuur, dat werd aangeµ-offen op vindplaats De Ve
ken bij Sijbekarspel (zie Hogestijn/Woltcring 1990). Het is op dit moment bet oudste in 
West-Frieoland gevonden graf. ln het vlak rond de grafkuil werd,m eergctouwkrassen waar
genomen. 

De-dode, een vrouw van circa 30 jaar, lag met sterk opgetrokken benen op de linkerzij, 
met het hoofd aan de noordoost.zijde en het gez.icht naar het zuiden gericht (afb. J). Een 
rechthoekig gat in de schedel suggereert een gewelddadige dood, veroorzaakt door een slag 
met een s tenen bijl, dissel of hamerbijl Grafgiflen ontbraken. Van weg,: de in het algemeen 
sleclne conserveringstoestand (veroorzaakt door de ligging boven het grondwa1erµeil) zijn 
de botten niet in het veld gelicht maar is het skelet in zijn geheel, met een deel van de onder
grond, ingekist en in de oorspronkelijke ligging naar het laboratorium van de ROB overge
bracht. Daar is het onder gecontroleerde omstandigheden verder uitgegraven, zijn alle bot
ten met kunsthars ven;tcvigd en zijn geb1<okcn bonen gerestaureerd. 

Het onderzoek in hec veld is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord
Holland, de medewerking van de ruilverkavèlingscommissie (in het bijzonder van vice
voorzitter Z. Houter) en de gastvrijheid van de grondgebruikers. 

Bron: Jaaroerslag ROB 1989 U-W. H. Hogestijn, P.J. Wol tering) 

Drechterland: Hoogka.npel (afb. 2) E . Bakker uit Westwoud meldde de vondst ViUJ een 
enigszins gecorrodeerde bronzen hielbijl (Midden-Bronsrijd). Het gaat om een oppervlak
ltVOndst, gedaan tijdens het r00ien van uil!n. 

Bron: T.Y. van de Walle-van der Woude, Westfrics Museum, Hoorn 

Haarlem: Zuidcrpolde.r Door de Afdeling Archeologie van de gemeente Haarlem werd 
op perceel Liewegjc 26 bet onderzoek naar de bewoning op de oudste strandwal voortgezet. 
Njet alleen bewoningsresren uit de 13e-17e teuw werden blootgelegd, maar ook oudere uit 
de Bronstijd-IJzertijd. Deze bestonden uit ploegsporen, greppels, slootjes, houtskoolrijke 
kuilen en ~i.a.rdcwerk. 

Brou; Haarl,ms .Bodemonátrzo,lr 23, 1989: Kroniek 1989 (J. M. Poldermans) 
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Afb. 2. Drechterland: Hoogkaropel. Bronzen luelbijl (lengte 12,6 cm). 1'010 West(rie• Museum, 
tek~ tPP, 

n Haarlemmerliede c,n Sp aarnwoude Bij de aanleg van een fietspad, nabij de Lage Dijk, 
g werd een concentraûe JJzeniJd-aardewerk gevonden, die vermoedelijk duidt op de aanwe-
n 7.igheid van een huifplaaLS. 
a Bron; H04flems Bodmwndtrzod, 23, 1989: Kroniek 1989 Q.M. Poldermans} 

~ lülvumm (alb. 3-5) Uit de omgeving van Hilversum kunnen C!llk.ele belangrijke vond
sten worden gemeld: 

Aardjesberg. Op een afgeplagd heideterrein op de Westerhcide vond L. Boumeester uit 
1- Hilversum in het voorjaar van 1988 een interessant Paleolithisch werktuig(afb. 3: links). De 
~ vindplaats bevindt zich onderaan de zuidwestelijke helling van de Aardjcsberg. De hoogte 

t..-rplaatsc is8 à9 m + NAP. Het voorwerp is opgenomen in de collectie van hc,_tGooisMu
lleum. 

Het betreft een fragment van eèn type blad~pits dat lot nu toe in Nederland niet vcrtegen-
n woordigd was. Aangezien dergelijke vormc,n goedbeken:dzijn uitnaburig,: landen (met na· 

me Engeland, België, DuiLSland en Polen), wa• het voor komen van dit type in Nederland 
al enige tijd voorspeld (Stapcrt 1984 ). Dit werktuig-type is op de Noordeuropcse Laagvlakte 
k;.raktenstiek voor de overgangfase tussen het M_idden-Paleolithicum (MP) en het Jong
P.tleolithicum (J P), en kan waarschijnlijk gedateerd worden in het Hengelo lnter!<tadiaaJ, 

d rond 40.000 B.P in de CJ4·chronologie. De MP/JP-overgang is een complex gebeuren met 
1. vçle aspecten, waaraan de laatste tijd uitgebreide discussies gewijd zijn (zie voor een recent 
it OVcr.:ichtMellars 1989), DccultuurhistoriscJ1c beschrijving van deze over!,,angîn conventio-
.e neel-archeologische termen (zoals hieronder) belicht slechts één kam van de zaak. 

1 n zuidwestelijk Europa markeert het Chätelperronien, kennelijk op basis van het 
Moustérien de Tradit.ion Acheuléenne, deze overgang; de belangrijkste vindplaats in deze 
context isArcy-.sUJ'-Cure (Leroi-Gourhan 1961; A. & Ar!. Leroi-Gourhan 1964). 1n noorde
lijk en centraal Europa wordt de overgang gevormd door verschillende bladspits-groef)en 
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AJb. 3. Hilverrum, Aardjesberg. Link>: frag· 
rnCJ:11 van ~ bl.adspits uit de ()\.-ergang van her 
Midden- na.ar het Joug•Palcolith1cum, gevonden 
bij de Aardjesl,c,rg (tek. BAi}. Rechts: een verge· 
lijkbarc bladspit, afkonmig uit Spy in Belgi• 
(naar One, 1985). 

(Allsw~,nh'.J"ones 1986). Grofweg kun gesteld worden dar voor de laatste Midden-Paleolhhi
sthe indus1rieën bladspitsen van hel Maucrn-type (bijvoorbeeld Bohmers 1951) karakteri!
tiek. zijn, kennelijk.op basis van hei Micoquien. Deze groepèn voeren soms nog vuistbijlt;es, 
terwijl verder vooral diverse schaaf-typen voorkomen. De Mauem-bladspitsen zijn kern• 
werktuigen en geheel bi[aciaal bewerkt. T n Nederland kennen we één duidelijk. voorbeeld: 
de bh1.dspits van Ein,fäoven (Roebroeks 1986). 

Binnen de vroegstejong-PaJeolithische industricen in dit gebied komen bladspitsen voor 
die van ldinca, gemaakt zijn. Deze bladspits-vorm, die we hetjerzmanowicc-type zouden 
kunnen noemen (b.v. Chmielewki 1961). kennen we onder meer van de belangrijke gestratifi
ceerde vindplaats Ranis (Hülle 1977). Ook in Engeland en België is deze vorm goed bek.end 
(b.v. Campbell 1986; Jacobi 1980; Oue 1984; 1985). De Jcrzrnanowice•bladspitseo zijn 
meestal slechts gedeeltelijk geretoucheerd. Vooral 1ypisch zijn vlakke ventrale retouches aan 
de dismle en proximale uiteinden v"n de klingen, die waarschijnlijk moesten dienen om de 
kromming van de kling in zij-aanzicht te corrigeren. Bladspitsen van hel Jerzmanowice· 
type wórden in het algemeen ver~zeld door Jong-Paleolithische typen als stekers en krab
bers, tcrwiJl vuistbijlen niet meer lijken voor te komen. Mauern-enjerzmanowice-bladspit• 
sen omspannen dus tezamen de MPOP-overgang in traditionele zin. 

Het werktuig van de Aardjesbcrg is een distaal frngmem van een bladspits V'.tn liet 
Jcrzmanowice-rype(L: 4-,0 cm, D: 1,0 cm). zoals blijkt uit de karakteristieke vlakke, ventrale 
re10uchering bij het distale uiteinde. Een blad.spits van hetzclfd~ type, afkomstig van Spy 
in Bdgië(Otte 1985), kan gt,lden als parallel ter illustratie van de hier voorgestelde classifica· 
tiè (afb. 3: rechts). De breuk is oud (net zo zwaar gepatineerd als de re.srvan het oppervlak). 
Het stuk is vervaardigd van""" flinke kernpreparatiekling mei driehoekige dwarsdoorsne· 
de. Dorsaal zijn beide lange z.ijdcn schaafachtig geretoucheerd. Het u11gangsma1criaal is 
tJitzonderlijk: ccnsoorl vuurstcenconglon,eraat waarvan de herkomst voorlopig onduidelijk 
is Hei werktuig is zwaar verweerd en gepatineerd, en ,<crtoont sporen van kryocurbatie. Het 
heeft ongetwijfeld aan of nabij de oppervlakte gelegen 1ijden• het Boven-Pleniglaciaal (het· 
zelfde geldt voor de Maucm-bladspits van Eindhoven). 

De bladspits van deAardjesbcrg is een zeer belangrijke vondst omdat dit stuk, duidelijker 
nog dan debladspits van Eindhoven, bewijst dat Nederland bewoond werd tijdens het eerste 
deel ,·an liet Middcn-Pleniglaciaal, de periode waarin de overgang van Midden· naar Jong· 
Paleolithieum plaat~vond. Het meest voor de band ligt een datcringln het Hengelo !ntersta· 
diaal. De in tijd op deze overgangsfase volgende eerste 'echte' Jong-Paleolithische traditie, 
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Afb. i. Hilversum: Hoorneboeg. Grote bron
~<n ' ntuelc' rnndl,ijl (lengté '28,3 tm). T•k. BAi , 

foto Goois Mu!ltum 
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0 

-0 

Afb. 5. ffjlven:urn: Zuidcrhc-ide. Kop van een 
bron,en nanld. Op,,allcnd is de overgang van een 
rO<'hthodcige naar een ronde doorsnede. Schaal 
1:1. Tck. BAI 

het Aungnacien, kennen we in België en Duitsland, maar nog nicl overtuigend in Neder· 
land, hoewel sporen daarvan zeker verwacht mogen worden. Wel kennen we minstens één 
Font·Roben·steclspit, (Venray: Oriesscns 1982), toe cc sçhrijven aan hetPérigordicn (Otte 
1984), en vermoedelijk daterend uit het laatste dee.l van het Midden-Pleniglaciaal (Dene

kamp lnterstadiaal), 
BAi, Groningen D. Stapen 

1-loorneboeg. ln 1988 vond F.J.P. van Bree.men uit Hilversum, ten zuiden van ~ijn woon• 
p!aau, een bronzen randbîjl met een lengte van bijna 30 cm (alb. 4). De dunne, ~lanke bijl 
datccrt uit de Vroege Bronstijd en getuigt van groot vakmanschap. Aan beide zijden van 
de rand is een ondiepe groef mel een enkelvoudige reeks indrukken in pointillé-rn0tief aan· 
gcbrachl. De uilzonderlijke lengte, de vorm, de zorgvuldigheid waarmee de bijl is vervaar· 
digd en de vcrsiç.ring doeo vermoeden dal het om een prestige-object gMl, waarschijnlijk 
geimporrccrd uit Zuid-Duitsland of Zwitserland. De bijl is verworven door het Goois Mu· 
seum 

Zuiderhcide. Door H. R. Peters uit Eemnes werd omstreeks 1970 op de Zuiderhcidc, in 
de omgeving v-.m de tumuligroep De Zcvéobcrgjes, een tol dusver niet geregistreerd frag
rn.em van een bronzen naald gevonden (afb. !i). Hel gaat om een varianl van een 20genaam-
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Afb. 6. Medemblik: lj"elmeer. Vuurstenen voorwerpen (een fragment van een Skandinaviscbc 
dolk, pijlpunten. mesjes) en een doorboorde hai1gervan steen uir oe,, ve.-.poddc Klokbekernederzct
ling. Foto's ROB. 

Nb, 7. Medemblik: IJsselmeer. Hertshoornen 
basis.bijl. vervaardigd van een gewclstang van c:c.n 
edelhert. Schaal 1:3 (lengte 18,1 cm). Tek. ROB 

de Kug,lkopfnt1dtl, waarvan slechts één soortgelijk exemplaar bekend is. Dit is afkomstig uit 
Gollcm (Kr. Uclzcn) in Noord-DuitBland, De naald dateert waarschijnlijk uit de Midden
Bronstijd en werd gemeld door mevr. J. OfTerman-Heijkens uit Kortenhoef. 

Bron: J.J. Butler 

Medemblik: IJ sselmccr (afb. 6 en 7) De fam. J. MaS!cnbroek uit Onderdijk deed de afge
lopen jaren op de: Ijssclmeerbodem, aan de voet van de dijk tussen Medemblik en Onder
dijk, een groot aantal arcbeologisclie vondsten. Tot de fraaie collectie oudheden behoren en
kele fragmenten van vuurstenen Skandinavische dolken, vuurstenen pijlpunten, mesjes en 
schrabbers, een doorboorde banger van steen, benen priemen en een fragment van een men
selijk schedeldak. De vondsten ,-;ijo afkomsti.g van een of meer verspoelde ncdcr-~etlingcn 
van de Laat-NeoliLhi$che Klokbekercultuur (afb. 6). 

M. Weel uit Medemblik ontdekte bier (in 1983 or 1984) tussen de stenen van dè clij)cvoet 
een hertshoornen geweibijl, dacering vermoedelijk Laat-Neolithlcum of Bronstijd (afb. 7). 
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Afb. 8. Velsen: Vcl~orbrock. Jkn gcdce!Le vnn de opgrnvingsplatlegtond met de bclangrijks<c 5])0-

rc.n: 1 grnfbeuvel; 11 kuilencouçeut.nllie in een depres..~ie: m wew. 1v omheiningen. 1è.k.. JPP. 

Op vcrsÇ!leidcne plaatsen in de omgeving v-an M<1dcrr1blik (op het grondgebied van de 
gemeenten Medemblik, Wieringen en Noorder-Koggenland) vond M. Weel Levens vier zo· 

genaamde kubwsumcn. Deze afgerond-vierkante stenen, waarvan de functie r.mdsclaclnig 
is, zijn onder meer bekend uit nederzettingen van de Laat-Neolithische Enkelgrafcultuur. 
Het verspreidingsgebied lijkt zich te beperken tol het noordelijk deel van Noord-Ho.lland. 

Tacl: Den Burg 1n het Marsplan, een nieuwbouwwijk tc:n noordoosten van Den Burg, 
zijn de laatste jaren regelmatig vondsten uit de IJzertijd gedaan (Woltering 1988; 1989a). 
Ook dit jaar kwamen bij het gr-<1ven van bouwputten en wcgcunctten sporen aan het licht. 
Door de welwillende medewerking van de gènleente Texel, die een kraan Lcr beschildcing 
stelde, kon een 6 m breed cunet worden onderwcht. Nadat het schone dékzand was ge· 
schaafd, tekenden zich over een afstand van 35 m tal van grondsporen af, waaronder paal
kuilen. 'agrarische' kringgreppels en verkavelings· of afwateringsgreppels. Pezc ,verden op
getekend door de archeologisch auistenl, bijgestaan door de vinder, G. van Noort uit Den 
Burg. 

Bron:.jtJb.rvtr$lag Archeologisch Attis:trnt Noord-Holland 1989 (G.P. Alders). 

Velsen: Vclscrbrockpolder (afb. 8-ll) In dez,: polder, die in een snel tempo onder nieuw
bouw verdwijnt, werd door hel IJ'P opnieuw een opgraving uitgevoerd. Het onderzoek vond 
plaat., in bet kader van het Projtcl Oer-ij-Estuarium, op een plek Len zuidoosten van een 
in l9!l8 onderzochte lokatie (Thcrkorn 1989). Hier werd, aan de Westlaan. in een periode 
van 11 weken een halve ha opgegraven. Dt sporen die aan het licht kwamen da1cren ui1 het 
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Afb. 9. Velsen: Velserbroek. Het primain: graf: 
degral'kuilisaan drieiijden bekleed met planken 
en bevat het ,kclet van een man. C14-datering: 
3635 ± 30 •• (GrN-16893). 

Laat-Neolithicum, de Bronstijd en de IJzertijd. De vroegi;te bewoningsfasen bevonden zich 
op de strandwal van Haarlem. die afgedekt was met een circa 40 cm dikke laag duinzand. 
De jongste bevond zich in het Holland veen. AJb. 8 laat de voornaamste sporen in een ded 
van het opgegraven tcrrcin ûen. Ze worden hieronder besproken. 
,. Een in meerdere fasen opgebouwde grafheuvel. Tot de vroeg,1e fase behoort hèt graf van 

een volwassen man met eèn lengte van ca, 1,80 m . Hij was begraven, in hurkhouding met 
het hoofd in het NNOennetgczicht naar het oosten ge,vcnd, in een duintje op dcsrrandwa!. 
De grafkuil wn.s langs de twee lange kanten en het voeteneind met ca. 6 cm dikke planken 
bekleed (afb. 9), De binnenzijde bestond uit schors waarop klei was gesmeerd. Op de bo
dem lagen plaggen, waarop de man was netrgelegd. Het graf was verder gevuld met 
schoon zand en afgedekt met een deksel van boomschors. Een monster vari de buitenste 
ringen van t<ên van de planken had een C14-ouderdom van 3635 ± 30 BP (GrN-16893). 

Het primaire graf was bedekt door een heuvd van 18 m doorsnede en een hoogte van 
slechts 20 em. Tn dit heuvellicharun was een kuil gegraven, dat het hoofd van een jong 
kind bevatte. De heuvel werd nadien ten minste nog driemaal opgehoogd. De laatste twee 
ophogingslagen hadden elk een kern van schoon zand c:n e= dekla;,g van plaggttn. 1 n de 
kern van de derde ophogingslaag werden scherven van een klokbeker aangetroffen. Op 
de vierdeophogingslaag lag een ring van klei. Deze fase correleert zeer waarschl]alijk met 
een ca. 70 <:m diepe, vondstloze kuil in het centrum van de grafheuvel, die gevuld was 
met dezelfde klei. De voet van de heuvel lag op 1,40 m - NAP, de top (voor2over tcruggc· 
vonden) bevond zich op 0,55 m - NAP. 

Op de grafheuvel en rond de heuvelvoet werden nog enkele sporen aangetroffen: kleine 
kuilen (sommige met een pot of crematieresten) en drie kringgreppels, waarvan twee 
smalle rond de heuvelvoet. ln de venige vulling van zowel de buitenste greppel als van 
sommige kuilen aan de buitenzijde ervan bevond zich hout en boL Deze sporen wijzen 
erop dat deze plek tot in de IJzertijd, zelf• nadat de heuvel door veen groei minder b.erken· 
baar was geworden, nog voor rituele doeleinden werd gebruikt. De grafheuvel is dus lan
ger dan 1200 jaar in gebruik geweest. 

n. Andcré: sporen die zeer waarschijnlijk samenh,mgen met rituele handelingen werdenont• 
dekt in een moerassige depressie in de strandwal, op ongcv,;çr 25 m ten zzw vun de graf• 
heuvel In deze depressie, die maar voor een deel werd onder.:ocla, werden tien kuilen 
gevonden. Materiaal van één van de, stratigrafisch gezien.jongste kuilen - vermoedelijk 
een warerput met vleehtwerkbekleding (aJb. 10) - h.ad een C14-ouderdom van 3215 ± 
30 BP (GrN-16896), Andere kuilen bevatten onder meer een bijna compleet rundcrskelet 
en een runderschedel met op een der horens een mandje van wilgetenen = boomschors 
geprikt (afb. U). Een analyse van macro-resten van het venige materiaal leverde geen 
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Alb. 10. Ve!,en: Velserbroek. Eén van de laten, 
kuilen in de dt'pn".!sic lll): een waterput met een 
v.--an(lbekleding van vlechtwerk. C14-<latcring 
3215 t 30 BP (GrN-16896). 
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Afb. ll. Velsen: Velserbroek. Eén van de vroeg
ste kuilen in dedcprcs.,ie(n). Hij bevaneeco run
denchedel mel een mandje van wilget~ncm en 
boombast op een van de hoorns. 

plantaardige cultuurindicatoren op (M. Otte, intern rapport IPP). 

ui .Overeenafstand van J05 m konden resten wn een wcgv.-ordcn \'8.Stgelegd. Het tracé werd 
sckcnmcrkldoor meerdere, elkaaroveTSnijdende greppeltjes, met hier en daar de afdruk
ken van rundcrhoeven. De weg is verscheidene malen opgehoogd met grond die naast de 
weg werd weggespit. llicrdoor bleven er, tot de aanvang van dé veengr~ in de IJzertijd, 
langs de weg depressies achter. Deze bundeling van koeiepaden leidde, daar waar de bui
tensu, kringgreppcl een opening had, over dcgralhcuvel heen en liep aan de andere kant 
in NN<>-richting door. Als de weg in die richting verder wordt geprojecteerd, vocl"l bij naar 
bekende ncd.en:ettingslokaties in de Velserbroekpoldcr en naar de plaats waar de grafheu
vel groep ligt die in 1978 werd opgégraven (Wohcring 1979a). 

rv .Binnen het opgegraven gebied zijn ook eergetouwkrassen en sporen van omheiningen 
aangelrolTen. De laatste zijn in afb. 8 met lijnen weergegeven. Deze sporen zijn niet "8.St
geStcld. onder de grafbeuvel. Dt: begrenzing wordt .ian de westkant gevormd door de de 
prcs,i<:. Tussen omheiningen, eergetouwsporen on weg bestaat geen duidelijke relatie. 

In de Velserbroekpoldcr worden vrijwel overal eergecouwkrassen aangetroffen. De af
wezigheid van op landbouw wijzend stuifmeel in alle lagen waarin op de onderzochte lo
katie wèl ec:rgctouwkra.ssco voorkomen, maakt dat over de fun~'tic van deze grondbewer
king voorlopig geen duidelijkheid bc$taat (D. van Smeerdijk, intern rapport rPP). De vele 
als omheiningen opgevatte reeksen paal gaatjes kunnen wel worden verklaard. Gedetail
leerd ()ndcrzoek leidde 101 de constatering dat gebruik is gemaakt van geprefabriceerde 
vleclttweckhekken van een bepaalde lengte. M ogcl ijk werden ze verzet als de verplaatsing 
van het vee daartoe aanleiding gaf, en werden zo kleine, in omvang variabele cnclosures 
gevormd. De omheiningen zijn niet gelijktijdig met de ploeg- (of omginnings)sporen: dat 
blijkt uit de verschillen in oriëntatie en uit de oversnijdingen. De sporen zijn afkomstig 
uit v<!t'Sehillendefasen, die mogdijk samenhangen met exploitatie in bepaalde seizoenèn, 
met braakliggingoC, op langere termijn gezien, met verschillende sedirneruatieperioden. 
De 01nheiningssporen en de eergetouwkrassen dateren uit de Vroege en Late Bronstijd. 
fn !989 kon, evenals in vooqpandcjaren, slech(s een klein gedeelte van het onder nieuw-

bouw verdwenèn gebied warden ondcnocht. Het onderzoek is financiëel ondersteund door 
de gemètnle Velsen. 

IPP, Amsterdam L. Therkom en H, van Londen 
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Afb. 12. Wicring,::rmcer: Vuurstenen sikkcl, lèllgte 16 cm. Schaal J:2. 1'010 en lek. ROB. 

Wieringen: Wcstecland J. HalfîuitMidlum (Fr.) vond even ten westen van Westerland 
een snedefragment van een bronzen kokerbijl (Late Bronstijd) en twee fragmenten van niet 
nader lè detennincren fibulae uit de Karolingische pi,.riode. 

Wieringermeer (afb. 12) ln sectie G (perceel nummers 10-L2) bij Wieringerwerf werden 
enige tijd geleden door L. van der Giessen u.it Slootdorp een vuurstenen bijltje, een vuurste
nen schrabber en een kleine, doorboorde zandstenen slijpsteen gevonden. 

Bron: jt1llrvmlag AWN·werkgroep Schagen 1989 (E Diederik) 

C. Kerkhaert uit Medemblik vond op een akker ten noordwesten van die plaats een vuumc
nen sikkel uit de Laic Bronstijd (afb. 12). De vondst is in bezit van de meltlcr: M . Weel Ie 

Medemblik. 

Romeinse Tijd 

Noord-Holland In verband met het samenstellen van een nieuwe archeologische mel
dingskaart voor Noord-Holland zijn door de archeologisch assistent, in hctlaame !..-wartaal 
van 1989 samen met S.W. Jai,"Cr, op vele plaatsen verkenningen uitgevoerd en vindplaatsen 
door middel van boringen en proefputjes onderzocht, onder moer in de g,:mcenten Heems· 
kerk, Anna Pauwlowna, Schagen en Zijpe. Op duc wijze kon het overz:icht vn:n arclieQlo• 
gi,ch waardevolle terreinen in de-,e provincie worden uitgebreid met onder meer een aantal 
overslibde otderzettingen uit de Romeinse Tijd in Polder E ten noorden van Schagen. De 
verk~nningen worden in 1990 voortg,:zet. 
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Afb. 13. Schagen: Muggcnbtrg. Gen:stau
rcerd, hol aar-dewcrken dicrfiguu.rtje, ,..,nnoede
Hjk een vogel voo11tcUend, gevöndc.n in ten in
heems-Romeinse krul Schaal 1:2 . .Foto en rek. 
k.OB. 

Schagen: Muggenburg (afb. 13) De werkgroep Schagen van AWN-afdeling Noord
HoUand-Noord was acûef in de nieuwbollwwijk Muggen burg, direct ten widen van Sch•
gcn. Hier werden werkputten en slellvCn gegraven om een inheems-Romeinse nederzetting 
te onderzoeken. De betreffende woonplaau is de laatste van een serie van 1waalf, die ver
dwijnt onder de nieuwbouw. De afgelopen jaren zijn in dit gebied al verscheidene opgravin
gt,n uitgc,,:,c:rd, onder meer door het lPP (Therkom 1984). 

Aangezien de meeste grondsporen door erosie van het veen zijn verdwenen - alleen kuilen 
en diepe greppels zijn SQms bewaard gebleven - èJl men hoopte aan de hand van het versprei• 
dingspatroon van vondsten bepaalde structllren te kunnen traceren, werden de putten in 
Vakken van twee bij twee meter uitgegraven. Op deze wijie bleek het mogdijk, mede aan 
de hand van eenhaardplaars van opgestapelde potscherven, deliggingvan een huis Le recon
strueren en de plaats van de wanden aan te wijzen. 

Tot it:ders verrassing kwam bovendien in een van de werkputten een serie paalgaten van 
een huis te voorschijn. Door gelukkigeomstandighcdén (een iets hoger reikende ondergrond 
en een relatief dun vcendek) ceiktende paalkuilcn van dit huis tot in de zavelige ondergrond. 
Bij de vermoedelijke ingang werd een k.uil blootgelegd, die onder meer de scherven bevatte 
van een bol aardewerken dierfiguurtje, vermoedelijk een vogel voorstellend (afb. 13). De kop 
die er los op heeft gezeten ontbreekt. 

lo een andere kuil stonden twee potjes, ter weerszijden van een aangepunte eiken paal. 
De verdere inhoud van deze kuil bestond ui, enkele hotten en een scherf terra sigillata met 
het naamst=pel van de pottenbakker Cric.iro. Deze was in Trier werkzaam tu•sen 180 en 
210 na Chr, 

Het assortiment vondsten duidt op een zekere welstand van de bewoners, getuige de rela· 
tier grote hoeveelheid importen (1errasigillam, kralen en glas). Twee vondsten verdienen bij
zondere aandacht: enkele stukken van een ijzeren maliënkolder, zoals die door sold11ten ge-
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dragen werd, en een muntje dat. hoewel vrijwel geheel vergaan. toegesc,hrcven kan worden 
aan kci1.er Victorinus. die tussen 268 en 270 het wtstelijk dc"1 V3n Europa controleerde. Uit 
muntje is hetjong,tc Romeinse geldstuk, dat uit Schagen en omgeving bekend is. De boven· 
kant van het gehele vondstenpakket was verbrand. Dit wijs! erop dat de nedertettingdoor 
brand aan haar einde is gekomen. 

Schatgravers zorgden tijdens hel onderzoek voor ernstige overlas, en richuen, geleid door 
hebzucht, ln een van de werkput1en herhaalde malen vernielingen aan. Een aanvullend on· 
dcr1,ock zal, gezien ook de belangrijke ontdekking van de ~porcn van een huis, in 1990 door 
het 1PP, in samenwerking met de AWN, wordl-n uitgevoerd. 
vin; J=as/ag AWN•werkgroep Schagen 1989 (F. Diederik) 

Schagen: centrum Op het voormalige fabrit,ksu,rrein tussen hei Rape.npad, de Nieuw
•traat en het Noord verrichnen leden van de AWN-werkgrocp Schagen waarnemingen. Aan 
de zijde van de Nieuwst.ra.at werd, begraven onder ècn subrecente ophogingslaag, een dik 
l)akket •terk vcrspoddc as uit de Romeinse Tijd aangesneden en kwam een twee meter diepe 
kuil, die vol nederze1ûngsafval (scherven en botten) bleek te zitten, te voorschijn. 

Bron:.Jaarvmlag AWN•wèrkgroep Schagen 1989 (f'. Diederik). 

Texel (afb. 14) De ve.lclkarteringwerd voortgezet en aan het eind vim het verslagjaarde!ini• 
lief afgesloten. Het eiland werd dîtjaar ia maart, april en oktober bezocht. Daarbij werden, 
op niet eerder belopen akkers. 27 vindplaatsen geregistreerd. fn 3 gevallen is sprake van een 
ui1breidingvan een al cerdcr(opecn aangrenzend perceel) vastgestelde vondscenconcc:n1ra· 
tie. Het aantal nieuwe vindplaatsen bedraagt dus 24. Hieronder bevinden zkh 4 vond.icn· 
concentraties: vermoedelijke woonplaatsen, waarvan <lr 1 twee verschillende perioden 
beslaat. Op bijna alle vindplaatsen zijn (ook) losse vondsten veramcld. De nieuwe concen· 
traries dateren uii: Late lj2enijd-Romeinse Tijd (3 vindplaatsen); Vroege Middeleeuwen. 
Merovingische periode(! vindplaats); Late Middeleeuwen (l vindplaats). De losse vondsten 
dateren uit: Late Bronsûjd-Midden·!Jzertijd (3 vindplaatsen); Late IJzertijd-Romeinse 
Tijd (10 vindplaatsen); Vroege Middeleeuwen, Merovingische periode (1 vindplaats); Vroe
ge Midddecuwcn, Karolingische periode(1 vindplaats); Late Middeleeuwen (20 vindplaal· 
sen). 

De k.trt~ring heeft zich over 15 jaar uitgestrekt (1975-1989). Hel totaal aan belopen opper
vlak is nog nic1 precies uitgerekend maar bedraagt volgens een globale meting ca. 23 km'. 
Di11s ca. 36% van hel karteringsgebied. Het aantal regist.raàes is sinds een lussentijdsc eva
luatie van de eJTecûvitcit van de toegepaste karteringsmethode, over de periode 1975-1977 
(zie Wol tering 1979b), toegenomen van 247 tot ca. 700. Hiertoe behoren 185 ruimtelijk niet 
aaneenslultcmdc vondstenconcent.ralies (in 1977: 92). 

Het globaal vaststellen van omvang, aard en kwaliteit van de 1erpL~atse van de concenrra· 
ties eventueel (nog) aan,,..-ezige woonlagen door middel van boringen is sinds 1984 èen vast 
onderdeel van de kartering geweest. fn totaal zijn in de geregistreerde conoent.raûcs en op 
een aan tal plaat~en daarbuiten 598 boringen gezet. Deze hebben duidelijk gemaakt dat veel 
nedcrze1rings1erreinen in de loop der eeuwen z.ijn opgehoogd en dat zich, mede als gevolg 
van hçr beschermende effect van deze ophogingen, op veel p laatsen oog goed geconserveer
de bewoningssporen in de bodem bevinden. In slechts 6 of 7 gevallen blcelc. op grond van 
de geologische situatie, dat het I ijdens de veldkanering Ol)geraapre materiaal \'ll/1 eider• aan
gevoerd moet zijn. 
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C=:J 3--· -Afu. 14. Texel. Door arcbcolog...:h onderzoek bekende ophogingen. Wcergcgcv,:n •ijn nedcrzet
tingstern:incn \v'dar de ongestoorde ondergrond dieper dan 0.7 m onder bel maaiveld lig'L Legenda 
lcaar1ondergrond. L keileem; 'l. dckznnd; 3. ondèduincn; 4. teèafaeuingcn; 5.jongeduincn. Tck. 1<00. 

Opgehoogde woonplaatsen werden op Tuxel al eerder vaS!gesteld: bij de opgr>1vingen die 
in 1967 en l97H975 aan de noordwestra11d van Den Burg(Beatrixlaan) weTden uitgevoerd 
(Van Es J967a: Woltering 1975), bij opgravingen en waarnemingen in het centrum van Den 
Burg(Van Es 1967b), tijdenS-\\aarncmingcn in het centrum van het dorp De Waal (Wolte
ring 1972) en bij waarnemingen door amateur-archeologen in de buurt van Den Hoorn tm 

Uc Westen (Van Tcnt/Wolrering 1973, vindplaatsen 28 en 29). in Den Burg en De Waal was 
het ophoiingspakke1 plaatselijk dikker dan 2 m; bij De Westen werd, in een zandwin• 
ningsput, een dikte van 1,5 m vastgesteld; bij Den Hoorn doonmeed een nk·tnve weg een 
rneeT dan 1 m hoog terpjc. 

In al deze gevallen konden de ophogingen aan de hand van aardewerkvondsten worden 
gedateerd: Den Burg, Beatrix.laan - Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen; Den Burg, 
Centrum - Vroege en Late Mddeleeuwen; De Waal, centrum - Romeinse Tijd, Vroege en 
late Middeleeuwen; Den Hoorn - Late IJ=ijd-Vroeg·Romeinse Tijd; Oe Westen - Ro• 
rneinse Tijd. 

Welke omstandigheden op de bier genoemde lokaties tot ophoging aanleiding gaven is 
niet in alle gevallen zonder meer duidelijk. Bij Den Hoorn ligt het Pleistocene oppervlak 
0 nderde ophogingen op ca. 0,5 m boven NAP. Deze woonplaats maakt deel uit van een zich 
tussen het cenrrale Pleistocene plateau en de keileemopduiking vanDen Hoorn uitstrekken· 
de reeks. De onderg,-ond bestaat uit een dchandrug waarvan het oppen1lak voor het groot· 
•te deel tussen NAP-hoogte en 0,5 m boven NAP ligt en die - voor zovtr hij nie1 is geëro· 

309 



Arcltcologisehe kroniek Noord-Holland 

deerd - met een dunne, mariene afzetting is bedekt. Door on1wa1cring van hel veen al• ge
volg van de Duinkerke J-transgressiefase werd de rug in de Late IJ zèrtijd bewoonbaar. Ver· 
nattingen wcertoenemende veengroei in de periode voorafgaand aan de Duinkerken-trans
gressiefruic noodzaakten al spoedig tol de ophoging en daarna 101 het prijsgtvcn van de 
woonplaatsen. 

Hel Plcis1océnc zandoppc.-vlak onder de andere hierboven genoemde ophogingen ligt 
aanzienlijk hoger: 1 tot 1,5 mof meer boven NAP. Er zijn aanwijzingen dat ook op deze hogç
re, ruim boven het toenmalige gemiddelde zeeniveau gelegen niveaus een stijgend grondwa
terpeil in de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen de directe aanleiding tot de opho· 
ging der woonplaatsen is geweest. Dit wordt~esuggeteerd door de omvangrijke sd,aal waar· 
op in de bij Den Burg, Bcatrixlaan, opgegraven woonplaa<sen tijdens deze perioden afwate
ringsgreppels zijn gegraven. De Laat-Middeleeuwse ophogingen kunnen in verband wor• 
den gebracht met de Duinkerke 111-transgressidase, die op Texel een sterk eroderende wer
lóng heeft gehad. Voor deze periode moet een ,tormvlOédhooglt: van minstens 1 m + NAP 

worden aangenomen. Van de lage dekzandheuvels tussen De Waal en Oosterend :1:ou het 
merendeel zonder ophoging 1mbewoonbaar zijn geworden. 

Bij door de Stiboka uitgevoerd onderzoek, ter voorbereiding van blad Texel van de Bo· 
demkaart van Nederland 1:50.000, werden in het gebied tussen De Waal en Oost op meer 
dan tien lokaties opgehoogde woonplaatsen vastgestcld. De grotere zijn als 'oude bewo· 
ningsplaats' op de Bodemkaart aangeduid en worden in de toelichting (Kloosterhuis 1986, 
p. 107-8) als terp omschrevea. De meeste ophogingen zijn, inclusief de moderne bouwvoor, 
dikker dan 1,2 m (de boordiepte). Bij verscheidene van deze terpjeswerd va•tgcsteld datze 
ontslaan zijn op een dekzandhcuveltjc. Er1kcle blijken aangelegd op marien sediment (afzet· 
Lingen van Duinkerke II of 111). Over de datering heeft het Sliboka-onderzoekgeen uitsluitsel 
gegeven. Door de Stiboka wordt aangenomen da, de mcc,,te terpje~ tussen 1200 en l 400 zijn 
ontstaan. 

Het dO<lr de "'os uitgevoerde booronderzoek, waarin ook de Stiboka-u:rpjcs zijn npgrno· 
men, heeft het aantal geregistreerde opgehoogde woonplaa1sen aan.>.icnlijk uitgebreid. Op 
ongeveer 100 lokaties werden ophogingen vastgesteld waa.-van de dikte, inclusief de moder
ne bouwvoor en plaatselijk een dun esdek, meer dan 0,7 m bedraagt. Op Cll. 75 van deze 
plekken is meer clan 1 m opgehoogd, op ruim JO meer dan 1,5 m . Op bel kaartje (afb. 14) 
zijo alle door arcbeologisch onderzoek bekende, meer dan 0,7 m opgehoogde lokaties weer· 
gegeven. Vorm en omvang van de opgehoogde gebieden kunnen slechts globaal worden 
weergegeven, doordat de informatie meestal afkomstig is uit niet meer dan enkele boringen 
of waarnemingen pt.-r vindplaats, 

De verspreiding van de ophogingen blijkt niet wezenlijk te verschillen van die van de 
woonplaatsen in het algemeen (vergelijk bijvoorbeeld Woltering 1979b, fig. 51-56). Sommi
ge van de opgehoogde woonplaatsen ,·crtonen wat hun naar verhouding hoge ligging betreft 
(één of mec:rmeters boven NAP) overeenkomsten met de opgegraven site aan de Bearrixlaan 
te Den Burgen lijken niet alleen dO<)r terp- maar ook door tcllvorming te zijn ontstaan. Bij 
andere, lager gélcgen ophogingen is, evenals bij het hiervoor al genoemde terpje bij Den 
Hoorn, sprake van echte huisterpen. 

De laatste categorie komt met name voor aan de randen van het centrale Pleistocene pla• 
1eau, in het door vcle k:ldne dekzandkopjes en -ruggen (veelal opiiehoogde, naar nu is geble
ken) gekenmerkte gebied tussen De Waal en Oosterend, en in het gebied waar bet Pleistoce· 
n• oppervlak met een slechts dwme Holocene afzetting is bedekt. Het onderzoek heeft op-
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nieuw duidelijk gemaakt dat het huidige oppervlaktcrclièf van het Pleistoceen op veel plaar
>en beduidend afwijkt v-.i.n de prehistorische situatie. 

De datcringvan de nieuw geregistreerde ophogingen moet, zolang verder onder·wek niet 
heeft plaatsgevonden, worden afgeleid uit de aan het oppervlak verzamelde nederzettiags
vondstcn en uit de zo af en toe opgeboorde aardewerkscherfjes. Hetopgeboorde materiaal 
dateert vrijwel uitsluitend uit de periode Late IJzertijd-Romeinse T ijd. ln een enkel geval 
is waarschijnlijk sprake van wat ouder materiaal, daterend uit de cindfase van de Midden· 
IJzenijd. Deze vondsten geven in ieder geval een terminus post qucm voor de ophogingen, 

De oppervlaktevondsten dateren uit de Late IJzertijd, Romeinse Tijd, Vroege en Late 
Middeleeuwen. Ongeveer de helft van de opgehoogde woonplaatsen heeft nederzettingsma
teriaal uit meerdere perioden opgeleverd. Dit materiaal is in het algemeen door normale 
landbouwactiviteiten aan het oppervlak gekomen. Er mag worden verondersteld dat het 
zic:h oorspronkelijk niet meer dan 0,3 of hoogsten• 0,4 m onder het maaiveld bevond. Hoewel 
de in de p;,riode 19!'4•1967 uitgevoerde ruilverkavclingswcrkcn ook wel materiaal van diepe
re niveaus naar boven kunnen hebben gcbrachc mag wel worden aangenomen dat de opper
vlaktevondstcn meestal uit de bovenste ophogingslagen afkomstig zijn. 

Het onder-zoek is uitgevoerd door de 1<00 (P.J. Woltcring, P.C. van .Beest), 

l:ritgecst: Rijksweg 9 Op een drietal plaatsen bij wegaansluitingen V'dfl Rijksweg 9, ter 
hoogte van Uitgeest, verzamelden leden van AWN·werkgrocp Zaanstreek scherven uit de Ro
nicinsc Tijd. Verkenningen van het nieuwe wegtracé van Rijksweg 22, richting Beverwijk, 

hadden geen resultaat. 
Bron: Grondspoor 93, 1989, p. 12 (C.J. van Roon). 

Velsen: Noord Spaarodammer polder(alb. 15) In 1989 zijndcoplfravingen in het Vroeg
Romeinse castdlum Velsen 1, dat door de aanleg van de W\Jl<crtunnel (vanaf 1990) zal ver· 
dwijnen, voortgezet. Er werd in samcmwerking met A\VN•afdeling Kennemerland, een 'af
sluitend' onderzoek uitgevoerd waarbij tot ieders verrassing tea westen van het al bekende 
fon een tweede kamp te voorschijn kwam. De c,pgraving duurde hierdoor in plaats van de 
geplande acht weken ruim twintig weken. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de ruime 
financiële ondersteuning van Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland Hier wordt 
verslag gedaan van de resultaten die op de laaute hoofdperiode betrekking hebben. Voor 
verslagen ovér eerder onderwek wordt verwezen naar de kronieken in Holland 12-15 en 20. 

Periode 2 ( ca. 25-28 na Chr.). ln de laatste periode van de bezetting van Velsen 1 werd een 
trapezoïdaal gevormd fon aangelegd, dat was omgeven door L'Cn aarden wal met poort en 
torens, met daarvoor dria grachten ( afb. 15 ). De doorstroming van de havens werd verbeterd 
door de vervanging YaJl de al bestaande dammen met open steiger,; of door de tOévoeging 
van open stcigers. Buiten het fon werd in oostelijke richting een vierde, 90 m !an.ge steiger 
1\ang,,le.gd. Verrassend was de ontdekking dat de grachten in het westen niet lot aan de oever 
doorliepen. De binnenste gracht liep tol een insteekhaven, de twee buitenste eindigden op 
enige afstand daarvan, ~odat een doorgang naar de poort open bleef. Ten westen van het 
fort bevonden zicb slechts enkele W'dtcrpuuen. Daarbij was één uitzonderlijk i,rocc, die via 
ten houten aquaduct de schepen in dè insteekhaven van drinkwater voorzag. Het UlÎfüaire 
buitenw:bied werd omgeven door een enkele gracht, die deels onder de verdediging van het 
latere fort 2 kwam te liggen. De ontdekking van dit tweede fon wa$ de sensatie van 1989. 

Voorlopig lijkt het erop dat fort 2 - voorzien van een aarden wal en twee grachten, en 
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Afb. 15. Vcl<cn· Noord Spnamdrunmcr polder. Opgraving,,plaucgrontlo.n van fort I en hel in 1989 
omdc:k1e fon 2. 11,k. 1•v. 
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iegen fort l aangebouwd - na de strubbelingen tussen de Romeinen en Friezen in 28 na 
Chr. i$ aangelegd Tijdens de belegering van fori 1 is een gro1c hoeveelheid loden slingerko
gels door de benarde Romeinen naar de aanvallende Friezen geslingerd (alleen al dit jaar 
werden er 200 gevonden). Na de met moeite afgeslagen aanval zijn de gèsnèu\/elden niet al
leen in he, havenbekk<;n terecht gekomen, maar ook in waterputten begraven (zie onder). 
Te hulpscbicte:ndc Romeinse troepen moesten 6ók ondergebracht worden en daarvoor lijkt 
fort 2 gebouwd 1e zijn. Dit werd al snd verlaten, gelijk met fort 1. Bij de ontroiming zijn 
meer dan 1500 tentharingen m de binnenste grach1 van fort 2 en in bec havenbekken terecht 
gekomen. 

r n 1989 was de aandacht op twee delen van het opgravûtgsttrrein gericht: J) het havenbèk
kcn, waarin ook organisch afval als hout en leer door dirccrc afdekking met ,and en door 
de hoge grondv,-dterstand uimekc1\d g~conserveerd is; 2) de vi,rdediging en een deel van het 
binnentenre,n van de laatste fase van het fort. Hier i, in dt1 Middeleeuwen ca. 2 m van hel 
oOrq,ronkelijkeoppcrvlakdoor wnccr weggeslagen, zodat de vondsten niet meer op hun nor
•pronkelijke plek liggen en vaak sterk zijn !:'-"'!.eten. Bovendien is organisch materiaal (beha!· 
ve bot) verl01·cn gegaan, doordat het grondwaleY hier te laag staat. Alleen organische vond
sten in diepè grondsporen als waterputten en grachten zijn niet door verspoeling en de in
werking van luclu aangetast. 

Het wetenschappelijk belang van de vondsten is dat deze een hiaal in de kennis van het 
Vroeg-Romeins materiaal opvullen. Vroeg-Romeinse forten die tijdens de Romeinse 
Cermania-oO'ensieveo in Ouiwand zijn aangelegd dateren voornamelijk 101 9 na Chr., ter
Wijl de groome Romeinse militaire activiteiten in Nederland vanaf 40 na Chr. dateren. Van 
deze forten zijn slechts enkele in de tussenliggende pertooe bezet geweest, Het probleem is 
echter dat hier v.eclal vermenging van vonds1materiaal heeft plaatSj!CVOnden, .<odat een 
nauwkeurige datering binnen deze periode een probleem is. Dit is echter in Velsèn niet h~t 
geval; deze plek isnarnelijk rnaarzecrkori bezet geweest en juist binnen de genoemde perio
de. De datering, 16·28 na Chr., is vooral gebaseerd op historiscl>e gègevcns en op enkele 
Vorids.ien, zoals munten~ 

Het karakter van de vondsten blinkt niet uit door luxè en laat duidelijk de functie van Vel
Sen l zien. Zo duiden uitrustingutukken al• koppelgesp<:n, wapens en fragmenten van li• 
thaamspant""rs op de militaire runctie van het kamp. Daarnaast ,ijn er andere metaal
''Ondsten, zoals onderdelen van kleding en gebruiksvoorwerpen; fibulae (mamclspelden), 
lllcsscn, emmerbengsels e.d. 

Zeerbelangrijkzijndehoutvondsten uit het havenbekken. Houten stoppen en dek,els zijn 
11eelvuldig aangetroO'en; in heLhavenbekken komen houten deksels zelfs meer voor dan dek
sels van anl'rlcwerk. Ook bouten kommen dienen hier vi,r-meld te worden, omdat soms dui
delijk een aardewerk- ofglasvorm in hou, is gcl'miteerd (ofjuistandersom). Houten (minder 
breekbaar) vaacwerk kan onderdeel hebben uitgc.m<1akl van de marsbepakkingvan de solda
ten, zoals ook voor het bronzen, duurdere vaatwerk geldt. Bij vestiging in een vast kamp 
kon het dan vervàngen worden door _het breekbare aardewerk en/of glas. Deze constaterin
S•n dragen bij 1ot het beeld van de economie op (supra)regionale schaal. Houten tentharin
gen en fragmenten v;m leren tenten geven een btcld var, de woonomstandigheden binnen 
het fort. Onder de hourvondsten bevinden ûch ook stuk.ken die mei de !;l:beepvaan in ver
band gebracht kunnen worden, zoals fragmenten van scheepsplanken, ribben, kar rollen en 
lO<Je., reparatieplaten. 

He, meeste in Vèlsen gevonden aardewerk is geïmporteerd. Goed te traceren importen 
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zijn kommen en borden van terra sigillata met naamstempels of reliëf versiering. Aangezien 
veelal bekend is waar en in welke periode de betreffende pouenbakker zijn produkten afle
verde, kan ook dit materiaal dienen voor de datering van vindplaatsen. &:n derde vn.n de 
irt Velsen I gevonden terra sigillata komt uit Italië (Arezzo, Pisa), de rest uit Zuid-Frankrijk 
(La Graufesenque). 

Het botmatedaal uit Velsen omvat voornamelijk slach1afval en maaltijdresten van ver-
5c;hillende dieren. De visresten z ijn afkomstigvan :r,Qet-en zoutwatervissen en (in tegenstel
ling tm eerdere berichten) ook van kleine soonen en exemplaren. De menselijke overblijfse
len kunnen voornamelijk met de schermutselingen mei de Frit!Zea in 28 na Chr. in verband 
gel,ll;acht worden. Andere aanwijzingen voor strijd zijn de in het havenbekken gevonden wa
pens, z-0als speerpunten, de greep van een gladius (steekzwaard) en loden slingerkogels, die 
overigens ook op het land gevonden zijn. D e slingerkogels omvatten verschillende typen, 
waarbij opvalt dat steeds minder zorg is besteed aan de afwerking. Wellicht waren de Romei
nen genoodzaákt tijdens de strijd met hun vingers in het natte zand gietvormen voor nieuwe 
kogels te maken. Uit de ~rspreiding van de kogels zijn de aanvalsgolven van de Friezen te 
achterhalen. De eers1eaanvalsgolfwas gericht op de zuidhoek van het fon, de 1wecde kwam 
over water. 

De losse mensenbotten uit het havenbekken zijn waarschijnlijk vn.n gesneuvelden die in 
het water vielen. De in de waterputten gevonden complete skeletten zijn mogdijk Romeinen 
die na de slag van hun kameraden ten noodbegraving kregen. De twee in 1989 gevonden 
skeleuen zijn niet meer in het bezit van hun persoonlijke wapens, in tegenstelling tot hel in 
1977 in Velsen I gevonden individu. Wel is van beiden de rnantelspeld gevonden en kwam 
een munt uit de periode 22-30 na Chr. te voorschijn. 

In het zuidelijk deel van het opgegraven gebied zijn veel klei winningsputten aangenvlfcn: 
SPQren van J2e-en 13e-eeuwse srcenbakk~activiteitcn. Er werd klei gewonnen voor de pro
duktie van kloostermoppen. Mogelijk wasde,,e indus1rie gericht op de bouw van de Engel
munduskerk in Oud-Velsen. De putten konden door kogelpot-, badorf• en andenne
aardewerk, en misbakseh van kloostermoppen en daktegels worden gedateerd. 

IPP, Amsterdam J.-M.A.W. Morel èa A. V.A.J. Bosman 

Wieringen (afb. 16) De veldkanering is voortgezet en voorlopig afgcslo1cn. fn 1989 wer
den, op nog niet eerder belopen akkers, 10 nieuwe vindplaatsen geregistreerd: 3 vondsten
CQncentraties en 7 vindplaatsen met uitsluitend losse vondsten. Bij de concentraties-ga.at het 
om .1 nederzer-ting uit de Late Mlddcleeuwen en om 2 waarschijnlijke nederzettingen uit de 
Vroege Middeleeuwen (één uit de Merovingische en één uit de Karolingische periode). De 
losse vondsten, die ook van twee van de drie nedcrzcttingsplekken afkomstig zijn, dateren 
uit de Late Middeleeuwen (9 vindplaatsen) en Vroege Middeleeuwen, Karolingische perio
de (1 vindplaats). 

Alb. 16. Wicrittgcn. Boven: hel 1ijdoru1 de vcldkartcring in de pc,riode 1976-1989 belopen grl>iod 
(wit). Midden tn onder: de Lijden• de vcldkartcring gi:rcgislnlcrde vindplaatsen, 1. Vroege en/17( 
Midden IJicrtijd; 2. Late IJzertijd en/ofR omeinse Tijd; 3. Vroege Middeleeuwen (Merovingi.,chc en 
Karolingische perioden). O nder. 1. Late Middeleeuwen; 2. de kerkdorpen Westerland, Hippolytus· 
hoef, OostcrlMd en het oude kerkhof van Stroe. Opc;n ,yrnbolcn duiden op onzekere dateringen. 
SchMl 1:100.000. 'Tok. ROB. 
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De kartering op Wieringen heeft zich over .14 jaar uitgestrekt (1976-1989). Tijdens deze 
periode werd het g"bied jaarlijks (met uitzondering vàn 1983 cn 1986) bezocltt: mees1al 
slechts één maal, in de winter. De toegankelijkheid bleek steeds bijzondcr gering. Het gebied 
liEtt grotendeels in grasland en hierin is in de loop der jaren weinig vcrandçring op1,<etreden. 
Van deca. 20 km' die het onderweksgebied groot is, zijn u.Îleindelijkca. 3,5 km' (cll. 17,5%) 
belopen. Aan potentieel beloopbaar gebied (voornamelijk R'rasland) resteert nog oa. 14,5 
km'(ca. 72,5% ). Het overige oppervlak is bebouwd of door andere oorzaken ontoegankelijk. 
De verschillende oppervlakten zijn nog niet precies berek"nd. 

Er werden 113 afzonderlijke vindplaac~en geregistreerd, waaronder 13 vond,ccnconcen• 
traÛe$. De verdeling over de verschillende archeologische perioden is als volgr. Midden
lJ,crtijd: 6 vindplaatsen: Late IJ,ertijd-Romeinse Tijd: 7 vindplaatsen: Vroege Middel
eeuwen: 40 viudplaa(sen; Late Middeleeuwen: !04 vindplaatsen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de ROB (P.J . Woltc,ring, P.C. van Beest), 

M iddelccuwen en later 

Alkmaar Aan de Schomenweg was, na sloop van de bestaande bcb()uwing, een klein on
denoek mogelijk. Het punt is gelegen 1egenóver het stadhuis, dus in de vrr,cgstc uitbrei
dingsfa.,;e. Uit een drietal vlakken werden gegevem over de ophogingen en oudste bewo
ningsfasc, met onder meer een 12c-ecuwse erfafs<:heiding, verkregen. 

Bron: Jaonwslag Op,nba.r, Wakai Alkmnar 19!)9 Q::. H. P. Cordfunke). 

Alkmaar: O udorp AWN•werkgroep Oudorp zette, in samenwerking met de Stichting Be
houd Alkmaarse Bodemvondsten en de werkgroep Heiloo, haaronderzoek na!U' archeologi
sche overblijfselen op de strandwal bij de Westerstraat voort. Een proefopgravi ng vond 
plaats op het perctcl Westerstraat 57, waar een bèwoningslaag mee sporen van een opstal 
uit de: 13e eeuw c:n een laa1-l 7c/vn.>cg-18e- eeuwse pul werdcu blootgelegd. De vindplaats 
,vas door latere bouwactiviteiten ~tcrk vcr.i;toord. 

Op het industrieterrein Beverkoog werden een deel van ee_n dijklichaam uit de llc-L'lc 
eeuw, bestaande uit mcst1 klei en huisafval, en een Laat-Middeleeuwse woonlaag met een 
waterput ondc,rzocht. 

Bron; Jaaromlag AWN·werkgrocp Oudorp 1989 (A. A..J. Smit). 

Amsterdam; CClllr um (alb, 17) Ln de stadskern van Amsterdam werdm drie opgravingen 
verricht. 

In de bouwput \!Oor de nieuwbouw van C & AAmsterdam (Nieuwendijk l94-196) werd, 
na een waarneming op 14 april, tussen 20 c.n 28juli een opgraving uitgevoerd. Het onder
zoek was van beperkte duur; niét vanwege het archeologisch belang van de lokatie maar door 
lietfeit dat er geen diepe bouwput gemaakt werd. Op deze plaa11; bevindt zich de oudste be
woning langs de wcsrocver van de Amstel. Op verschillende percelen aan de NieuwcadÎjk 
en dt Kalv=traat is bij eerdere opgr.ivingen een bebouwing vanaf omstrcclcs 1200 vastge
steld. Daar de nu onderzochte lokatie vlak ten noorden van de Dam.ligt werd een kleine sleuf 
gegraven met als doel te zien of wellicht de omgeving van de Dam een bijzondere plaats in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de oudste stadskern inneemt, 

De sleuf gaf de volgende informatie, op het ongeroerde veenpakket (ruim 3.5 m - ><AP) 
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Afb. 17, Ams1erda.m: ccntn.1m. Muurreste:n en 
fund'ering (een alkchoutcn roostercorunruc.tlc) 
van een stenen hui!i uit de lwcedc helft va.1, de 14e 
eeuwr opgegraven aan de \i\1annoessiraat, gezien 
vanuit het oo,ncn. Foto Afd. Archeologie Amster
dam 

bevtndt zich een dunne overscrommgslaag, die moet worden toegeschreven aan de overstro· 
lllingen van 1164, 1170 en ll76. Direct hierop ligt een ophogingspakket van ongeveer 1,5 m . 
.De oudste sporen van bewoning hiecin dateren uit omstreeks 12()0. Gedurende het midden 
van de 13c eeuw werd opnieuw opgehoogd voor bebouwing. Deze gegevens passen in het 
Ccrder ,-.:rkregen beeld van de bewoningsgeschiedenis aan de Kalverstraat en Nieuwendijk: 
bewoning op de 12-eeuwsc ove.rscromingslagc.n vanaf ca. 1200. 

Vanhet vondsrmatcriaal verdient een hoeveelheid 13-eeuwse textielfragmenten bijzonde· 
re vermelding. Van een fraai weefsel in linnenbinding, geweven met 12 draden per cm en 
rnet gestreepte partijen aan dè randen, wordt vermoed dat het gaat om een geïmporteerd, 
Professioneel vervaardigd produkt. 

De tweede opgraving vond plaats in de Mozco en Aäronkerk, tussen 21 augustus en 26 
•eptember. Mankementen aan de kerk. waren reden een groot deel van de kerkvloer open 
te breken. De daaronder aangetroffen oude muren, kelders en puucn waren aanlciding tot 
onderzoc,kovenegaan. De huidige kerk werd gebouwd in de jaren 1837-1841. Daarvoor stond 
op deze phiats aan de Jodebreestraat een complex bufacn, waarvan de huizen Moyscs èn 

Aaron de bekendste waren. ln deze huizen werd in het begin van de 17e eeuw een schuilkerk 
ingericht, die succesvol bleek. De kerk werd later uitgebreid met onder meer een huis aan 
de Houtgracbt (bet huidige Waterlooplein), waarin Baruch de Spinoza gewoond zou heb
ben. Deze buurt, die vanaf L604-wcrd volgebouwd, werd in de loop van de l7eeeuw vooral 
door Portugese en Duitse joden als vestigingsplaats ge.kozen. Hoewel tijdens dè opgraving 
verschillende bouwgegevens van hwzcn, waaronder dat van vermoedelijk Baruch de Spino
<a, Werden vastgelegd, werd geen huis,:aad van deze vermaarde filosoof gevonden. Uitafval
PUHen van belendende percelen aan de voormalige Houtgracht kwrunen verschillende voor· 
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werpen te voorschijn, die er op d,liden dal hier nog tot ca. 1800 Joodse bt:woners leefden. 
Zo staan de namen Boas en Samuel op laat-18e-eeuwse Goudse klei pijpen. Meer kenmer· 
kend voor de aanwezigheid van Joodse bewoners zijn evenwel de botresten. Dit consumptie
afval omvat namelijk een hoog percentage k:ipp,:botten (niclzcldcn vergi:zcld van lodèn met 
het opschriCt KOSJER), terwijl varkensbotten arwezig zijn. 

Van 16 tot 2?. november werd een onderzoek uitgevoerd op een terrein "''lfl de noordzijde 
van de Dam, tussen de Beurssteegen de Warmoesstraat ( direct naast de Bijenkorf). De gehe
le lokatie bleek te bestaan uit opgehoogde: gronden, tc:r plaat!!e van de Amstclhedding. Deze 
ophogingen of aanplempingen bestaan uit klei en huisafval met vondsten, dat in de oudste 
lagen uit omstreeks 1200 dateert. Het veen bevond zich dicht bij de Warmoesstraat op ca. 
3 m - NAP en liep richting Anutel snel af tot 4 m - NAP. Op het ,•een was door de Amsiel 
een ongeveer 30 cm dikke baggerlaag afgezet; hierop volgden deophogingslagen. met daarin 
op l,50 m - NAP en op 1,17 m - NAP bewoningslagcn. 

Van de lnûze.n werden delen opgegraven met wanden van vlechtwerk, een stook.vloer van 
aangestampte leem en een ingegraven aspot. Deze huizen dateren uit de periode 1275 tot 
1350. Op het oudste loopvlak werd een zilveren obool van Floris V, geslagen tussen ca. 1256 
en 1266, gevonden. Dit is de kleinste denominatie uit die tijd. Het opgegraven exemplaar 
is uniek en veru:genwoordig1 een nieuw munuypc. 

Boven deze ophogingslagen bevond zich een voor Amsterdam zeer uitzondcrlijk huis, da· 
terend uit de tweede helft van de 14e eeuw. Het had de korte zijde aan de Warmoessstraat, 
was 7,5 m breoo en .19,5 rn lang (afb. 17). lnhet achterdeel bevond zich een kamer of binnen· 
haard van 8 m lengte, die door een aparte muur gescheiden was van het voorhuis. De fonde· 
ring bestond uit een roosterconstructie van cikeliout, volgeheid met elzen en berken. Dir 
soort constructies wordt gewoonlijk slechts aangctrotTcn onder kerken, kloosters, gastbu.ii.en 
en poortgebouwotn. Hier gîng het zeer waars~hijnlijk om een stenen woonhuis. Dit is qua 
omvang een bijzonder fenomeen binnen de Amsterdamse bebouwing uit die tijd. Van de 
vondsten moet l3c-eeuws En.gels importaardewcrk 11it Scarborough vermeld worden: een 
kan met geboetseerde versiering, overdekt met groenkleurende glazuur. 

Archeologische Dienst Amsterdam J . M. Baan 

Andijk (afb. 18) K. Roorda uit Andijk vond tijdens graafwerkzaamheden op perceel Dijk
weg 296 een klein Duitje van aardewerk (afb. 18). Het fluitje bestaat uit een dikke, korte 
doorboorde steel, uitmondend in een bolvormige, holle verdikking die aan de bovenzijde 
open is. A11n de onderzijde bevindt zich op de overgang van de steel naar de verdikking een 
uitgeknèpen lijstje dat doorboord is. In het bolle gededtc is, ongeveer in het verlengde van 
de steel, een kleincdoorboringaángebrac:ht. De totalelengteyan bet Ouitje bedraagt5,1 cm, 
de grootste breedte Is 2,2 cm. Het fluitje bevindt zich in de collectie van het WeStfries Mu· 
seum. 

Uit West-Friesland zijn nog vier van dergelijke fluitjes bekend; drie uit Medemblik, één 
uit Schagen. Eén lluirJe uit Medemblik (afkomstig van hel bouwterrein van het bejaarden· 
centrum St. Maartcnshof) werd samen met kogclpotscherven gevonden, Het iluitje uit 
Schagen kan geassocieerd worden met Middeleeuws aardewerk uit de Ue-13e eeuw. 

Vergelijkbare flufrjes zijn onder meer gevonden in Leeuwarden, Franeker, Workum en 
IJlst in Frie~land. Ze verschillen slechts weinig in vorm van de Westfriese. 

Bron; T.Y. van de WaUe-van der Woude, Wesüries Museum, Hoorn 
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~fb 18 Andijk Aankwcri<cn fluilJé wtdcLao· 
lr Mtdddccu~n Fo1n ao■. 
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Alb 19. Bergen Houten (spcd)tch1jlje, date
rl'nd u11 d" 16.,-18" eeuw, me, daarop lcloksgcwijs 
ung,:~-.:n de nummers I t/m 16 (dwn<tcr 6,2 
<m}. foto ~os. 

Bcrgcn (afb. 19) Op~ tcrttin ten zuiden van de Buerweg onderLochten vrijwilligers (in 
het b,jumder F 0. le1leren mevr E. M. Eisma)onderleiding van de archeologisch assistent 
de resten van hel landhuis 'Slot Ramp'. Hierbij werden een r!eel van de funderingen en de 
omringende gmcht vrijgelegd. De funderingen Vtln de muren ûie uil de gracht oprezen, wa
ren zwaan-an conotrucûeen np veel plaatsen 101 op het roo,tcrwcrk van houten balken uitgc· 
broken De funderingen van de binnenmuren waren lichter en gingen minder diep, plaatS<C· 
hjk waren ze nauwelijks nog aanwezig 

r.r wuden versc.hillcnde bouwf.ucn onderscheiden. Van de oudste bouwfase was onder 
rnccr een 4,5 m laoge muur hmgs de gracht bewaard gebleven, opgetrokken van oranjegele 
bakstenen (afmetingen 19x8,5/9x4 cm en 20x9,5x4,5 cm). Op grond van het kleinste 
bak.1c:enformaa1 kan due bouwf~ na 1485 "'orden gedateerd Met rode bakstenen van 
du formaat " later de muur aan weerskanten uitgebreid. 

Twee houtmonsters ,-an de clzehou1en balken onder de fund~nngen zijn aan een Cl4-
da1enng en een dendrochronologisch onder-Loek onderworpen. De uitkomsten van de Cl4-
b,•p;iling geven twee mogelijkheden, namelijk ca. 1500 en ca. 1600. Hcljaarringc_n•onder-
7.oc,k (Wiggle-matthing) wijs, op een kapdatum kon voor 1500. Dit maakt een datcnng van 
dc oudste bouwfase aan het eind ,·an de 15e eeuw het meest waarscliijnlijk. 

Ook werden nogal wat vondsten gedaan, met name in de slotgracht. Deze bleek hoofdza
kelijk gevuld met materiaal dat was vrijgekomen bij de afbraak in de 18e eeuw (dakpannen, 
ven,terglas, vensterroeden, natuurstenen dck,icnen e.d.). Enkele vonclB1en verdienen spe• 
daJc aandacht: een kleine kraan in de vorm van een haantje, en een gedraa.id houten schijfje 
rnci een wijurplaa1 met de nummers I t/m 16 (atb. 19). De functie van dit voorwerp is niet 
btkend, mogelijk ,s het gebruikt bij een spel. Dat vondsten uit de beginfase schaars zijn, 
hangt samen met bet feit da1 de gracht niet voldoende kon worden uitgegraven. 
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Afb, 20. Bloemendaal; Blocmenlfaal aan Zee. Opengewerkte broche hl,stnandc uit een plane ring 
met een dia.meier va.11 40 mm. In het middenveld bevindt :,,ich een ruite!rfiguur De ruiter i.i mc.1 rode 
emaille mgclcgd, de helm en h<t paard wel b)l).uw emaille. Schaal l;J. Tèk en roto ROB, 

Hei gevonden dierlijke materiaal werd onderzocht door J.T. Zeiler (BA!, Groningen). De 
meeste bonen waren afkomstig van rund en schaap/geit. Verder waren varken, haas, konijn, 
kip, wilde eend, gans, hond en paard, oester en kabeljauw vcrteg,~nwoordigd. 

Ten no<;>rden van het kasteelterrein werd een fundering van wann«:hijnlijk secundair ge
bruikte, Jos g,::stapclde rode baksteen gev<;>nden (formaat 25.Sx 1'2 x5/5,5 cm). Eén van de 
twee houtmonslt:rs komt onder dit fundament vandaan. In de loop van 1990 zal op het 
kasteelterrein begonnen worden met de bouw van woningen. Hierbij kunnen verdere waar· 
nemingen worden verricht. 

G.P. Alde.rs (ADN, Haarlem) en ~~D. Zeiler 

Bloemendaal: Bloemendaal aan Zee (afb. 20) Mevr. J. van Dansik-Van Es meldde de 
vondst van een bronzen broche (of fibula), afkomatig van het so-and van Bloemendaal. De 
broche, bestaande uit een opengewerkie pla1tc ring mei in het middenveld een met emaille 
vensierde ruiterfiguur, bevondzich in eenharde kluit aangcl<oclu zand een werd na een storm 
met behulp van een metaaldetector gevonden. Over de datering eo de herkomst bc>1aat 
vooralsnogonduideli.Jl<.heid. Een Middeleeuwse ouderdom ligt het meest voor de hand, hoe
wel een latere datering niet kan worden uitgesloten. 

Bron: G.P. Aldcrs ADN, Haarlem 

Diemen: Diemer polder In de winter van 1988189 werden door leden van AWN-afdeling 
Amsterdam enkele huisplaatsen in de Diemer polder aan een bescheiden onderzoek onder
worpen. Aanleiding hiertoe vormde het ophogen van een deel van de polder met i:and ten 
behoeve van woningbouw, waardoor deze-plekken voor verder archeologisch onderzoek on

bereikb.aar worden. Van één huisplaats werden drie opeenvolgende ha.arden, gescheiden 
door een bewoningsniveau en een kleivloer, blootgelegd. Daarnaast kwam veel aardewerk 
te voorschijn (kogelpot, pingsdorf, paffratb, ande.nne, !'(>Odbakkend aardew,:rk en vroeg 
steeng,:,ed). De bewoning in dit gebied dateert uit de lte-1.'lc eeuw. 

BroJJ-: f/;t Profiel 1990, nr. l, pp. 6-9 (E. Schmitz) 
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Diemen: O11d-Dicmen Leden \'all AWN-afdeling Amsterdam startten opgravingen op hel 
l<erkhof '~denk te Sterven' van Oud-Diemen. Aanleiding hiertoe vormt een plan dat deze 
afdeling bij de gemeente Diem<m indiende om van het kerkhof een cultuurhistorische be· 
ziens waardigheid Le maken. Het plan omvat een opknapbeurt van de nogal verwaarloosde 
begraafplaats en het aanschouwelijk maken van de fundamenten van de in 1806 gesloopte 
kerk. De initiatiefnemers vonden een gewillig oor bij de gemeente, die gelden beschikbaar 
st<!lde voor de restauratie:. 

Van het oudste gedeelte, het latere koor, werden de steunberen blootgelegd. de fundamen
ten van het hoofdgedcdLe van de kerk werden verder verdiept, de latere aanbouw en de aan
sluiting daarvan op het oudste gedeelte van de kerk werd bestudeerd eu aan de westzijde 
van het kerkhof werden de fundamenten van de toren vrijgelcgd. 

Het onderzoek heeft een aamal intercssame gegevens opgeleverd. Zo is de kerk waar
~chîjnlijk in twee fasen gebouwd: de oudsre, bestaande uit het koor. in de tweede helft van 
de 13e eeuw, de tweede fase (de laat-gotische kerk) aan hét eind van de l4e eeuw, Voorts ge
bruikten de bouwers als funderingen voor de muren een roosterwerk vau palen en planken. 
Bij hei achoonmak<:n van deze funderingen kwamen vele skeletresten te voorschijn; ze date
ren waarschijnlijk uit de periode V-dD voor de bouw van de kerk.. 

H oewel de kerk vermoedelijk wel een of meér houten voorlopers heeft gd,ad, zijn daar 
geen sporen van 1eruggcvonden. H et onderzoek, dat plaatsvond onder supervisie van de 
Ros. wordt in 1990 ,,oortgezet. 

Bron: l-Itt Profid 1989, nr. 3, p. 10; 1989, nr. 4., p. 13; 1990, nr. 1, pp. 9-11 (P. Hoogen). 

Bij het graven ,•an een diepe rioledngsslcuf op een bouwterrein even ten 00s1en van het 
kerkhof werden onder andèrC meer dan zeventig pijpekoppen uit de periode 1720-1740 ge
vonden. De pijpekoppen. een aantal nog voorzien v-.i.n een Oinke steel, zijn ai'kom.srig uit 
•en ca. 10 on dilute aslaagachterdevróegcrc pastorie van Oud-Diemen. Welke van de drie 
predikanten, die in die periode de oude pastorie bewoondcn, een verwoed pijprokèr w:u, 
is hc!laas nier meer vast te stellen. 

.Bron; 11.tt Proful 1989, nr. 4, pp. 3-4 (T. Van Bommel) 

Egmond: Egmond aan den H oef C. Prins uit Egmond vond op een akker bij Egmond 
aan den Hoef een bronzen gesp, daterend uit de 13e of 14" eeuw. 

llaarlcm: centrum (alb. 21) DoordeAfdeling Archeologie Vàll de gemeente Haarlem en 
~Ws-werkgroepHaarlem werden op dive~c plekken in de binnenstad wnamemingen en op
gJm,ingen verricht. De belangrijkste zijn: 

Burgwal. Op een diepte van ca. l,40 m werd hier, naast het gebruikelijke 1>0st-middcl· 
eeuwse materiaal, afval van een poncnbakkerij gevonden. De ca. 35 cm dikke misbrandlaag 
bcvaue, naast fragmenten roodbakkend aardewerk uit de 15c en J6e eeuw, meer dan 100 

•cherven steengoed met groen kopcrglazuur. O"ze scherven zijn afkomstig van in Sicgburg 
vervaardigde kannetjes, die in Haarlem geglazuurd moeten zijn. Ook werden nogal w·at 
OVenfragmentcn gevonden. 

Grote Markt. Onder de vloer van de oude Vleeshal werden een ton put en een beerkuil 
Uit de 13e eeuw blooLgelcgd. Uit beide werd veel aardewerk geborgen. De bcerkuil bevatte 
naaij, houten nappen, steeng<><:d, schenkkannen eo drinkkroezen (allen uit ca. 1280) een 
~outen beeldje, dat mogelijk een monnik voorstelt (afb. 21). 1 neen uit de Bronstijd dateren-
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Afb. 21. Haarlem. Hou,en beeldje van """ 
mans-peIWOn. 1nogclijk een monnik VOONilcllend 
(hoogte 20,2 cm). Foto Opcnbnre werken Haar
lem_ 

de laag werd een fragment van een stenen hamerbijl gevonden. 
Het onderzoek aan de Burgwal werd uitgevoerd door dcAfdcling Archeologie, dat bij de 

Vleeshal door de AWN. 

Bron: Haarlems Bodtmontkrzo,k 23, 1989: Kroniek 1989 ij. M. Poldermans) 

Heemskerk De wcrk,groep Heemskerk van AWN•afdeling Kennemecland deed waarne· 
mingen en vondsten op verschillende pla,men in en om Heemskerk_ 

Op het volkstuincomplex De Akkermaat ten zuidoosten van Heemskerk werd op ai'.l.t\wij
zing van een tuinder e,;n halve pot met kamstteekvtITTiering u!t de IJzertijd geborgen. Eind 
1988 werd hier op een diepte van ca. 90 cm reeds een groot aantal scherven gevonden, waar
schijnlijk afkomstig van dezelfde pol (Wolcering 1989b). 

'Il:n noordwèste.n van Heemskerk venameldcn leden va.n de·wcrkgroep aardewerkscher· 
ven uit onder meer de Merovingische en Karolingische Periode. 

Bij hel leggen van leidingen b ij kasteel Marquelle kwamen enkele ca 1 rn brede funderin
gen te voorschijn, mogelijk van de oude rondburcht, waarvan de rume rond 1800 is afgcbro· 
ken. 

Bron: Jaarverslag Awi<·werkgroep Beverwijk 1989 (F.M. Wiegmans) 

Bij boerderij Heemshof, ten noordwesten van Heemskerk, werd een vennocdelij k.c gracht
or sloot vulling aangeboord, die naar het z.kh laat aan'Zien hoon bij het in 1360 voor het "-"-"'t 
ventLelde 'Oude Hof'. Dit kasteel is waarschijnlijk de voorloper van het nabijgelegen Huis 
Heemskerk, het huidige Marquette, geweest. 

Bron: jaanJ1Tslag Arth,ologis,h Assistent Noord-Bolland 1989 (G. P. Alders). 
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n Rciloo: Heilooër bossen Hier werden enkele jaren geleden driemumen gevonden: twee 
d ~caua's uit het begin van de 8e eeuw, en een zeldzame denarius van Karel de Grote, gesla

gen tus,en 768 en 794 in Maastricht. Laatstgenoemde munt bevindt zich thans in het Ko
ninklijk Penningkabinet te Leiden. De munten werden met een metaaldc1ec1or opgespoord, 
op een plaats die bij benadering bekend is. 

Bron: Jaanmslag Opmbare Werkrn Alkmaar 1989 (E. H.P. Cordfunke). 

H eiloo: Oostcrzijweg Leden van AWN-werkgrocp Heiloo stuitten bij verkenningen op een 
terrein aàn de Oo~tcrzijweg, ten oosten van Heiloo, op een puinbaan, Volgens de overleve
ring zouden hier de stallen van het vroegere slot Ypenstein hebben gestaan, Ook werden ver· 
schillende sloot vullingen blootgelegd, dit nogal wat Laat-Middeleeuw, materiaál bevatten. 
Ze sluiten aan op nog bestaande sloten; in één geval cnrrespondeen de huidige perceelsgrens 
met die uit de Middeleeuwen. De sloten tekenen zich aan net oppervlak nog af als geulvormi
gc pau-onen. 

Bij het graven van een waterpartij kwamen hier bovendien bewoning~sporen uit de 16e
l 7e eeuw aan hei licht, te ,veten paalkuilcn en een kuil, waarin het complete skelet van een 
veulen werd aangetroffen. Vermoedclljk was het hoofd afgehakt, zodat bl!t dier in de kuil 
paste 

Bron:Jrum;mlo.g AWN-afdeling Heiloo J989 (T. de Ridder) 

liet Gooi lnhet kader v-,m de archeologische en historisch-geografische inventarisaûe van 
he1 Gooi - een onderzoeksprojcc1 van het Staring Centrum te Wageningen dat in 1988 van 
Start ging en tot doel heeft de landschapsgesehic-denis van de Gooise zandgronden te bestu
deren, te onderzoeken welke invloed de mens op de veranderingen heeft gehad en aftheolo-

lc gische en historisch·geografi.sche relicten in kaan te brengen, gericht op beheer en herstel 
van de2e elementen - werd onder meer bodemkundig onderzoek verricht op de Bussumer
heide en Westerheidc. Aan de hand van boringen en hoogremctin~n werden aanvullende 
gegevens vermmeld omrrent de ligging van een 12e-13e-o:euwse verlaten nederzening en het 

:,- bijbchortnde akkerland. Vermoedclijk gaat het hier om het Laat-Middeleeuwse Wolfsber-
g<:n. Uit de bases van wmerputten kan worden opgemaakt dat het grondwaterpeil hier sinds 

j· de Middeleeuwen mei zo'n drie meter is ~daald. 
,d Bron: R.R. van Zweden 

r· 
lioorru Westerblokker Op een terrein tegenover perceel Westerblokker 15 werd door Ie-

r· den van AWN•werkgroep Hoorn, onder leiding van de Archeologische Dienst van het West
rrie.1 Museum, een kleinschalig onderzoek verricht. Behalve een deels \'crbrandc lemen 

a· vlecr, behorend tot een M.iddeleeuwse huisplaats, kwamen geen verdere sporen van éCil hui, 
~- aan het licht. Wel werd pingsdorf•, paffrath- en kogclpotaardcwerk gevonden. Vlak onder 

het vloemiveau waren prehistorische ecrgctouwkrassen zichtbaar. 
Bron: T.Y van de Walle-van der Woude, Wcstfries Museum, Hoorn 

.t· lloorn: centrum Door W. Snip uit Hoorn werd een 15c-ecuws pelgrimsinsigne gemeld, 
1St ~vonden bij dé Westerhaven. Aangc2ien op het insigne het Mirakel van de onvcrbrande 
,is hostie is vool'ges1e)d, Is een herkomst uit Amsterdam aannemelijk. 

W, Smp vond tevens op een braakliggend terrein ten noorden van de Molsteeg een 
leisteen fragment, waarop aan beide zijden voorstellingen van mens<:n en dieren zij11 gekrast. 
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Uit de afgebeelde kleding en uil eerder op dit terrein gedane vondsten kan een datering in 
de J6c eeuw worden afgeleid. 

Bron: T.Y. van de Walle·van der Woude, Westfrics Museum, Hoorn 

Medemblik Naar imnleidingvan een mdding door A. Assink le Medemblik werd in een 
bouwput aan de Schuitevoerderslaan een kleine verkenning uitgevoerd. Op een zaveHge 
laag·werd een woonlaag waargenomen, waarin zich naast bot• en hunclecmfragmenten ook 
scherven ping~dorf en slecht gebakken kogelpotaan;lcwerk met een zeer grovesw,ngruisma
gering bevonden. Deze laag wa,; bèdekt door klei met subrecent materiaal. 

Bron: T.Y. var1 dé Walle-van der Woude, Westfries Museum, Hoom 

Opmeer: Hoogwoud Bij de aar1leg van een brede afwateringssloot bij sportpark De Weij
vcr werden in het talud sporen van sloten van een Middeleeuwse verkaveling opgetekend 
De oriëntatie komt overeen met de nog bestaande verkaveling. De kavclbrecdte was aanzien
lijk geringer: plaatselijk 6 tol 7 m, met als meest voorkomende breedte 11-12 m. Enkele scher· 
ven pingsdorfwijzcn erop dat het verkavelingssysteem in de l2eecuw al bestond Het proces 
van opvumng van de sloten moet in de 13c eeuw zijn begonnen. Enkele sloten bevatten na· 
mclijk keramiek uit die tijd (handgevormd grijs aardewerk, proto-steengoed en andcnne). 

Sporen van woonerven zijn niet aangerroffen. Toch moet de bt,,woning, gezien de vond" 
~an een waterput, in de directe nabijhcid worden gezocht. Deze put bestond uit een 70 cm 
hoge ton met een grootste diameter van 65 cm. Het aardewerk uit de put dateert uit de eerste 
helft van de 13e eeuw. De vulling bestond uit klei en veenresten. 

Alle vondsten liggen ,nin of meer in één lijn met een 13e-eeuwse bcwoningsas in Hoog· 
woud. H. van der Meij uit Hoogwoud, de vinder, deed hier al eerder waarnemingen. 

AD)!, Haarlem G. P. Aldcrs 

Purmerend Üf)Cen tcrrcin aan de Melkweg werden ineen baggerdepot, maar ook ~n situ' 
op een diep cc va.n 2 m, veel Laat -lV[iddeleeuwsc vondsten gedaan, waaronder drie wem enen 
uit de 13e-14e eeuw. 

Bron: Vcrariging flfrtm,ch P,,rmer,nd, l989, nr. 1, pp. 1-2. 

Schagen: Schagerwiel Op een akker ten zuiden van de Schagtrwiel werden door verschil· 
lende personen metalen voorwerpen gçvonden (muntjes, mun1gewich1jes, kledingshak.en en 
gespen). Het vondstmateriaal maakt deel uit van het straatafval van Schagen uit de 17e en 
!Be eeuw. Vanaf de 16e eeuw werden de oevers van deze doorbraakkolk gebruikt om er aller· 
hande afval te storten, onder meer baggerslib uit de 'grac:h1' van Schagen w-..ar markt werd 
gehouden en waarlangs ook veel winkels stonden. 

Bron: JaanJ<Tsla,q AWN•werkgroep Schagen 1989 (F. Diederik). 

Uitgeest (afb. 22-24) ln 1982 werd door het IPP in tt:n weiland ten westen van de Gecs1er
weg te Uitgeest, in het noorden van het uitbreidingsplan De Koog (nabij de molenDe Dog) 
een proefonderzook verricht. waarbij neder-,;euing~•poren uit de Vroeg~ Middeleeuwen 
cn/ofLaat·Ron1ei.nse Tijd werden aangetroffen. De kleine hoeveelheid vondsten liet exacte
re datering niet toè (.Besteman 1984), Dit ondertoek werd door AWN•afdeling Zaanstreek 
voortgezet, w;,.arbij Merovingisch en Karolingisch aardewi:rk werd geborgen. Daardoor 
konden de nederzettingssporcn ia de Vroege Middeleeuwen worden gedateerd (Woltering 
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n 1989c). Omdat Vroeg-Middeleenwse nederzçttingen in het kustgebied schaar, zijn en de 
plannen van de gemeente Uitgel!SI met het bètreffende perceel geen uitsttl du ldden, werd 
door het rPP in de periode 16 mei-6 september 1989 opnieuw onderzoek uitge'\'oerd. Hier
voor stelde de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar. Van het 2,5 ha metcnde 

n terrein werd meer dan 1,5 ha opgt:graven. Er werden 3300 grondsporen opgetekend en een 
:e grote hoeveelheid vondsten geborgen. 
k De fysisclie gesteldheid van het terrein komt in grote lijnen overeen met dje van het door 
•· de ROB in 1980 bij Dorregeest opgegraven terrein. Dit lag ten oosten van de ÜèèSterweg, op 

ca 250 m afstand van de hier beschreven lokatie (Wol tering 1982; 1983). De ondcrg,-ond be· 
•taat uit Calais 1v-strnndafzcttingen. Daarop bevindt 7.ich, in een brede zone van noon;IOO$! 
naar zuidwest, een veen pakket, met erop een sterk gelaagde blauwgrijze, schelprijke klei, 

j- afgedekt door Cèn zandige Duinkerke 1-afaetting, die vrijwel overal aanwe-,ig is. Op deze ta• 
l. mdijk hooggelegen afzetting bevinden zich bewoningssporen uit de IJzertijd en de V.roege 
1- Middeleeuwen. Een deel ervan i• door latere grondbewerkingen opgenomen in de huidige 
r- bouwvoor. Een ander deel moet bij de Laat-Middeleeu"/seoverstromingen zijn geërodeerd. 
~~ De Hendriksloo,, die het perceel aan de noordzijde bcg,-enst, speelde vanaf de Middel-
, . eelfü'en een belangrij_ke rol in de waterhuishouding in het gebied. Bij de opgtaving werden 
). alleen Duinkerke m-afzettingen in de bedding aangetroffen. Deze zijn tijdens de Laat-
st Middeleeuwse overstromingen, via het Vroeg-Middeleeuwse onregelmatige slote.npatroon, 
rn Ook over de cultuurlaag gesedimentecrd. Het huidige reliëfrijke oppervlak van het opgra-
te vingsterrem vindt voornamelijk in dezeoversrrominge.n haar oorsprong. Het is aanrtemelijk 

dat het bij Dorregeest opgegraven nede..-zcttingsareaal aanvankelijk zonder onderbreking 
g· overging in dat ten zuiden van molen De Dog. 

De bewonings.'J'.'Orèn op het opgravingsterrein zijn afkomstig uit de Late IJzertijd (2e 
~ C.:uw voor Chr.), en de Merovingi:1Che en Karolingische Periode. De Middeleeuwse Over

biijfäelen bevonden zich in een zeer brede zone, die van noordoost naar zuidwest over het 
u' terrein loopL Aan de noordoostzijde strekken ze ,,Ïch uit tot buiten het opgravingsterrein. 
,n In het zuidwesten isdi1 eveneens het geval. Hier lopen ze echter niet ver door, zoals uit waar

nemingen î,s gebleken. Hoewel incidenteel ook Laat-Middeleeuws materiaal werd aange
troffen, jshet Vroeg-Midddeeuwse bewoningsbeeld niet verstoord door jongere sporen. Al· 
lten m het uitersce westen van het opgravingsterrcin zijn Jle-l2e--ecuwse sporen aangerrof• 

il- fen. 

:n De grondsporen uit de Ijzertijd komen op hetzelfde niveau voor als de Vrocg-Middcl-
,n eeuwse en bevatten vccl aardewerkscherven. Huisplauegronden zijn niet met zekerheid 
:r- llastgesu:ld. Opvallend zijn kringgreppels en vondstrijke afvalkuilen. In één kuil Wél'tl een 
rd <0111pleet runderskelet aan1,'Ctroffcn. 

Ook.de Merovingische m Karolingi$che bewoning zijn stratignfisi:h niet van elkaar te 
Onderscheiden. Wel bestaat er verschil in de oriëmarie van de buizen cm andere ncderzer
lings~poren. Die uir de Merovingische Periode zijn noord-zuid gericht, de Karolingische 

,-. llleer noordoost-zuidwest. Twee recorutruterbare Merovingische huizen zijn op grond van 
g) tie vondsten en hun overeenkomst met ciders op1,,..,graven huizen in de tweede helft van de 
en 7c eeuw te plaatsen. De afmetingen zijn 23 x 6 men Il x 5 m. Beide tone.n de kenmerken van 
:e- de Merovingische bouwtraditie van boven de grote rivieren, met ingegraven wanden en tru-
ck rî.i.kc wandpalen aan weerszijden van de wand. Het grootste huis was een woons1alhuis met 
or in het stalgcd.:dte twee tegenover elkaar liggende ingangen en vermoedelijk ook een ingang 
ng aan de kortezijde (aJb. 22). Het woongedeelte had een ingang aan de zijkant. Greppels langs 
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t , ,:)2 Q o + • <:,i ~ 
5 m ~- -~--~ 

Atb. 22. Uitgeest. Platt•grond van een Vroeg-Merovingisch woonstalhuis Legenda, 1. grondsp<m:n 
(greppet.. en paal.kuilen) van tie boerderij; 2. idem, gcrcconstnJecrd; 3. j ongere grondsporen; 4. in· 
gang; 5. vennocdclljko ingang. Tek •••· 

de buitenwand wijzen op dt aanwezigheid van een afdak. Op grond van de diepte van de 
sporen en het ontbrcken van haarden nemen we ai,.n dat her oorspronkelijke oppervlak ten· 
minste 25 cm b<ivcn het opgravingsniveau lage Parallellen voor deze bouwtraditic vinden 
we in het westelijk kustgebied in Rijnsburg en op Texe) bij Den Burg (Van Es 1973, Wol tering 
1975). De huizentypochronologie van Odoorn (Wacerbolk 1982) en Kootwijk (Heidinga 
1987) maakt een datering aan het eind van de 7e eeuw aannemelijk. 

De .Karolingische nederzetting onderscheidt zich, behalve door de afwijkende oriëntatie 
van de huizen, v-.u1 de Merovingische door een totaal andere bouwwijze. Kcnmerl<end zijn 
de op regelmatige, gro1c (tot 3,5 m) afstand van el ka.ar gepla.atSte staanderparen, die wijzen 
op een constrnctie met vaste gebinten. Een drietal buizen met dergelijke staanderconstruc· 
ties werd gevonden. De zware palen waren aangepunt en in een kuil geplaacsten daarna diep 
(in sommige gevallen meer dan 2 m) in de bodem geslagen. Benalve de staanders zijn weinig 
andere huissporen bewaard gebleven. De overspanning van de twee rijen staanders bedroeg 
ca. 4 m, iodat we aan een een drieschepige staanderconstructic van ca. 7 m breed moeten 
denken. De grootste lengte bedroeg meer dan 17 m. Een gedetailleerde reconsrructic is in 
deze fase van het ondet"toek niet mogelijk. De Vroeg-Middeleeuwse on1wil<l<ding van de 
huizen met dragende wanden en talrijke wandpalen naar regelmatige staandercoostructies 
met een geringer aantal zware palen tekent zich ook in Uitgeest duidelijk ar. Bcnalvc deze 
twee hui,typen .:ijn nog enkele onvolledige plattegrondc:n gevonden, die overgangsvormen 
vertegenwoordigen. Deze vergen echter nog een nadere béstudering. 

Voorde watervoor-.tiening maakte men gebruik van waterputten, waarvan er28 zijn opge
graven. Ze vertonen een grote variatie. De belangrijkste groep bestaat uit pullen me, ec11 
vièrkant noutèn raam op de bodem, waarop een wand van veen- ofkleizoden werd gestapeld, 
md daarop weer een vierkant houten raam en vervolge.os weer zoden (zie Besteman 1984, 
afb. Il). Soms werd een houten waterput gemaakt door, in plaats van zoden, een plan.kW 
betimmering aan te brCn!,'Cn. Ook werd gebru.ik gemaakt van houten tonnen. 
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Atb 23. Ultgcc,t Pseudo-munt fibula (dinmeter 3,6 cm). Foto •••-

Doordat latere ovcmromingen via het bestaande slolenpatroon pláatsvonden en deze in 
brede geulen deden veranderen, lc:vert de reconstructie van het Vroeg-Middeleeuwse sloten
patroon en van de begrenzing der huiserven problemen op. Wel kan worden vastgesteld dat 
ook in het slotenpatroon de verschillende richtingen ván de twee Vroeg-Middeleeuwse ne
der..:ttingsfasco zichtbaar zijn. 

De vondsten be=tigen het ncder~uingsbeeld. Het soms fraai versierde Uzenijd
aardewerk laat zich in hel algemeen goed onderscheiden van het handgemaakte Vroeg· 
Middeleeuwse aardewerk. ln het Middeleeuwse aardewerk domineert de uil de hand ge
vormde kogelpot(ca. 70'!1,); vroegere vormen zijn zeldzaam. Met schelpgruis verschraalde 
kogelpom;n, karakteristiek voor de Karolingische Perio,k, komen voor. Het QP de draai
schijf vervaardigde Merovingische aardewerk bestaat voor een deel uit ruwwandig aarde
werk, voornamelijk steilwandige potten en scltal~n (Dorestadt·typologie W LX en W x) en 
reducerend gebakken bolle potten (W v çn W vt). Gladwaudig d ubbelconisch aardewerk 
is zeldzaam (W v11). Het Karolingische draaisr.hijf-aardéwcrk bestaat vooral uit bolpottcn 
(W 111). Badorf•aardewerk 0N n) is eveneens goed vertegenwoordigd. Reliëfbandaardcwerk 
en miniatuurporjes ontbreken evenmin 0N I en W 1v). Het gehele aardewerkcomplex kan 
"-'Orden gedateerd vanaf de tweede helft van de 7c eeuw 101 in het midden van de 9c eeuw. 

Andere ,'Cl·meldenswaardige vondsten zijn een fragment van een glazen Ocsje met witte 
glll!!draadverticring, voorlopig gedateerd in de 5e eeuw (mondèlingc mededeling $.M.E. 
Van Lith, 1PP), en een schijffibula van loodtin. Dit i,; ongetwîjfeld een pseudo-muntfibula: 
doordat in het midden een gat zit is de eventuele beeldenaar niet meer aanwezig (afl>. 23). 
liet =mplaaris uit één sruk gtgoten en heeft aan de achterzijde een aangesoldcerde naald
houder waarvan de naald ontbreekt. De rond het middenstuk lopende versiering bestaat uit 
een parelrand, een cirkelrand, een vleclurand en twee parelranden. Aan de achterzijde lo
Pen hier straalsgewijs vier dwarsbanden overheen. Het randschrift aan de voorzijde wordt 
gevormd door de letters lOREX. Aan de achterzijde zijn mogelijk meer letters aanwezig 
geweest die echter onleesbaar zijn of door het gat en de aanwezigheid van de naaldhouder 
verdwenen zijn. Te lezen valt nog •.. O.TOR .. ? .D<: laat-9e-JOe-eeuwse muntfibula van M id
<lelburg (A.N. Zadoks:Josephusjitta in Trimpe Burger 1964, pp. 110-IJ2) kan als parallel 
Worden be8chouwd. Het materiaal en de vorm komen tevens overeen met die van de lOc-lle· 
teuwse schjjffibulae die te Spijkenisse vervaardigd werden (Döbken 1987, p. 319). De 
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Alb. 24. Uitgcc,11. Archcologuche vindpl""""'11 ten uoonkn van Uitgeest. Legenda: 1. •·mdpl.aots/ 1 

ncdcnctting IJzertijd; 2. vindplaats/nedcrzcuing Romeinse Tijd: 3. noderLCtting Vroege Middel- 1 

eeuwen; 4. nederzetting llt-12c eeuw; 5. nedcczcnlng J5e-J6e eeuw. Tck IPP. 

vondstomstnndigheden (mei eveneens pingsdorf·aardewerk) wijun ook hier op een post· 
Karolingische dau:.ring, waarbij de aanvulling van het randschrift tot arro REX mis

l!Chicn al te suggestief i~. 
Door de relatief hoge grondwaterstand zijn organische rcmen goed bewaard gebleven. De 

waterputten en de diep geheide Karolingische staanders hebl:/en veel hauonansters voor 

dendrochronologisch onderzoek opgeleverd. 
Het ligt voor de hand da1 de Laat-Merovingische/Karolingische ned=etûng bij molen 

De Dog behoord heeft tol een aaneengesloten nederzettingsareaal dat na de Duinkerke 1-

transgrcssic, vanaf de 1Jzertijd en Romeinse Tijd. mogelijk vrijwel continu bewoond werd 
(zie afb. 24). De 4e-eeuwse vondsten en de laat-6c-eeuwsc r,bulae (Woltering 1982), de 
vrocg-5e-ceuwsehaarspeld (Groen 1981) en het thans gevonden mogelijk 5e-eeuwse glas· 
fragment.zouden kunnen wijzen op continuïteit. De l:/cwoning uit de l,.aa1-Romeinsc Tijd 
bij Dorre1,>eest schuift in de Vroege Middeleeuwen iets op naar het zuiden (Woltering 1982: 
1983). Tor het Vroeg-Middeleeuwse ncderzcuingscomplex behoren ook de nedenet· 
tingssporen en het grafveld op de Hoge Florentijnsweide, die in 1958 zonder ondenoek is 
afgegraven en waar iich in leder geval vanaf de Uc eeuw een kapel bevond. ln de Laat· 
Merovingische en Karolingische Periode strekte de nederzetting zich meer in zuid westelijkt 
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ridttingun tot het opgravingstcrrcirt bij De Dog. Bewoningsporcn uit de 10e-12e eeuw tref
fen we verder 7,uidwestwiillrts aan bij de nieuwbouw vnn De Koog (Groen 1984) en in het 
uiterste westen van het opgravingsterrein. De laatste fase van bewoning moeten we meer 
wes1waans zOèken, bij de Ziendijk in de Laat-Middeleeuwse en post-Mitldeleeuwse buurt
schap Bene, (prehistorisch toponiem!), afgebeeld op de kaart van Dou (1660) en door opgra
vingen vastgesteld (Groen 1982 en Besteman 1984). Het beeld bevestigt de mobiliteit gedu• 
rende 2000 _jaar van de bewoning binnl!Jl eenzelfde nedcrzc1tingste.rri1orium, zoals Water· 
bolk (1982) dat voor de Drentse dorpen heeft geschetst. De samenhang van het Vroeg• 
Midddécuwse grafveld met de kapel (Halbertsma 1958) intrigeert. Mogelijk was dit de 
oi,dste kerk van Uitgeest, gelegen bij de Vroeg-Middclceuwsenedcrzctting,.eu werd hij ver
plaant naar de plek van de huidige dorpskerk van Uitgeest, toen in de Late Middeleeuwen 
de bewoning zich 101 in her huidige dorp uitbreidde. 

Tijdens het bestaan van de Vroeg-Middeleeuwse nederzening hebben zich belangrijke 
politiek<! en sociale veranderingen voltrokken, waarmee de bewoners ongetwijfeld werden 
geconfronteerd: de Friese expansie in het kustgebied in de 7c eeuw, de daarop volgende 
Frankische vèrovcring van het Friese kustgebied door Karel Martel, en de integratie in he t 
Karolingische Rijk in de Se eeuw, hand in hand gaand met de kl:rsuming van de Friezen 
door Willibrord en zijn Angelsaksiche missionarissen. Voor de bewoners van onze nederzet• 
ting moel dit grote gevolgen hebben gehad. 1 n hoeverre de opgravingsresultaten deze zullen 

Ontsluieren zal nog moeten blijken. 
IPP, Amsterdam J.C. Besreman 

Uitgeest: Markenbinnen Leden van AWN•werkgroep Zaanstreek voerden in en om een 
oude boerderij aan de DorpsSLraat in Markenbinnen een verkenning uit. Aanleiding was 
dt vondst van een aspot van row aardewerk, te voorschijn gekomen tijdens verbouwings
Wcrkzaarnhcdcn. Het onder-,oek toonde aan dat de uît de l?e-l8e eeuw dar erende boerderij 
de oudste bewoning ter plaatse vertegenwoordigt. Voorafgaande aan de bouw is het terrein 
tnet een meter klei opgehoogd. Daarbij werd de sloot die de erven van de ervoor liggende 
boerderijen afsloot gedempt. In deze ~loot lag nogal wat puin. 

Bron: Owul.rpoor 93, 19a9, p. 3 (C.J. van Roou). 

Zaanstad: WtcStzaan ~WN-afdding Westzaan voerde begin 1989 rond Westzaan een veld
De kartering uit. Het gebied omvatte de polder Oost er Willis-Zuid (ten oosten van de Westzaan
:,or "~ lintbebouwing) en de polder Westzaan ten westen hiervan (tussen het Zuideinde en het 

V\'llter De Reef). Leverde de verkenning in de polder de Opsier Willis vrijwel niels op, in een 
Jen brede strook ten westen van dej.J. Allnnstraal werden, evenals in de jaren '60, op verschil
• 1· lende plaacs,,n schervenconcenlr'41ics (kogdpot, pingsdorf, paffrath, vroeg en laat steen· 
erd !!(led, ongeglazuurd en geglazuurd rood bakkend aardewerk) aangetroffen, Alles wijst erop 
de dat de oudste bewoning van West,.aan zich ten we,ten van de huidige linthebouwing heeft 

.as· bevonden, beginnend in de J2e eeuw en doorlopend 101 de l3è-L4c eeuw. 
ïjd Bron Gro,ulspoor 93, 1989, pp. 5-8. 

82, 
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II Zuid-Holland 

P rehistorie 

Europoort: Slufterdam (alb. 1) De afgelopen jaren zijn veel vondsten uit het Mesolithi
cum op de Maasvlakte aanget roffcn ( Lou we Kooijmans 1971; Ver hart 1988). Ze zijn alle in 
secundaire positie gevonden en moeten afkomstig zijn uit verschillende havens in het Euro
poortgebicd. In 1988 en 1989 werden crnicuWf: vondsten gedaan bij de aanleg van de Slufter· 
darn door de heer en mevrouw Meuldijk te Brielle en de heer en mevrouw Kerkhofîte Schie· 
dam. Dit materiaal omvatte io totaal 9 getande spitsen van been en gewei, een doorboorde 
gew,:idisscl, ec.n s,uk clandgewei met snijsporen en een scheddvast geweifrngment met 
snijsporen. Ook deze von(]sten bevonden zich in secundaire positie. Ze zijn afkomstig uit 
een gebied dat 1-2 km ten westen van de Maasvlakte in de Noordzee is gelegen. Hier is uind 
gez.ogen tèn behoeve van de aanleg van. de Slufterdam. De spitsen komen q_ua vortn ten dele 
overeen m<:t de exemplaren van de Maasvlakte, maar ook is er typologische verwantschap 
met vondsten uit Star Carr in Engelan(] (Clark 1953). De doorboorde geweidissel vertoont 
ook scerke overeenkomsten met exemplaren uit Star Cru,-. De spitsen van de Maasvlakte en 
uil Star Carr worden in het Vroeg-Mcsolithirum, rond 9000 13P, gedateerd. Een gelijke 
ouderdom is voor de spitsen en andere artefac:cen van dé Slufterdam ;mnnemdijk_ 

RMO, Leiden T...B.M . Verhart 

's-G.ravenhage: Dedcmsvaartweg ( afb. 2, 3 en 4) la het voorjaar van 1989 swrttc de st:ctie 
archeologie een opgraving aan de onbebouwde kant van de Dedcmsvaartweg. 

Die zijde bestaat anderhalve kilometer lang uil ttn groenstrook van ca. 45 m breed. Ar· 
chcologisch gezien is alleen het stuk. tussen de Hcngelolaan en de Meppclweg interessant. 
Daar duikcnzandkopjes op uit de klei; de laatste overblijfselen van een door overstromingen 
grotendeels weggeslagen strandwal. Hierop (en er omheen} was ec:rtijds bewoning mogelijk. 
1n de vijftiger jaren werd dat bevestigd door vondsten van Romeins en IJzertijd-aardewerk 
tijdens het graven van de sloot die de groenmocik nu omzoomt (zie van Heeringen 1984, 

123: nr. 87-88), 
Het arcl1tologisch onderwek werd binnen dit deel van het terrein ger.oncentreerd op een 

smalle stroQk van 5 m breed langs de ge.noemde sloot (aJb. 2). Alleen daar wrui de bodem 
niet door later graafwerk verstoord. r n totaal werd ca_ 220 m van die strook aan een onder· 
zoek onderworpen. Daarbij kwam inderdaad een clusler van zandkopjes voor de dag, met 
daru-op en er vlakbij vondsten en grondsporen uit twee verschillende perioden: de 1Jzerrijd 
en Romeinse Tijd. 

De overblijfselen uit de fjzenijd waren verreweg het best bewaard gebleven doordat ze 
door een dik pakket klei waren overdekt. Ze waren afkomsûg uit een dun humeus laagje. 
dat lag opeen teg,:n de zandkopjes aangegroeid Vl'enpakkeL De bedekkende kleilaag is afge
zet tijdens de periode van de Duinkerke ,. overstromingen, in de 3e eeuw voor Chr. Het 
vo11ds1.matcriaal moet dus van iets daarvoor, de Midden-U,~rtijd, dateren. Er zijn in de om· 
gcvingvaker vondsten uit dezelfde periode gedaan: bij de aanleg van de Hcngclolaan in 1951 
(zo'n 100 m verderop) kwam onder exact dezelfde omstandigheden hetzelfde soon a,m;le
werk rnvoor$cbijn (Moddcrman 1952, 2-3). Behalve de zandkopjes waren in deze tijd dus 
ook de wai hoger gelegen delen van het veen geschikt voor bewoning. 

Het aangetroffen vondncomplex kan niets anders betekenen dan dat er een nederzetting 
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Afb. 1. Europoon T....., Vrocg-Mt"llt1biJCM 

' 
getande sp, ... n van gt"""'• gc-'Ondcn b1J de .un--
leg van de Slufterdam. Schaal 1:2, Tck. •Mo . .. 

\J 
\ .. 

\J 
\. \ 

" > ... 

·' \. 

Uit de 'l.1idden-ljzenijd i, geweest. DuidcHjke nedcrzcuingssporen, zoals paalgaten, afval· 
kuilen e.d. ontbreken echter. De- kern ,= de nederzetting Hgt mogelijk \'crder "cstwaaru, 
onder het huidige vollmuincncomplcx. 

\'ldk bij de zand kapjes bleek r.ich een geul ir bc,vinden. Deze wns, met een diameter van 
rnecrdan 20 m, verrnssend breed (alb. 2). Het riviertje bleek tijdens de bewoning een gelei
delijke aibraak van de oe,·ers veroorzaakt 1e hebben. De toenmalige bewoners hebben gepro
beerd de reeds "cgge<lagcn oever weer up te bou"cn en te ,-.:rstcrken Om en om :tij n rieten 
manen gelegd en lag,,n klei gcston. Daarna werd ter versterking van de ophog,ng een be
'<hoeiing van dichto~cnstaandr palen in de grond geslagen (afb. 3). Deze gingen w diep 
dal her bij de opgravrng niet mogelijk was de ondçrl<ant 1e bçn;iken. 

Hoc, groot de ncdrrzctting is gew('est en hoc lang hoJ heeft bcnann valt op grond van deze 
k.lc,ne opgraving niet te zeggen. Het blijft daarom voorlopig nog onbekend of het eind van 
de bewoning hier inderdaad door de overstromingen van Duinkerke I is veroorzaakt, al moe
ten"" met die mogelijkheid tenJcge rekening houden. Duidelijk ,s y.eJ dat de ovcn.tromin· 
gen het wonen hier voor lange tijd onmogelijk hebbc,n gemaakt. De èer.-tvolgcnde sporen 
van mcnsdijke nc1ivitcit in deze om ge-ving dateren pa• weer uit de Romeinse Tijd. 

Schal,,: de dikke kleilaag lè\-,rde de opgraving nog een andere getuige van de grote ovcr
ltrom,ngen op. In een van de pullen Y.,:rd een omgc--allcn eik bloo1gclegd. Dete wu blijk· 
banr aan het natuurgeweld ten prooi gevallen en hier ten sloue gestrand. Een bijzonder, 
maar niet uniek geval: iets soongelijks wa, in de vroege jaren zc.•tig al eens in een bouwput 
aan het eind van dr Lozerlaan wnnrgenomen (de Wit 1962, 39). De omgevallen en ondt:r 
de klei begraven homen hadden ulfs dezelfde ol'ientatic als de eik hier, n.l. mei de krum 
naar he, oosten toe, daarmee de richung van bc1 binncnSlromende water wlgcnd De eik 
lijkt voldoende Jaarringen ,'OQr dendrochronologisch onderzoek te bcvanen. H icrmcc zou 
het ttjd511p vnn het Duinkerke I gcwdd zeer nauwkeurig bepaald kunnen worden 
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Afb. 2 's•Gm.,'è:nh.age: Dcde.m.svaartweg. Situering van de opgraving. 1. positie opgrnvingsput.ten; 
2. ,.andkopjcs (bij benadering); 3. positie geul (bij benadering). Schaal 1:3000. Tuk. B. Claasz. Coocl<· 
oon. 

Afb. 3. 's-Oravcmh,age: Dedemsvaanweg-. Beschoeiing van hou1cn palen uit de Midden•IJzcnijd, 
Fo1u. afd. arc:heolo&lc '.s•Gravcnhage. 
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Atb 4. 's-Cra,-.,nhagc: Dcdtmsvaart~. 
Kookpot van mhc,mf•Romcins urd~uk. 
Schaal 1:4. 1èk. R Chuuz. Cooclt110n 

Pas rn de Rometnse T,jd werd het l<lcidek bewoonbaar. Van dr sporen uit die pc:rtode is 
echter bijna nieu meerover, omdat ze zich heel dicht onder het huidige oppervlak bevinden. 
Een greppel en twee kuilen waren de enige sporen. De grootste kuil bleek boordcVt>I afval 
(aardewerkscherven) 1c ziucn. Voor het overgrotrdcd ginghet om inheems-Romeins aarde
'-crk (afb. 4) ~ fragmenten van Romeinsimport aardewerk(de ,,:rhoudingisea. 10:l)dui· 
den op een datering in de eenne helft V-dll di, 2c eeuw na Chr. Ongetwijfeld horen de sporen 
en vondsten bij een boereonrder-~eurng van de inheemse Canonefaten. 

Gemeente 's-Gmvcnhage, afdding archeologie J.R Magendnns en JA. Waru.dorp 

's•Gnovoilia.gc: Chun:hillplein (alb. 5, 6 en 7) Een tweede onderzoek, waarbij prch1S1ori
"'h" resten ""'rdcn aangetroffen, vond in juli plaats. In de bouwput van een door Mulu Vast
g.,..d ontwikkeld kantorencomplex aan het ChurchiUplein kwamen sporen van landbouw
activiteiten uit de L,Hc Uz.enijd 1c voorscliijn. Deze opgraving kreeg een vervolg on de win1cr 
van 1990. tijdens de aanleg van een µru:keerkcldcr voor At:èoN Verztkcringen DV, op cei, aan• 
Rrenzend perceel Beide onder7.0<'kscrunpagncs worden in die ,-.:rslag behandeld. 

Het gcg,:,i:n dal hrl gebied rond het Churchillplein prchis1ori<ehe resten in de grond her· 
hrrgt i,nic1 meuw De bouwpu1 van het congresgebouw lc,·crde in 1964 een unieke slijpsteen 
u11 de Late Stccn1tjd op (vinder:J. K. de Cock), terwijl archeologi>dl onderzoek ,n 1986 aan 
de Eisenhowcrlaan tegenover hei plein een duidelijke pre- ofpro1ohistorische bode111 aan hei 
litht had gebracht (Magcndam/Waasdorp 1987, 335-336. De daar Vt>Orgestddedateringblijkt 
\\·~ijnlijk onjuisc). Hc:tzelfdc ni,-eau is nu waanchijnlijk dicht onder het plein aang1:1rofTen. 

De aard van de St''"nden sporen hangt nauw samen m<:t de, lokauc,. Het Chun:hillplc:in 
ligt op de overgang v.m de hoge en droge strandwal naar de moerassige strandvlak1e. De 
Rlrandwal zelflecndc zich het bcMe voor bewoning; de strandvlak1e die hier bij het congres
itebouw begint was hooguit geschikt als weidegebied. De vrij smalle slrouk dnartussen kon 
rnce,tal goed ,wr de aanleg van akkers worden gebruikt cnhe1 grootsle deel van de sporen 
he.-rt daar dan ook mee te maken 

So,,enin de bewoningMaag tekenen zich met geel stuifzand gevulde ploegsporen af. Met 
een kcerploeg heelt de boer geprobeerd het in zijn land gewaaide stuifzand in de bodem weg 
tr wrrken. Op andere delen van het terrein werd de grond voor eenzelfde doel met de ,pnde 
01n~erk1 (alb. 5) 

Oaarnaa51 werd c:.:n ingewikkeld pa1roon ,.,,n parallelle en elkaar kruisende greppels 
blootgelegd (afb. 6). De functie daan1lll is moc,hjk te doorgronden. Voor pcrccclsafscl,-,i
d1ngcn hjken ze te dicht bij elkaar te liggen. Mogelijk waren ze bcdodd om de akkers cnigs-
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Afb. S. 's-Cravcnhage: Churchillple1n. Een re· 
gclmaüg patrC>011 van spit-1poren 1ekcnt zicli afin 
het vlak. Foto afd. an:hcolog:ie '••Grllvcnh•ge. 

~ins te ontw;ucrcn. Overal werd nsUnelijk onder de akken o:n dunne compacte vccnbaod 
aangetroffen (vergelijk Waasclorp 1989, 320 voor een Middeleeuwse akkerlaag). De bodem 
bleef hierdoor een stuk vochtiger clan elders in de omgeving en dat zal ongetwijfeld mede 
bepalend :,,ijn geweest voor de keuze voor dit terrein als landbouwgrond. Enige wat1:rrcgule
ring kan echter nodig zijn geweest. 

Andere sporen waren er ni1:t ved. ln het dichtst bij de strandwal gelegen deel kwamen 
enkele paalsporen voor (afb. 6), zondo,r dat daar enige structuur in te herkennen viel. Er 
bt..eft in het opgegraven dcd tèlrer geen gebouw gestaan. De nederzetting moet nog wat ho
ger op de strandwal gelegen hebben en ligt mogelijk verborgen onder het AEOON gebouw of 
onder de .Eisenhouwerlaan. 

Het uit de akkers afkomstigcvondstmateriaal béStaat voor het merendeel uit aardewerk
scherven; verder zijn er wat botfragmenten en de restanten van een maalsteen VàlJ de ca. 
2500 ·scherven is ongeveu een kwart versierd. Het meest rrequent zijn nagel- of spatelin
drukken; lijnen ofkamstrepen komen veel minder vaak voor(vc.rg. Stuurman 1987, 75-87). 
Ook zijn de randen vaak met vingcrtopindrukkcn versierd (alb. 7). 

Ten behoeve van het C14-onderzoek werd een hoeveelheid houtskool verzameld. De uit
komst van de roeringen bevestigde en prcdseerde de op typologische gronden veronderstel
de datering: rond 200 voor Chr. (GrN-17131: 2160 +/· 50 BP). Het onderzoek levert niet 
meer dan een momentopname: voorlopig blijft onbekend hoc:_ lang de 1J zcrtijdboeren op dé
ze plek hun bestaan vonden. 

Tonslotte werd, naast wat verspreide Romcinse·vondstcn, nog een 12e/13e-eeuws niveau 
zonder bewoningssporen aangetroffen. Wel werden hierin karresporen blootgelegd: blijk
baar heeft hier een weggetje gelopen. 

Gemeente 's·Gravenhage, afdeling archeologie J.R. Magendans en J.A. Waa&dorp 

Midden-Delnand: Foppcnpoldcr/Aalk.cetbuitenpolder De opgravingen in het kader 
van het Project Midden-Delfland vonden plaats op een viertal.ijzel'Lijd-vindplaatsen in het 
deelplan Llckebaen. De in 1988 begonnen opgraving in de Foppenpolder(gemeente Maas
land) werd voortgezet en afgerond (zie Abbink l989). Daarnaast werden pN/Cfopgravingen 
verrièht op twee vindplaatsen in deAalkectbuitenpolder(site• 16.09 en 16.10 in degcr:neente 
Maasland) die beide uit de Late IJzertijd dateren. Tenslotte werd in de2e polder ook nog 
een noodopgravlng uitgevoerd op een nieuwe vindplaat$ (site 16.32 in de gemeente Vlaar
dingen), die kon tevoren was aangesneden bij de herinrichtingswerkzaamheden. 

De sites 16.09 en 16.10 liggen in een gebied waar het polderpeil 7,aJ worden verlaagd. Doel 
van het onderzoek was na te gaan in hoeverre hier nog goed geconserveerde resten van pre-
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An,, 6. 's·Gravcnhagc; Churchillplcin" Ovcrzicl,1 van de 1ijdcns dcccrslc Cámpagnt gevonden grep
pels en paaJ.porcn. Schaal 1 :300. Tck. B. Cla._.,_ Coockson. 

historische bewoning aanwezig zijn. De lokatie van de proefsleuven werd gekozen op basis 
van boorgcgcvcns. 

Sire 16.09 bleek te liggen op een, ten ûjde van de bewoning met veen afgedekte, zandig
klciigcgeuJ-rug. Oebewoningsresten bestonden uitsluitend ultaardewerk. Duiddijkesporen 
van gebouwen zijn niet herkend. Een sloot, i,;igegraven tol in de geulrug, kon niet me, zeker
heid worden gedateerd. 

Site 16.10 ligt op een veraard veen pakket, ca. 90 meter ten noorden van de gi,uln.ig. Hier 
zijn wel duidelijke resten van een woonplaats aangerrofîc.n, In één van de twee proefsleuven 
(van ieder 20 meter lang) werd onder meer een haardplaat,; aangesneden. Deze had een dia
meto,r van ca. l mctcrlt)'l was opgebouwd uit z:avclige leem en aardewerk.scherven. Organisch 
mau:riaal was slecht geconserveerd en alleen nog aanwezig op plaatsen waar zich kleine 
scheurtjes in de venige ondergrond hadden gevormd, waarin de bewoningsresten verzakt 
en gekanteld waren. Op een diepte tussen 35 en 50 crn onder het maaiveld werden op die 
plekken lagen leem, organisch materiaal en as aangetroffen, vermoedelijk de resten van riet
vloeren en woonlagi,n. Samen met dé daarbij gevonden, verdroogde delen van houten palen 
wij~en ze op de aanwezigheid van een boerderij. 

Site 16.32, vermoedelijk daterend uit de Late !Jxcrrijd, bevane de reotcn van tenminsle 
tw,.,e gebouwen. Ook bij deze boe.rderijen hoorden haardplaatsen van scherven en zavelige 
leem. Beide haarden waren meerdere malen vernieuwd. 
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Afu. 7, 's-Gravtnha~ Ohurchillplcin. Enkele veroierdè scherven van aardewerk uit de Late lJ.er
tijcL Schaal 1,2. Tck. B. Cl•••t Coockson. 

De bodemopbouw in de Aalkeetbuitenpoldcr is, net als in de Foppenpoldcr, verstoord 
door onderspoelingen erosie van het onderliggende veen pakket. Alle resten van bebouwing 
waren dus ook bier ver.takten gekanteld. H11u1en palen, delen van het vlechtwerk, vloerla· 
gen waren daarom wel goed geconserveerd, maar ook zodanig vcrplaaut dat de plattegrond 
ván de huizen niet meer kon worden gereconstrueerd, De vloerlagen bestaan, evenals in de 
Foppen polder, uit l agen stro, mest en mogelijk ook riet. Vermeldenswaard is d<c vondst van 
een gewei. Al met al kan gesteld worden dat de ondergrond van het zuidelijke deel V-dJl de 
Midden•Delflandpolders te lijden heeft gehad van erosie, onderspoeling, oplichting en 
::;cheuring van h.et vee.npakkt:l onder invloed van toe- en overstromend "vater. Oeze aan~ 
tasringcn vonden plaats na de b<':woning in de ljzertijd. ACbanktlijk van dé omvani,van dit 
verschijnsel zijn de bewoningsresten uit deze periode op de ene plaats beter geconserveerd 
clan op de andere. 

IPL, Leiden A.A. Abbink 

Middcn-Deliland Het archeologisch onderzoek dat gekoppeld is aan de herinrichting 
van Midden-Oe!nand behelst naasL opgravingen ook de a rcheologische begtleiding van di· 
verse grondwerkzaamheden. 

De herinrichtingswerk,,.aamhedcn spcèldcn zich in 1989 af binnen het deelgebied Liclce
baeri, met name in de Aalkeetbinnenpolder, de Aalkcetbuitenpolder en de Foppenpoldcr, 
gelegen in de gemeenten Maasland, Maassluis en Vlaa.f'dingen. Samen met de aanleg van 
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een ga.leiding door het gebied leidde dit grond ver.zet tot een hausse aan archeologische 
waarnemingen, ook door derden. De naspeuringen vanJ.P. ter Brugge, O. Doren bos, L.A. 
Kaal en mw. J. Mostcrt verdienen hier apane vermelding. 

Op totaal34 lokaries werden vondsten gedaan, met dateringen in de Uzenjjd, de Romein
se Tijd en de Late Mjddeleeuwen. De vindplaatsen waren voor een deel al bekend door de 
inventarisatie van Bult (Bult 1983). 

De mecstenieu we vindplaatsen dateren uit de IJzertijd. Zeker zes daarvan zijn te rubrice
ren als woonplaatsen, in alle gevallen gelegen op het veen. Eén daarvan werd onder leiding 
van A.A. Abbink (tPL) voor het grootste deel onderz0cht (zie deze kroniek). Op twee andere 
lokatie&kon alleen kleinschalignoodonderzoek verricht worden. Daarbij blccksteedsdezclr
de situatie zichtbaar als eerder al in de Foppenpolder was aangctrorren (Abbink 1989): wat 
van een huis resteerde was merendeels niet in s itu bewaard gebleven, maar uite~ngcscheurd, 
gekanteld of anderszins 0111wricht. Vloerdelen, haard plaatsen, palen .en huisraad worden 
zodoende verspreid aangetroffen, zclf.s ver onder het 1oenmalige bewonlngsniveau. 

Dat overstromingen deze situatie veroorzaakten, or op 1.ijn minst btvordèrden, blijk1 uil 
de alom aanwezige ondcrspoeliagskleL Afzetûngcn van plaatselijk enk.de decimeters dik se• 

dimcateertlcn ondcr die delen van het veenoppervlak d ie door de opwaartse druk van het 
water waren opgelichL Ook op JJ,,ertijd-vindplaatsen waar g\'Cn opgravinge11, maar slechts 
waarnemingen mogelijk waren, was rul destructieve proces indirect aantoonbaar door vond· 
sten van aardewerk, botten, palen e.d. in de onderspoelingsklei. 

In de hierboven aangeduide polders is tot nog toe geen enkele woonplaats uit de IJzerujd 
aan 1c wijzen waarvan de basis min or mècr ongeschonden is overgelcvc:,rd, dit in tegenstel• 
ling total langer bekende voorbeelden uit de nabijgt:legenBroekpolderen Holicrhocksc Pol
der. 

Onder de vondsten van de nieuwe vindplaatsen overweegt aardewerk; bot is op~ommige 
plekken eveneens ruimschoots vertegenwoordigd. Tegenover de herhaalde vonds1 van spin• 
&chijfJes valt de schaarste aan wee.fgewichten op. Voor zover de vindplaatsen een datering 
loe.la1en op basis van hei vondstmateriaal zijn ze omstreeks de 3e-2e eeuw voor Chr. te plaa1-
sen. De overstromingen van Duinkerke I komen dan ook als eerste in aanmerking ter verkla• 
ring van de bijzondt:rt vondstsituatie van de l]zcnijd-woonplaatsen. 

IPL, Leiden P.W. van den .Broekc 

Oegstgeest De beer De Geus van de;trcbealogische werkgroep van de Stichting Historisch 
Centrum Wassenaar vond op een bouwplaalS in de polder Morsebel ceo concentratie pre· 
historisch aardewerk. Na overleg werd door leden van de Wassenaarse werkgroep, samen 
tne1 leden van de AWN•afdeling Rijnstreek en met hulp van de gemeente Oegstgeest een na· 
der onderwck ingesteld. De vindplaats ligt op de oostbclling van de achterste strandwal/ 
Oude Duinenrij. Net zoals op veel andtre plaatsen in het Zuiclhollandse strandwallengcbied 
was ook hier het oorspronkelijke bodemprofiel niet meer intact. Een Oink deel van het bo
venste duinzand moet ooit zijn afgegraven, waardoor slechts enkele diepere sporen bewaard 
zijn gebleven. De meeste vondsten waren afkomstig uit be, restanl van een waterput met 
vlechtwerkbeschociing. Een grondmonster uit deze put is door mw. L.I. Kooistra (R.oa) ge· 
ana}yseerd. Zowel wden van de natuurlijke vegetatie uit de directe on'tgeving als van cul
luurgewassen waren aanwezig. De waterput moet vermoedelijk in de Midden·,Uzertîjd wor· 
den geda1c:erd. 
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Voorburg: Lccuweruteijn Door leden van de Archcologi,clie Werkgroep Voorburg wer
den enkele proefsleuven gegraven in Park L~euwensteijn. Daarbij werden intacte prt:histori· 
schc ak.kersporen aang<,Lrolîen, mogelijk uit de Bronstijd. Met het oog op de oieuwbouw
planne11 voor dit park ,.al door de ROS, in samenwerking met de Archeologische Werkgroep 
Voorburg, in 1990 een opgraving worden uitgevoerd. 

Voorne-Putten De vddkarteringdie var1afoktober 1987 werd uitgevoerd in het kader van 
het onder1..0ek naar de gevolgen van polderpeil verlaging vo-or de conservering•toestand van 
archeologische terreinen (zie Holland 20, 1988, 313-314 en Holland 21, J989, 326) werd in 
1989 afgesloten. In dat jaar ,ijn nog vier sites af geboord: l:én uit de Midden-IJzertijd, één 
uit de Late IJzuLijd en twee uit de Romeinse Tijd. Het eindrapport zal in de herfst van 1990 
gereedkomen. 

BOOR, Rotterdam P.S.G. Asmussen en J.M. Moree 

IJsselmonde De veldkartering ten behoeve van de archeologische inventarisatie van het 
Landinrichtingsgebied IJsselmonde is in mei 1989 afgesloten. Veel aandacht is besteed aan 
hel bepalen van de <>mvang en diepteligging van de inmidd cls bekcodc archc:ologische sites. 
He, bijbehorende rapport kan in het najaar van 1990 1cgcmoet worden gezien. 

sooa, Rotterdam R.J.B. Hagcman 

Romeinse Tijd 

Alphen aao de Rijn: Julianastra.at/Couvéc (afb. 8) In het centrum van Alphen kon na 
afbraak van een gebouwencomplex door AWN-afdcling Rijnstretk, dankzij de steun van de 
gemeente Alphen, de provincie Zuid-Holland, de grondeigenaar (fa. Hoogvliet) en aannc
mingsbedrijfMaasdijken, een ui1gebreîd archeologisch ondeT1..0Ck worden verricbr. Tussen 
maart 1989 en rt:bruari 1990 werd een áancongeslotcn oppervlak van ca 1400 m• opgegraven. 

De bebouwing in het opgegraven gebied gaat vanaf de recenrc ûjd onafgebroken terug 
tot in de Middeleeuwen. Direct onder de, muurresten van de 20e-eeuwse bebouwmg bevin
den zich bewoningsfases die teruggaan tot omstreeks 1500. Een paar funderingen, een 
haardplaatsje en enkele beerputten kunnen hiertoe worden gerekend. 

Opvallend is de grote hoevcelh~id mestkuilen, die voor het merendeel oen nog oudere fase 
vertegenwoordigen (ca. 1300-1500). Eén daarvan bevatte ee)l dikke laag leerafsnijdsels. Een 
schoenmaker heeft wàa.rschijnlijk in de naaste omgeving zijn werkplaats gehad. Bijzonder 
i, dat deze ambachtsman waarschijnlijk zelf :cijn leer looide. 

Op de achterterreinen kon inzicht worden verkregen in de bewoning uit de Romein.se 
Tijd. De aangetrolfon sporen moeten 11t:rmoedelijk tot de vlak buiten het castellum gelegen 
handels- en ambnch1snederzetting worden gerekend. Behalve een gedeelte van een bouien 
watergoot, springen vooral de fu:ndenngsrestcn van twee haaks op de Rijnoever gelegen ge• 
bouwen in het oog. 

Thee rijen zware p,tlen maakten deel ui, van een gebouw van 40 meter lengte. De palen 
waren geplaatst op bouten liggers of gevat in een pakking van ( tul),teen. Enkele liggers wer· 
den aangetroffen zonder de bijbehorende paalrçsten. De afstand tussen de palen rijen be
dro<:g4,00 meter en tussen de palen onderling 3,50 meter. Gezien de lengLe van het gebouw 
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Alb. 8. Alphen ;ian de Rijn: Juliana,traat. 
Houten voorwerp met onbekende funcue, ge· 
bruikt als liggeT in een paalkuil Foto ROB. 

en de zware constructie is het waarschijnlijk een opslagplaats gewöesL 
Naast dit gebouw is een gedeelte van een tweede vergelijkbare structuur blootgelegd. Een 

tij palen kon nog over een afstand van 14 meter worden gevolgd. Een van de palen uit deze 
rij was geplaatst op een ligger van duidelijk $Ccundair gebruikt eikehout. 

De Romeinse watergoot, die afgedekt was met een houten deksel, eindigde in een tonpur. 
De lengte van de goot is :,.eker 25 meter g<='-ecs1. Zowel goot als ton verkeerden in een redelijk 

goede staat. 
A\v,,., afd. RîjnstTeek S. Sprey 

Alphen aan de .Rijn: De Schans Het in 1988 door het Rijksmuseum van Oudheden be· 
&Onnen onder-~oek naar de Romeinse weg in de omgeving van het industrieterrein De 
Schans {zie Brouwer 1989) werd in 1989 door amateurarcheologcn onder supervisie van het 
museum voortgezet. In 1990 w,lgdc nog een derde opgravingscampagne. ln de archeologi

sche kroniek over 1990 7.al een aftondend verslag worden opgenomen. 

Arlcrl Door P. VQn II out wc:rden de karteringswerkzaamheden in de omgeving van zijn 
Woonplaats voortgezet. Diverse meuwe_Romeinse en Middeleeuwse vindplaatsen konden 
aan tic meldingskaart worden toegevoegd. De omvang en de aard van de interessante Ro
meinse en Vroeg-Middeleeuwse vindplaats ten zuiden van de stad werden nader bepaald. 

Gorinchem Aan de Laag Dalemsewcg werd eèn complete ligger van een Romeinse hand· 
molen gevonden. De grond waaruit deze vondst (samen met een amfoorschcrt) afkom~tig 
i•, wa, echter vnn eltlers uit de omgeving aan~vocrd. De herkomst van het materiaal valt 
cla.arom niet met zekerheid te bepalen. 

v Bron: Koorevaar 1989 
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Hcll~ocl5luis: Ravensehout In de zomer van 1989 werd door het BOOR noodonderzoek 
uitgevoerd in het poldergebied ten zuidoosten van Nieuwenhoorn, waar op dat momem het 
boselement Raveruiehout gerealiseerd werd. Het onder,oek werd financieel mogelijk ge
maakt door de gemeente Hellevoetsluis en de provinde Zuid-Holland 

Tijdens een systcmatÎl<che vcldkartering in 1984 werden in dit gebied tien nieuwe vind
plaaisen ontdekt uit de Romeinse Tijd tot in de !Se eeuw, waarvan er zes in 1989 nader zijn 
ond!lr-~ocht. Voor vier van de lokaties resulteerde dit in wisselende hoeveelheden vcrspoeld 
vondsrmateriaal uit de Jle-13e eeuw, veelal aflmmstiguit veenscheuren en/of vervcningssleu
ven. De vindplaatsen vertoonden zonder uitzondering in meer of mindere matc:_de gevolgen 
van ee.n 14-e-eeuwsc overstroming. Sporen van hu izcn werden nergens aangetroffen. Het on
derzoek verschafte wel inzicht in de verschillende verveningspaLr<>nen die·in dc>.c:_streek van
af de Middeleeuwen zijn ontstaan. 

Op één vindplaats werd een grote hoeveelheid materiaal uit de Romeinse Tijd aaugerrof
fen; in dit geval b'<'at het ongerwijfeld om een nederzettingsterrein, wàarvan de bebouwing 
vermoedelijk schuil gaat onder de werf van een aanpalend (auto)sloopbedrijt Het vondst· 
materiaal bevond zich in de veraarde top van hel veen, plaatselijk ook in spoclzand en in 
een dunne kleilaag op het veen. Op het hoogste punt van het terrein waren veel vondsten 
afkomnig uil de zodelaag. Het materiaal bestaat voornamelijk uit aardewerk, vooral uil de 
Midden-Romeinse periode. Het percentage impon-aardewerk is hoog, waarbij vooral de 
hoeveelheden Belgische waar en Vlaams-Romeino hoog scoren. Op een aantal fragmenten 
komen graffiti voor. Het handgevormde inheéms•Romeinse aardewerk beslaat voor een 
groot deel ui1 fragmenten van emmervormigvaatwçrk, dat geassocieerd wordt met de zout· 
winning en/of -handel. Deze inltrpretaûe wordt ondersteund door het voorkómen van een 
soort zou1glazuur op enkele fragmenten. 

BOOR, Ro1tèrdam A.B. Döbken en H.W. van Klaveren 

Leiderdorp Opnieuw werd van diverse kanten melding gemaakt van grote hoeveelheden 
vondsten uit voornamelijk de Romeinse Tijd, die gedaan zouden zijn bij het afkldcn voor 
de dakpanindustrie van een perceel in de Lagewaard (zie ook Hallewas 1989, 321-322). ln
specûe van het terrein werd echter door de eigenaar geweigerd. 

Leidschendam: Rietvink Bij een veldkartcring door leden van de AWN•werkgroep Leid· 
schendam (afdeling '•·Gravenhage), werd Romeins en Ijzertijd-aardewerk aangetroffen ,n 
de polder Rietvink, gelegen tussen de Vliet en de achterste Oude D11inenrij Lussen Leid· 
schendam ·en Voorschoten. Aan de AWN werd toestemming verleend voorafgaand aan de 
nieuwbouw in deze polder enkele proefsleuven 1e graven. In een van deze sleuven werd een 
13 m brede, 3 m diepe in het veen uitgegraven vaan aangesneden. Het vondstmatetiaal uit 
de klciïge opvulling bestond uit Romeins en inheems aardewerk. Omdat door de hoge 
grondwaterstand de waarnemingsmogelijkheden voor de AWN bêperkt waren, werd door de 
ROB, samen met de AWN en gesteund door de g,emeente Leidschendam, een twe<;de profiel 
door deze vaart gezet. Door de inzet van zware pompen kon de doorsnede in z'n geheel wor· 
den vastgelegd. 

Dé: belangstelling voor de>.evaart houdt natuurlijk verband met de voortdurende weten· 
schnppelijke discussie rond de ligging van de gracht, die de Romeinse veldhetr Corbulo in 
hetjaar47 na Chr. door zijn troepen liet graven omde Rijn en de Maas met elkaar te verbin
den. De route die de huidigi, Vliet (Rijn-Schiekam,al) tussen Leiden en Voorburg volgt 
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wordt door velen als de meest logische voor ceu dergelijke verbinding gezien. Of de nu ge
vonden vaart daaT iets mee te maken heeft zal de voortzeuirtg van het onderzoek in 1990 

moeten uitwijzen. 

Naaldmjk Op de toekomstige bouwlokatic van een hotel in de directe omgeving van de 
plaa1s "'aar in 198;, enkele Romeinse graven wnren aangetroffen, is door ao1ateurarcheolo
gen van het Wesûands Centrum voor Streekhistorie een uitgebreid booronderzoek verrich1. 
Het vermoeden bestond dat er "J>Oren van Romeinse be-.>-oningin de ondcTgroi,d aanweûg 
zouden zijn. Deze werdc:i, echter niet aangetoond. 

Midden-Del fund (zie ook p. 336) Bij grondverzet tijdcnshet graven van recreatieplassen 
en bij de aanleg van een gasleiding kwamen in het Vlaardingse deel van de Aalkeetbuuen
Polde:r op drie ph,atsen schervc:nconcentraties uit de Romeinse Tijd aan het licht. Ze lagen 
op de overgang van bct Hollandveen naar de af dekkende klei, die aan de overstromingen 
van Duinkerke rnb kan worden toegesclireven. Twee van de ~om pi exen zijn in de tweede helft 
van de Ie eeuw na Chr. tedatcren, de derde ( ûe Heinsbroek 1989) is wa~chjjnlijk van latere 
datum. De scherven vertegenwoordigen woonplaatsen waantan de sporen met het bovenste 
niveau van het veenpakkel zijn gco)C)'deerd. De waarnemingsmogelijkheden w-.u-en echter 
niet zodanig dat de aanwezigheid van organische resten op een dieper niveau kan worden 
uitge~loten. 

De beschreven vondsrsituatie is opmerkelijk doordat bewoning op het veen in de Romein
se Tijd in Midden-Dclllaod tot nu toe 1,eldcn is waargenomen. Ui, het oostelijk aansluitende 
gebied (Ketbel, Schiedam, z.ie deze Kroniek) is deze lokatie.keuze eçhtcr goed bekend. 

Meer incidentele vondsten van aardewerk uit de Romeinse Tijd, die her en der in Licl<e
baert gedaan zijn, stammen voor een deel uit Laat-Middeleeuwse terpen (zie p. 355). Als 
verklaring voor deze vondsten moet het aanvoeren van ophogingsmateriaal voor de terpen 
~ezicn WQrden. 

tPL, Leiden P.W. van den Broeke 

Rijswijk: Hoekpoldcr(alb. 9) In aansluiting op de ROB·npg,:avingvan twee Middeleeuw
se huisterpcn in de Harnaschpoldcr re Schipluiden (zie dezeKroniek) kon nog een volgend, 
In het kader van deaanlegvan Rijksweg4/19 bedreigd, terrein worden onder-~ocht. Ook deze 
opgraving wi,rd mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, terwijl de gcmtenle Rijswijk een 
onderkomen voor de duur van de campagne ter beschikking stelde. De opgraving werd uit
gevoerd in samenwerking met l~den van de Archeologische Werkgroep Rijswijk, die al eer
der door middel van proc.fsleuven de aanwezigheid van bewoi,ingssporen hadd,m vastge· 
Steld (Hallcwas 1989, 328). UitgaAnde van de gegevens die deze sleuven hadden opgeleverd 
werd een werkput uicgezel, waarbinnen al spoedig een Romeinse huisplattegrond te voor-

e schijn kwam. Het drieschepige huis was gelegen opeen rechthoekig, door greppels omgeven 
erf dat vrijwel compleet kon worden onderzocht. De lengte van het buis was ongeveer 25 
meter, de breedte 6, 7!"> m. Twee ingangen in de lange wanden verdeelden het huis in een 
Woon- en een stalgedccltc. De stal had ook een extra ingang' in de korte "and. Het huistype 
vcr1oont vcd OVtlreeoknmsten met de mctlst ,-oorkomende huizen, van met name type B, in 

0 Rijswijk-De Bull (Bloemers 1978, p. 161-183). Het huis lijkt te dateren uit het ceri.te kw-.u-t 
van de tweede eeuw. Dat her erf deel uitmaakte van een vcd grotere nederzetting lijkt overi-

:1 &cns niet waargçbijnlijk. Doordat niet alle bcgrenzingtn werden bereikt kan dit echter niet 
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Alb. 9. Rijswi}k: Hoekpolder. In grijs (1) huisplauegrond en bijbehorend erf uit de 2c ecu,, na Chr 
Tck. 1t.oe. 

meer wo1'den bewezen. Een brede kavelsloot verlaat het uederzettingsterrein in de richûng 
van de op korte afstandgelegen grotere nederzetting Rijswijk-De Bull . Interessant blijft de 
vraag in wat voor soort relatie deze en andere kleine nederzettingen in de omgcving(zie bij
voorbeeld ook onder Schipluiden: Oen Dulder) stonden met de 'De _Bult'. 

Naast de bewoningssporen uit de Romeinse Tijd zijn Ook de nodige sporen aangetrofft:n 
van bewoning uit de 12e en !3e eeuw. M01itkuilen, erf greppels en een beschoeide waterput 
duidcn op een woonplaats in de onmiddelijke omgeving. Het vondstmatcriaal van deze op 
rcn kreekrug gelegen woonplaats kan als vergelijking dicnen voor het matèriaal Yllll de 
huistcrpen in de Harnaschpolder. 

Sch.icdam-Kethd: West Ahtspoldcr Het in 1988 aangevangen onderzoek van een ncdcr
zcttingstem,in op ct:n kreekrug aan de Poldcrwtg (zie Döbken ert Erlings 1989) werd in 
noordelijke richting voortgezet. De uitvoerînglagi~ handt:o van leden vanAWN•afdcling De 
Nieuwe Maa.o. lrunîddclo is duidelijk geworden dat op dezelfde plaats achtcrccnvolgens drie 
huizen zijn gebouwd, waarvan grote dckn zijn onderzocht. Het jongste huis is het he$t ge
conserveerden heeft een breedte van ca. 6,50 meter. Het geraamte was mogelijk gebouwd 
volgerudezogenaarndcA·constructie, die ook vnn andere inheems-Romeinse huizen uirde· 
ze regio bekend is. ln het woongedeelte van dit huis tag een stookplaats, opgcl>ouwd uit stuk· 
ken Romeinse dakpan. Buiten het huis zijn resten van hekken, delen van greppels en een 
klein bijgebouwtie aangetroffen. 

Op basis van het gevonden aardewerk wordt de bewoning g,:dlltcerd tussen de tweed~ helft 
V-dn de Je en het bégin van de 2e eeuw na Chr. 

Bron: R. de Graad in:.Jao,rv,rs/ag 'D, Ni,1,w1 M=' 1989 
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Schiplujdcn: Den Dulder Eveneens in hei kader van de aanleg van Rijksweg 4/19 (ale el· 
ders in deze Kroniek onder Rijswijk en Schipluiden) werd door de Historische Ver<:nigiag 
Oud-Schipluiden en de Archeologische Werkgroep Rijswijk mei financiële steun van Rijks· 
Waterstaat een prodsleuf gegraven op een terrein aan hei watertje Den Dulder. De lokatie 
ligt op kone afstand van het nederzetLingsterrein uit de Romeinse Lijd in de Hockpolder(zie 
Rijswijk: Hoekpolder). 

De ruim 4-0 meter lange proefsleuf toonde onomswtclijk aan dat er op deze plek in de 2e 
en 3e eeuw na Chr. is gewoond. De conserveringstoestand van de site lijkt zeer goed tè zijn. 
E:nkde vermeldenswaardige vondsten zijn fr~gmenien van twee pijpaanlen beeldjes en een 
vermoedelijk wee.fgewitht, gemaakt uit het gewei van een edelhert. J n overleg mei Rijkswa· 
tersrnat is overeengekomen dczc nederzeuing voor verdere wrstoring bij de wtgaanleg zo· 
veel mogelijk te sparen. 

Archcolot,-ischc Werkgroep Rijswijk J. M. Kooi 

Slikkerveer Bij grondwerkzaamheden nabij kas1ed Huis te Woude zijn de resten van een 
nederzertingsterrefo uit de Romeinse Tijd aangtsneden. Het bewoningsniveau lag op hu
meuze klei van 0uvianele oorsprong en werd afg~dekt dooreen 2e kleiafzetting. f:l.ct vondst· 
materiaal bestond uit hout weck (palen), aardewerk en bot. Het terrein wa$ reeds te z,:erver• 
•toon;! om uil de paa,lsporcn een huisplattegrond te kunnen herleiden. 

BOOR, Rotterdam R.J.B. Hageman 

Valkenburg: Provinciale Weg S4 In 1989 werd met veel energie gewçrk.t aan de voltooiing 
van de geautomatiseerde adminimratie van het onderzoek. Daarnaast kwam de eerste deter
minatie van de vondstgroepen voor een groot ded gereed. Door de StichtingOndcrzocl< Ro· 
rne1n,e Bcw<>ning Valkenburg w-crden middelen ter beschikking gesteld om de volgende 
vondstgroepen te bewerken: aardewerk (M.J.G.Th. Montfons en K. Zee), leer en ;jzer LJ. 
Hoeven berg), hour (P. van Rijn, lPJ>), wenselijk bot (E. Smits, tPP), en rucrlijk bot (M. Ver· 
hagen, JPP). Door een groot aantal auteurs werd gewerkt aan artikelen voor 'Graven bij Val· 
ken burg m', dat de opgraaf periode 1987/88 behindelt. Het boekje 1.a.l in 1990 verschijnm1. 
H.ctcnigcveldwerkdat ditjaat werd uitgevoerd was het onderzoek naar de fysische geografie 
van hei terrein van het vliegkamp Valkenburg, met behulp van electromagnetisehe geleid· 
baarbeid•metingen. Dit onderzoek leverde belaugrijkeinforn\atie op over het verdere ver· 
l0op van hel op het Marktveld opgegraven geulsyStcem. Voor het verder van de Oude Rijn 
afgelegen gedeelte van het 1errein is de interpretat.ie van de meetgegevens moeilijk<,r. Ook 
de resultaten van een aantal boringen verhelderen hel beeld van dit gebied nie1. Waan;chijn• 
lijk zijn er ,'Cle ver5toringen van liet oorspronkelijke bodemprofiel. 

IIOB, Amersfoort D.P. !:lallewa$ 

Valkenburg: Dorp Rioleringswerkzaamheden in de dorpskom van Valkenburg (Burg. 
Lotsystraat/Marinus Posmraat) werden door de ROB begeleid. Onder moeilijke omstandig• 
heden kon op enkele plaatsen het met palen belichoeide dijklichaam van de Romeinse weg 
'Vorden waargenomen. Rei tracé van de Romeinse weg vanaf het marktveldnaar het castel· 
1"-m is daarmee nader lx:paald. De concentratie van vondst materiaal doet vermoeden dat 

t de bc~ning-achter de weg ( vanaf de rivier gezien) hier zeer intensiefis geweest. De waarne· 
11:lingcn bij het vernieuwen de hoofdriolen in het dorp ,uilen in 1990 een vervolg krijgen. 
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Voorne In het kader van de jaarlijkse detrsc:houw kon in 1989 het poldergebied tuss("n lx,n 
Briel Rockanje en r-;,euwerhoom systematisch worden verkend. Het r~ult:ut van de karte
ring laai een toename zien aan ncdcn.e1ungcn uit de Late Uzrrtijd met 1wcecn d1: Romcon•c-
Tijd met twaalf. Door hei toegenomen aamal vindplMtsen uit de Romeinse Tijd wordt het 1 
venprcidiogspatroon van de bewoningdu,delijk zichtbaar. Dit bestaat uiteen 'lintvormige· 
strook van nederzettingen langs de Midddbroekse Wctcring(dezuidclijke arm van de Gotc) 
tot aan de Brielsc Maas en noordelijkcrlangsde Stnjpc tot aan de bebouwing ,-an ~n Briel 

eooa, Rouerdam A B Döbken en H W. van Klaveren. 

Wassenaar Op een terrein nabij de Maaldrirt, waar on de toekomst d~ nieuwbouw van de 
Amerikaanse School 1-al verrijzen, ,-ondcn leden ,11n het Historisch Centrum Wassenaar 
sporen van prehistorische en Romeinse bewoning. Het gedeelte,= de strandwalrug/Oude 
Duinen waarop de site is gelegen, is oud11Jds echter 101 op Oinke diepte afgegraven en omgc· 
zet Alleen de diepste sporen, 7,oab een waterput uit de Romeinse Tijd met vlcchtwerkb<-
schociing, waren daarom behouden. Oe oudste vondst was een vuur~tcnen pijlspits uil het 
Laai-Neolithicum o( de Vnxge Bronstijd, verder wrrd veel ijzenijd-, inheems-Romeins 
a.-irdcv.~rk en Romeins 1mportaardew<,rk gevonden. De v,atuput kan in de tWttdc ht'lf1 van 
de 2c c:euw na Chr worden gcdatet"rd 

Middeleeuwen en later 

Binnenmaas De Stichting At1:hcologie l locl<se Waard deed onderzoek naar lxwonings· 
resten langs de Binnenbedijktc Maas ten we,;1en van Maasdam Opg,-gr-.ivcn werden de 
resten van een stenen gebouw uit de Middeleeuwen dat direcot aan een gegraven watergang 
moet hebben gelegen. Het gebouw word1 niet geïntc:rprcu:erd als een boerderij, manr zal 
ccrdcr een bijzondere functie gehad hebben in rclatte met de Binnenbcdijktc Maas (veer· 
huis?). D.iamaast wcrdc:n in ltetzdfde gebied de ,..,rticale profielen \'an meuw gegra,en •lo
ien langs de P'°'~nciale w,:g bestudeerd, waarbij een aantal Romein"' en Middeleeuwse 
woonplaatsen zijn vascgclegd. 

Delft. Hel veldwerk on Delft bcpcrkor ~,cl1 ditjanr 101 een klein onder~ock opeen kloo<tcr
terrcon aan de Voorst raat . .8cwoning«porcn uit di,..,r,;c perioden en enkele beerpunen ,...,,.. 

den ondcrzocltL 

Dordrecht: Drievricndcnbof (afb. 10) Plannen voor de bebouwing van het uitRCStrrkte 
parkcencrrein Oncvriendenhofin hel oostelijke gedeelte van de binnenstad hebben 101 een 
onderzoek geleid naar een aldaar \'Crondenteld deel van de eentc Middeleeuwse stadsom· 
grachting. Dit deel, waarop de uit !Se-eeuwse bronnen bekende naam Oude Gracht betrek· 
king heeft en dat later l .1ndengrach1 hee11c. z.ou voorafgaan aan de bcstaàllde Stadsgracht 
met muur iets verder zuidoostelijk lnngsd" Vest. Deopgravingsput lag aan de noordwest zij· 
de van de voormalige Lindengrach1, welke binnengracht na de cholcra-cpidt:mieë:n uit d" 
jaren 1850 en 1860 gcdeinpl werd, en 1cn zuiden Vàn de Kolfstraa.t. Verder lag de put tm,en 
(wes1)ecn kleine straal, de ,-ooonatige Kromme Elleboog, en (0051)ecn gedempt z1jgnith1je 
van de Lindengrach1 Het bclangrijkne resultaat van het onderzoek is de \'aStstdling dat 
van entgc sta®"Cr!lcrk,ng 1ei- plaatse geen spoor gcwndcn os. De Linden gracht moet altijd 
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Alb, 10. Dordn:cht: Dncvric,ndenhof. Gezicht op de houten bok.ke.n die een onderdeel vormden van 
C'.c!.n llk-ceuw~c IM:rlooierij. Folo xoe. 

binnengracht geweest zijn, parallel aan en achter de ,nadsgracht langs de VcsL Uit het onder• 
1.oek bleek dat de Lindengracht gedolven is in samenhang met de ingebruikname van het 
zuidoostelijke stadsgedeehc, vanaf het laatste kwart van de 14c eeuw. De zijkant van de 
gracht werd in eersteinstantie beschoeid met een rij van staande palen en g~treehte bal· 
ken. fn een tweede fase volgde aanplemping van de oever met anderhalve meteren de bouw 
Van een nieuwe zwarèhouten beschoeiing. Dcz<: beschoeiing bestond uit op hun kant gezette 
delen tegen staande balken; b.et geheel werd vastgehouden door een reeks zware houten an
kerconstruciies. De ankers bevondèn zich ook langs het zij grachtje en lagen daar over de nog 
nader te noemen bakken. Naar het noorden toe was een deel van del Lindengracht toen oo
vendicn beschoeid meteen bakstenen kademuur. Deu tweedefaoe dateert uit de t7c eeuw, 
Vermc,edelijk uit de tijd kort na 1625. Beschoeiing en kademuur werden omstreeks 1800 ver• 
vangen door een nieuwe b.outen beschoeiing aan de waterkant vlak voor de vorige. In samen· 
hang met de dam ping van de gracht na het midden van de vorige eeuw is tenslotte in net 
midden een groot gèffiet~eld riool op een stevige pa.ilfundtring gemaakt. 

De vroegste bebouwing op het opgegraven terre.in da1een vermoedelijk uit de 15e eeuw, 
getuige enkele muurr<:sren langs de Krommt Elleboog. Een samenstel van muunjcs tussen 
l<.romme Elleboog en het ~ijgracl:ttje venegcnwoordigde de bebouwing vanaf het eerstc 
kwar, van de 17c eeuw, welke bebouwing in grote lijnen 101 aan de moderne sloop in stand 
gebleven i3. Deze bebouwing lag boven de hierna te bdlandelcn bakken en stond, beoor
deeld naar ligging en constructie, in relatie tot de genoemde ankerconstructies in de walle
"'°11. 

Het meest opzienbarend was de vondst van een tiental grote, vierkante, ingegraven bak-
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ken. Deze waren gesitueerd in vier stroken evenwijdig aan de Lindengracht. De iware en 
solide constructie was in hoofdlijnen gtèèds gelijk. AJlc bakken waren gebouwd van zware 
houten delen: dit bet.rof zowel de opstaande wanden als de bodem. Zware steunbalken be
vonden zith onder de bodem, lang~ de buitenwanden en in de binnenhoeken. Ter verbinding 
wa, het houtwerk zwaar gespijkcrd en de n:iden waren met IJslands mo• gebreeuwd. In ied<:· 
re strook had één van de houten bakken bovendien een zware opgemeuelde bakstenen rand. 
De afmetingen van de bakken waren gemiddeld 1,8 min het vierkant bij een diepte van 1 
tol 1.8 m. Ter bepaling van de functie van de bakken komt de leerlooierij het eerst in aanmer
ldng. Aanwijzingen die dit gebruik bevestigen zijn de kalka.•mslagop de gemetselde putran· 
den (afkomstig van de voor b.et rorüngsproccs toegevoegde ongebluste kalk). relatief ved 
runderscbedels in de naaste omg;:ving die verbonden met de verse huid waren aangevoerd 
(ter bepaling van soort en kwaliteit van de huid), een kenmerkende pikhaak ( die werd gevon· 
den in één van de bakken), en tenslotte het feit dat enkele bakken bij het leegmaken nog 
steèdsedn ondraaglijke stank verspreidden. De bakken dateren vermoedelijk uil de J6e eeuw 
en zullen tot in de 17eeeuw in gebruik zijn geweest; begclcidende vonds1cn waren nauwelijks 
aanwezig. Historisch is bekend dal er zich hier in deze lijd vetsmelterijen en lcerlooierijc:n 
bevonden. Het is opmerkelijk dat deze bedrijven gezic:n de stank productie destijds nog mid
den in de su,d getolereerd werden. He, onderzoek Drievricndcnhof heeft plaats gevonden 
in overleg met en J)'lct medewerking-van de gemeente Dordrecht (ir. T. Kraayeveld, project· 
leid«r. en ir. R. Krooshof, contactpersoon voor de ROB). 

ROB, Amersfoort H. Sadalij 

Dordrecht: Berc.kepoort De werkgroep Dordrecht van AWN•afdeling Lek en MerwcslTCek 
verrichtte bouwhistorisch en archeologisch onder,oek in de kelders van het gebouw Bercke· 
poort aan de Nieuwstraal. Het onderaoek werd geleid door ir. M . Tillema, bouwhistoricus 
Ic DcUL Hel gebouw dateert uit de 16c eeuw en behoorde ooit tot de belangrijkste panden 
van de stad. Het archcologi$cl, onderzoek richtte zich vooral op een grote waterput en een 
beerkelderonder het pand. Met name de beerkelder leverde de nodige interessante vondsten 
op, waaronder snippers beschreven perkament en waszcgels (gedateerd ca. 1365). 

Bron: Tillcma 1990. 

Dordrecht (afb. 11 en 12) Een groeiende stroom Middeleeuwse gebruiksvoorwerpen, af
komstig van diverse lokatie, in de binnenstad, werd tcr documentaL"ic en determinatie aan
gcmcld. Onder de Middeleeuwse vondsten nemen cie. met de metaaldetector gevonden voor
werpen een sleed$ belangrijker plaats in. Het aandeel van de pelgrimsinsignes en de zoge
naamde profane ofcrolische insignes is hierbij opvaJJend te noemen. Wellicht is op den duur 
een verantwoorde vcrgdijking met de uit Zeeland afkomstige insignes de moeite waard. Het 
b lijft echter- een treu rige zaak dat een nog veel groter deel van deze vondsten 'ongezien' 
wordt doorverkocht en verhandeld. Belangrijke cultuurhistorische informatie gaat hierbij 

steeds weer vctdoren. 

Oriebruggen Tussen Nieuwerbrug en Waarder werd in het kader van de herinrichting 
Driebruggen een verkenning uitgevoerd naar de resten van de commanderij van de Johan· 
nieter orde ( Maltbezer ridders). Onder het erf van een boerderij bleken zich intacte funde· 
ringen en kelders te bevinden. 
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Afb. ll. Dordnclu: Midddccuw5c vondJit uit 
de binnenstad Eroti,sch insîgne van tin. VOQrsteJ· 
lcnd c:cm wand.;lerade phaf1u5 met dat\tQp een fi
guur mel een met phallussen gevulde krui~gco. 
Schaal 1:1. Foto ROS (met dank aan J Zljder
vcldt) 

Arb. 12. .Dordrecht: Middc1cc:u"'1! vondsten uit 
de binnenstad. Tinnen pelgrimsirtsignc voors-1<:l
lcndc Maria en kind. Afkomstig uit een onbe
kcnd pclgritTIJOOrd. Datering wäa,.,.chijnlijk 13e 
eeuw. Schaal l:L Foto Ron (met dMk annJ. Zij
clervddt). 

Giessenlanden : Gieucnburg Enkele leden van de Werkgroep Alblasserwaard van de 
AW'1-afdeüng Lek-en Merwestreek verrichtten een aanvullend booronderzoek in een woon
heu vel aan de Peursurrueweg te Giessenburg. Bij een eèrtler onderzoek in 1985, door de heer 
D, van den Dool, was in deze heuvel op 2,5 meter diepte, liggend hout aangetrolTen. Uit het 
boorondcrzod<-blijkt dat de heuvel in tenminste vijf fasen l, opgeworpen.. Het liggende hout-
1,erk moet gezien worden als fundering of grondverbetering bij de eerste ophoging. Dczé 
fase kan gedateerd worden in de tweede helft van de 12e of bet begin van de 13e eeuw. 

Bron: Koorevaar 1989-2 
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Gouda Door de oudheidkundige werkgroep Golda werden in de binuenst11.d enkele WllllJ'· 

nemingen gedaan en twee uitgebreidere opgravingen uitgevoerd. Aan de rand van de bin
nen~tad, aau de Raam, werd een vermoedelijk 19c-eeuwse pottenbakkerij aangetroffen, 
misbaksels werden echter niet gevonden. 

Op de hoek Kle.iweg/Regcntcsseplrumoe:n kon na de sloop van het Thaliathcatcr ~uren· 
de één weekend worden gegraven. Zoals verwacht werd de fundering van een houten stan
daardmolen uit 1574 aangetroffen. Deze molen bleek gef,.mdeerd op drie gemetselde blok
keo, waarvan er twee konden worden opgemeten en gefotografeerd (afmeûng,:n: 1,26 m x 
2,00 men I,•13 111 x 2,42 m). Op het ach1crcrflag een beerput die met 18e-eeuws afval was 
gevuld. 

Bij kleinschalig onderzoek aan Achcer de Vismarkt zijn enkele vloerniveau's en houten 
funderingen van eenvoudige huisjt:s of schuren opgetekend. In "en I5e-eeuwse culruurlaag 
werd een hoeveelheid glasafval aangetroffen. Het µroduk1 ,-an de glazenier, die in deze om
geving zijn ambacht moet hebben uitgeocfènd, bestond uit eenvoudig vensterglas. 

Aan de Keizerstraat werd een 01lgraving uicgevoerd, waarbij bleek dat die stadsdeel in de 
14e eeuw door een ninke ophoging.met schone klei voor bewoning geschikt wns gemruikt. 
ln de !Se eeuw werd nogmaals opgehoogd ma.ar nu meL een dik pakket stadsafval. Rond 
1500 werd op dezelfde plaatscèn fors gebouw neergezet, waarvan een groot deel van de plat· 
tcgrond is blootgelegd. De achtermuur stond gedeeltelijk opeen oudere waterput. die helaas 
geen vondsten bevatte. Verrassend was de vondst van een waccrputje uit de 17e eeuw met 
dalll'in de hou1cn emmer die door de ,gebruiker was achtergcla1en. Een ivoren mesheft in 
de vorm van een man in l7c-ecuws kos1uum en een paar met slib versierde vloencgels uit 
de 14e of !Se eeuw zijn enkele in1crcssante vondlsten uit de opbogfngslagcn. 

Golda J.C. van Dam 

Hillegom De heer Van der Vlugt van de gemeente Hillegom meldde dat bij het graven 
van leidingsleuven ten noorden van het dorp fundcringsrcstèn waren aangetroffen. Omdat 
in de omgeving overblijfselen vru1 het Laac-Middeleeuwse huis Klein-Bethlehem waren te 
verwachten werd de situaliè ter plaatse bekeken. De gevonden funderingen bleken echter 
van post-Middeleeuwse ouderdom te zijn, zodat van verder onderzoek werd afgezien. 

K atwijk aan Zee In het uitgegraven cunet van 1:en fietspad langs de Wassenalll'Scweg 
werd door de heer Parlevüet uitKatwijk een Middeleeuwse afvalkuil aangetroffen. D-, grote 
hoeveelheid daaruit afkomstige vondsten(voomamclijk aardewerk)dateen uü de 15c eeuw. 

Leiden: Steoeveld (afb. 13) Tijdens saneringswerkzaamheden langs de weot.zijde van de 
Zijl, bij de uitmonding van de Oude Rijn, werd de fundering van het huis Stencvelcl blootge
legd. D it was een onverwachte ontdekking, omdat ol!n eerdere verkenning in 1982 nauwe• 
liJlcS resultaat had opgeleverd en besloten was niet tot een opgraving over te gaan • 

.Bij het afgraven van de zwaar vervuilde bodem kwamen de resten van een vrij lichtr f\1n
dering (steenmaat 20 x 9,5 "4 cm) aan het lkhL ln de westelijke graclit mondde een riool 
uit waarin zich aardewerk b<;vond, globaal daterend vanaf het begin tol in het laatste kwart 
vaJl dç 16e eeuw, Historische bronnen spreken van een 'kasteel' dal in 1420 :wu zijn verwoest 
en naderhand als huis of hofstede weer is opgebouwd. Bij het beleg van Leiden in 1574 zou 
het opnieuw zijn gesloopt en later als hofstede wederom zijn opgebouwd om tenslotte in het 
begin van deze eeuw als gewone boerderij te worden afgebroken. 
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Alb. 13. t..,drn Stcn.,.,·dd. Fundcnngvan het huis St<nc,·.-ld. ~czicn vamut de lucht. Foto Bart Hor
mf't",trr uv. 

Een gericht arch1efonderzoek heelt inmiddels aangetoond dat een middclceuw, ka.steel 
'wishfoll thinking' is geweest van een vnn dcc1genarcn uu de 17eccuw. Deeer$te bebouwing 
i• m de bronnen terug te vinden in het be1,~n van de- lik eeuw; een dntering die zeer goed 
ov<-rcenkomt met de gevonden fundenng en de bodemvondsten. Aa.ngtnomcn mag w'llnkn 
dat dit de fondering van het eerste huis of de hofstede Stene,,-.,h ,s gewttSI. welke in 1574 
werd gesloopt. 

Tèrwijl de zwaar vervuildr grond van het terrein werd afgegraven, konden de fundering 
ru het ,'Crloop van de grachten rondom het huis worden ingemeten De uitgenomen grond 
i, af~-.,,,rd om elders u, worden gereinigd. De imact g,,ble,,-..m fundering is 1ham onder 
3<hoon zand verdwenen en ligt l{Cdceltelijk ondereen rijweg mer aangrenzend plantsoen en 
parkeerterrein. 

Voorttn uitgebreid verslag van de opmetingen. de beschrijvmgvnn het aardeWTrk alsme• 
dt het an:hiefondcrzoek wordt ,-.,~zen naar de pubhkaue in Bod~monderzoek in Leiden 
1988/1989. 

Cemeenlc Leiden, Dienst Civiele Werken H . Suurruond•van Leeuwen 

leid~ Dri=cruu-aal üo kleine noodopgrav,ng in opdracht van de Oicn,1 Civiele 
\\'erken ""rd uitge-verd op de hoek van de Ir. Dries.en$traaL In de zeer kone beschikbare 
hJd "erden door drs. P. Bmcr8 beerputten, 4 wa1erput1en, 3 wntcrkddtn, clh..,rs muur-..'Crk 
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en 14 afval- en bèerkuilen onderzocht. Ret onderzo,,k sloot aan op eerdere opgravingen en 
leverde de nodige ~geve11S op voorde bewoningsgcschicdeni, van de 14e-eeuw~ otad,mideg 
in dit gebied. 

Leiden, Muskadelsteeg Na de sloop van een klein paud op dehoek van de Muskadclsteeg 
nabij de Pieterskerk kon door drs. P. Bitter in opdracht van de djenst Civiele Werken een 
kleine opgraving worden verricht. Hierbij werd ondcr andere een graf aangetrofîen dat bij 
het oudste kerkhof rond de Pieterskerk mo,,1 hebben behoord. 

De Lier: Oostbuurtseweg Naar "anlcjding van de mededeling van het Bureau \Jitvoedng 
Midd~n-Delfland dat een in het declplan Gaag als te handhaven aangemerkt terrein aan 
de Oostbuurueweg moest wijken voor de bouw van tuinbouwkassen, werd door de ROB in 
samenwerking mei amateurarcbeologen van het Westlands Centrum voor Streekhistorie 
een kleine opgraving uicgevot:rd. Vastgesteld is dat ter pl!Ultse wnar~chijnHjk een door een 
gracht omgeven woonplaars 11it de l3e eeuw heeft gelegen. Het terrein was echter al dermate 
vt:rstoord dat wtgebreid onderroek niet zinvol werd geacht. 

Middwi-Delilaod (zie ook elders in deze Kroniek) Op een plek in de Poppenpolder te 
Maasland, waar een veldkartering al enkele geïsoleerde vondsten hád opgcleverd (Bult 
1983), lagen in de uitgeworpen grond van een vaarplas in aanleg een vijftiguil schen,en uit 
de 1le, eventueel 12e eeuw. Bij de kogelpo1fraginenten komt steengruismagering voor en de 
aanwezige pingsdorf- en paffrath-waar is alleen door vroege exemplaren vertegenwoordigd 
(determinatie: drs. E.J. B11Jt, soa). Van de woonplaats, die vrijwel zeker op het veen heeft 
gelegen, kwamen geen andere restanten of sporen aan het licht. 

Door de rumleg van een fietspad en een persleiding, en ook door ploegen voorafgaande 
aan beplanting, werden aan de Zuidbuurt te Vlaardingen vijf Laat-Middeleeuwse woon
plaatsen aangesneden. Het gaat om al bekende terpen op een gculrug van Duinkerke 0-
ouderdom. Er kwamen vele honderden vondsten 1e voorschijn, bijna uitsluitend potscher
ven, met pingsdorf-aardewerk als oudste materiàal. Enkele andere, nieuwe vindplaatsen die 
bij dezelfde werkzaamheden ontdekt zijn, kunnen niet met zekerheid aan wvonplaa1:Sen 
worden toegeschreven. 

Ook elders langs de Zuidbuurt kwam<:n bij graafwerk vindplaatsen uit de Late Mlddcl
eeuwen aan het licbr. Bij een woonplaats daterend uit de periode tussen 1100 en 1400 kwam 
een groot deel van een ongeglazuurde vuurstolp aan het licht. Deze laatste vindplaats werd 
ontdekt in de gasleidfagsleuf die in 1989 werd aangelegd tussen Gaagcn Europoon. Elden 
,n dit tracé, in de Dijkpolder te Maasland. ontdekte dezelfde vinder. (L.A. Kaal uit Sc;hi~~ 
dam) op enkele tientallen meters van elkaar nog twee vcr{lclijkbare woonplaatsen. 

tPt .. Lciden P.W. van den Broeke 

PoorLugaal: Disuipark Tijdens de aanleg van het distributiecentrum Ee:mhaven werd in 
overleg met en met financiële steun van het Ingenieursbureau Havenwerken (Ot:meente 
Rotterdam) door het BOOR ten ondcrz.oek van beperkte omvang gedaan op een terp langs 
de G rocne Dijk. Doel van het ondernoek was vast te stellen wanneer de terp opgeworpen 
was en na te gaan ofer sprake was van bewoningvoorafgaandaan de kunsunatigeophoging. 
Een radiale profiel,leufuil zuidelijke richting 101 aan het hoogste punt van de terp liet welis
waar de ophoging op overtuigende wijze zien, maar verschafte teen inzicht in het moment 
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Alb. 14. Ro11crdam, 1.-ru:é Willcms,poortunntl. Opgraving slad.tmuur met r..agmcnt van ronde to

ren l:,ng• de BlMk Fo10 BOOR. 

waarop deze was opgeworpen. De ophoging, d ie bestond uit een zanclige kleilaag van minder 
dan een meter dikte, met alleen bovenin wat houtskool en puinrestjes, was aangebracht op 
hei schone sediment van een geulafze1ting. De onderliggende veenlaag was ter plaatse weg
gedrukt. De woonlaag op de terp bleek op het hoogste punt opgenomen te zijn in de bouw
vc,or. Hier restten nog $!echts de bakstenen funderingen van èen 17e-eeuwse boerderij, ter
wijl het vroegste vondstmateriaal dateerde uit het einde v<10 de 15e eeuw, 

uooa, Rorterdam A.B. Döbken 

Rotterdam.: Tracé Willcmsspoortunnd (alb. 14.) Op verschnlende plaatsen in het tracé 
van de spoortunnel door Rotterdam konden nieuwe gegevens over de pre-stedelijke bewo
ning in de Middeleeuwen worden vastgelegd (Guiran 1989). Tijdens de vooraf in het bestek 
vns1gelegdc opgraving 3.31) de J acobsplaats, op de linkeroever van de Binnen.rotte, werden 
bewoningssporen uit de 10e-12e eeuw ontdekt. Men heeft hier gewoond op een klcidêk dat 
op het onderliggende veen is afgezet. De bcwoningssporcn zijn gedeeltelijk geërodeerd door 
de ovc!rlltromingen u.ir de tweede helft van de 12c eeuw, maar ook zwaar verstoord door de 
vdc ingravingen van de latere stadsbebouwing. Tussell de Blaak e.n de Maas zijn bewo
hingssporcn (kuilen, palen, waterput) uit dczclrde periode beter geconserveerd donrdat dit 
gebied tol in de 16c eeuw buitendijks heeft gelegen en daardoo.r hoog is opgeslibt. 

In de u.itge2eefde grond, afkomstig van de gebaggerde zinksleuf door het Noordereiland, 
ia veel Romeins. Karo)ingisc.h c:n 10c-l2c-eeuws aardewerk aangetroffen. Dit materiaal is 
afkomstig uit een geul, op d icpl<:>j tussen JO men 15 m - NAP. 

De opgraving in de bouwput aan deJacobsplaats heeft gedetailleerde gegevens opgeleverd 
ovi,r het wonen en werken in de Middeleeuwse stad aan de Binnenrorte. Acht percelen aan 
de vroe~re Lombardstraat met rèsten van huizen u.it de 14e-16eceuw konden hier uitvoerig 
Worden ondcr1.0cht. De diepte van de percelen, van de Lombardstraat tot aan de Bionenro1-
tè, L, uiteindelijk vrijwel verdubbeld doordat nieuwe beschoeiingen steeds ten westen van 
de oude werden aangebraéhL De aanplempingen bestaan voor een grool deel uit huis- en 
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bedrijf.,afval, waardoor hier grote en gevariëerdc vondstcomplexcrl uit de 14e-t9e eeuw met 
opvallend veel metalen gebruiksvoorwerpen en gereedschappen konden worden geborgen. 

Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de stad konden de funderingen van de 
stadsmuur worden onder-,ochr. Aan de voormaUge Pompenburgsingel blcc,k dat de om
streeks 1.500 gebouwde muur stond op fonderingen van een oudere muur, die in de tweede 
belft van de 14e eeuwwnsgcbouwd. De funderingen van de muur langs de voormalige Blaak 
konden over een lengte van 30 meter worden onder-zocht. De in het begin van de 15<! eeuw 
gebouwde muur eindigde bij de haveningang in een ronde toren (alb. 14). Tegen deze muur 
is aan het einde van het onderzochte gededte, op een later tijdstip, de vcclboekige Blauwt 

Toren gebouwd. 
HOOR, Rotterdam A.J. Guiran 

Rijswijk: Beatrix laan Aan de Beatrix:laan werd door de Archeolo1,,ischc Werkgroep Rijs
wijk in 1986 een deel van een l2e-l3e-eeuwsc woonplaats opgegraven. De ook op deze plaats 
voortschrijdende werkzaamheden 112n het tracé van rijksweg4/J9 (zie ook p. 343,345 en 355) 
maakten een vervolgonderzoek d it jaar noodzakelijk. Rijkswaterstaat en de ROB maakten 

d it onder,.ock mede mogelij k. 
De site maakt deel uit van een reeks boerdcrijplaatsen van waaruit het gebied tussen de 

huidige Churchillaan en de Kastanjcwetering is ontgonnen. Het onden:ock was gericht op 
het vtrkrijgc.n van meer gegevens over de omwikkel log van deze Ontb>inningslijn. 

In t986 werd e,;n grote hoeveelheid greppels, (mest)kuilen en paalgatèn aL,mede een deel 
van de zuidelijke erlbcgrenzing aangetroffen. Enkele vondsten, onder andere twee! ruiter· 

sporen, wijzen op voorname bewoners in de 13c eeuw, 
In 1989 zijn de westelijke en de noordelijke erlbcgrenzing aangesneden. Uit het afnemen 

v1111 de vondsten in westelijke richting kan worden afgeleid dat de boerderij aan de oostzijde 
van het opgmvingstcrrein heeft gestl,lan. In de nabijç t~komst i• hier nog onder-zoek moge· 
lijk. Op basis van de opgravingen van 1986 en 1989 kunnen de afmetingen van bet erf gesteld 
worden op GO m (in noord-zuid richting) bij 40 m (in oost-west richting). 

Archeologische Werkgroep Rijswijk J.M. Koot 

Rijswijk: OudeBroekmolcn (alb. t5) Ten gevolge van de bouw van een nieuwe woonwijk 
in Rijswijk-Zuid moest de Oude .Broekmolensloot worden verbreed, Tijdens \!eze werk· 
uamheden sruitte men in december 1987 op de resten van de Oude Broekmolen. Kon na 
deze vondst werd door het gemeentebestuur van Rijswijk be;;loten de moh:nresum te behou• 
den en te integreren in de nieuwe woonwijk. Uit archiefgegevens viel op te maken dat de 
molen in de 16e eeuw moet zijn gèbouwd ter bemaling van de Oude Broekpolder en in 1871 

is vervangen door een gemaal. 
Dankzij de vondst en bèL daaropvolgende archeologisch <>nderzoek konden de exacte lok.a· 

tie en de vorm van de molen worden vastgçsteld. De molen is een zogenaamde achtkamer 
met gemetselde zijden van elk ca. 3,20 meter lang. De funderingen waren op klei gezet. Ver
scheidene sporen van latere verbouwingen waren aanwezig. Het keldertje met een (in 1871 
gesloopt) tongcwclfje lijkt uit de oudste bouwfase te zijn. Door de Dienst Openbare We:rken 
Rijswijk, afdeling Plantsoenen, is inmiddels een plan ontworpen om de muurresten perma· 

nent zichtbaar te maken. 
Arcbèologischc We:rkgroep Rijswijk J.M. Koot 
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,\0,. 15. Rij,wijk: Oude Brotkmokn SchcmRti>rhc W<'èrg,wc van do muurrostcrL ARnde bcM:Mij• 
de ligt dcllrockmolcnslooL 11:k.J. M. Koot. 1. fundering 16<:ecuw; 2. fundering 17c•18cc:cu w: 3. met
telwerk 19e eeuw; 4. gevonden. 5, g,:rccónstruecrd; 6. w:ttergang; 7. krimp; 8. fundering ko11ingsspil; 
9. gang; JO, kcldc.r; 11. woonk<1mfr; 12. ingang. 

Schipluiden: Harnaschpoldcr (alb. 16) Dank zij de met Rijkswaterstaar gesloten over· 
eenkornst met betrekking tot de docurni:ntati~ van archeologische waarden bij uit le voeren 
Werkzaamheden konden in het voorjaar van 1989 twee vlakbij elkaar gelegen huisterpjes in 
de Harnaschpoldcr tussen Rijswijk en Schipluiden door de ROB worden opgegraven. Beide 
reTP.jes zouden op korte termijn verdwîjnen onder het zandlichaam van Rijksweg 4/19 (zie 
ook p. 343, 345 en 354). De woonplaatsen waren als kleine verhogingen herkenbaar in een 
onregelmatige blokverkaveling in het midden van de polder. De ondergrond van de polder 
bestaat grotendeels uit veen, maar een vrij brede kreekrug is ook hee.l duidelijk in het land
schap herkenbaar. Vanuit deze kreek i" plaat.sclijk een dunne laág klei op het veen afgezet. 
Op de kreekrug zijn bewoningssporen uit de Romeinse Tijd aangetroffen. 

De oudste ,,an de twee terpen is aangelegd op het k.leidek, de jongste is iets verder van 
d~ lm:ckrug, op eèn niet overslibt gedeelte van het veen, opgeworpen. Onder de terpen was 
het veen goed geconserveerd. De terpen zijn opgeworpen uit k.leizoden, die waarschijnlijk 
<>p de nabijgelegen kreekrug zijo gestoken. In deze kleizodcn komen flinke aantallen Ro
meinse scherven \'QQr, In de ophoging kunnen bij beide terpen twee fasen worden onder-
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Afb. 16_ Schipluiden: Harnaschpoldcr. Aa.rdcwcrkvonds1en uit de terpen A en B Schaal l:~. 11,k. 

ROB. L deksel van 3'pol; 2. en 6. p[np:lorfaardcwerk: 3. andcnnekan; 4. knn vanJimburgcr(?) aarde
werk; 5. bakp,rn van roodbakkcnd aardewerk. 
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scheiden. Helaas waren de toppen van de terpen voor het grootste deel afgegrawn. Re.sten 
Van de huizen zclf zijn dan ook niet teruggevonden. Wel was op iedere terp een centrale kuil 
aanwezig die asresten van de haard bevatte. Daarnaast zijn op iedere tup twee waterputten, 
de nodige afval• en mestkuilén en een nink aantal dîcrbegravingcn aangetroffen. 

De eerste fase van de oudste terp lijkt op grond van het aardewerk van kort voor het mid• 
den van de J2c eeuw ce dateren. De bewoning van de tweede fase.lijkt in de L3eeeuw te eindi
gen Op de tweede terp lijkt de bewoning juist dan aan te vangen en in de loop van de 14e 
eeuw te eindigen, zodat het waarschijnlijk is dat de twtcde terp de opvolger van de eeme 
is. Op basis van het botanisch materiaal dat bij bct onderzoek kon worden verzameld is het 
mogelijk een goed beeld te krijgen van de natuurlijke vegetatie in de directe omgeving van 
de terpen in de periode direct voorafgaand aan de ontginningen en uit de bewoningsporiode 
u:lf Daarnaast is hel nodige bekend geworden over de ter plaatse verbouwde en/of gecon~u

meerde cultuurgewassen. 

Schipluiden: De Kcncnbu:rg (afb. 17 en 18) In het voorjaar van 1989 werd de ROB op de 
hoogte ges Leid V-dJl de voorgenomen bouwplannen op het terrein van de voormalige voor
bw,;b1 van kasteel de Kenen burg in bel dorpscentrum van Scbipluiden. De eerste opgraving 
op dit terrein, uirgevoerd door C. Hock, dateert uil 1966. Met een aantal <0cksleuven in 
tuinbouwkassen kon IOèn een gedeelte van ber muurwerk •'3Il de vOQrburcht worden getra· 
ceerd. In de jaren daarna werd ook een gedeelte van de hoofdburcht blootgelegd. 

Grootschalig onderzoek op he, boofdburchuerrein vond onder le iding van E.J. Bult 
plaäts in 1976. De belangrijkste gebouwen van de hoofdburcht en een gedeelte van de gr-<Lcht 
konden toen VTijwcl volledig worden ond1:rzoch1. 

Omdat begin 1990 hel hele voorburchtterrcin bij de nieuwbouw verloren dreigde te gaan 
en omdat bovendien op de niet eerder onderzochte oosrclijke helft van het hoofdburcbtter· 
rein bodemverontreiniging was geconstateerd die moes1 worden wr-.vijderd, werd in overleg 
met de gemeente Schipluiden besloten alle niet eerder onderzochte, bedreigde delen van het 
kasteelterrein geheel op te graven. De gemeente Schipluiden en de Provincie Zuid-Holland 
waren bereid een aanzienlijk deel V-dn de financiële lasten op zich te nemen, Dankzij het on
derzoek kon de kennis V'dJl de bouwgeschiedenis van hel <:0mplex met diverse nieuwe gege· 
ve.ns worden uügebfeid. f-let door de leden van de Historische Vereniging-Oud·Schipluidcn 
op sy$tcmai.i.schc wij,,e ,,.,rzatnelde materiaal uit de grachten heeft veel aanvullende infor· 
marie over de fWlcûe en zelfs de vonn van de gebouwen opgeleverd. 

Op het terrein van de hoofdburch1 zijn geen belangrijke nieuwe gebouwen meer gevon• 
den. Wel konden de muur rond hel complex, de toegangspoort, en de brug naar de voor• 
burcht worden ingemeten. Op het terrein van de voorburcht richtte: bet ondenoek zich in 
eerste instantie op de mogelijke aanwezîgbeid van resten van een oudere voorganger van het 
complex, dat in deze vorm kon na 1400 moet zijn ontstaan. Hiervan is echter niets terugge· 
vonden. Wel werden op bet voorburch11errein twee hoektorens en de muur die het terrein 
aan drie z.ijden omgeeft, een poortgebouw met. brug, de keuken, stal gebouwen, twee beer· 
pu11en en de twee gro1e gebouwen aan de oostzijde van het compie.~ ond=ocht. Een van 
dL"?:C twee gebouwen telde waarschijnlijk twee en het andere drie verdiepingen. Het front 
van de voorburcht moet mede daardoor een imposant aanzicht hebben gchli.d. Rond 1580 
is de voorburcht gedeeltelijk door brand verwoest c:n ontmanteld. Lo de 17e eeuw is hij aan 
de noordzijde van het complex, buiten het opgra,"ingsgebied, weer opnieuw opgebouwd. 

Hoewel er dus geen rei;ten van ct'n l4e-eeuws l<asteel zijn teruggevonden, is het terrein 
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Afb. 17. Schipluiden: De Kencnburg. OvèrLicht Yàn de belangrijkste bouwfasen en sporeJl van het 
kasteel. Thk. •o•. J 15c-ceuws muurwerk; 2. laat 16<:· en 17t·c:cuws muurwerk; 3. vloeren; 4. slot
g,acht; 5. waterputten en beerputten op hc:t hoofdburchtterrcin; 6. liggend hout; 7. palen; 8. kuilèn. 

Atb. 18. Schipluiden: De Kcnenburg. Opg,aving 1989. Overzichtsfo.10 van hel wo<1ngebouw ten 
noorden van de Locgangspoorl van de voorburdn. Fo[O ROB. 

waarschijnlijk wel vanaf net einde van de 12e eeuw bewoond gewecsl. Een brede greppel 
rond een groot erf, kavelsloten, mestkuilen en diverse dierbegravingen, die op de onderste 
onderzoeksvl.akken zichtbaar werden duiden op agrarische bedrijfsvoering in de tijd vooraf
gaande aan de bouw van het kasteel (voor een uitgebreider verslag zie: Bult e.a. 1990). 

Bij de opgravingen de uitwcrkingvan de vondsten van de Kenenburgvormcn de arnnteur
archeologen uit de regio een onmisbare schakel. Zonder hun inzet bad deze campagne nooit 
zo succesvol kunnen verlopen. 
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lnmiddds heelt dt gemeente &hipluidcn besloten de contouren van de hoofdburcht 
2ich1baar ic maken in een aan 1c leggen groe,woon:icmiog. 

Sommelsdijk Ledcn van vereniging De Mo11e vcrrichtLen onderzoek op een braakliggend 
1rrrein dat door de plaauelijkc bevolking 'Boerekouie' wo,d1 genoemd: een boeren haventje. 

Op een kaart uit 1616 is de li~ng ervan aangcgrvcn als een smal vaarwater, dut in verbin
ding stond met de in de pold.,,-Oude land afwa1ercndc WiJdemanskrttk. De teruggevonden 
houten beschoeungen omgaven ttn grote rechthoek. ln de bedding van dit ha,cn1je werd 
afval aang<:1roffen uit de periode eind 17c-18e eeuw. Een aantal goed bewaard gebleven 
&Choenen, een benen heft van een scheermes, een benen kam en een loden schijf mei inscrip-
1ie 2ijn het mees! opvallend. 

Bron R Olivier en: Jaan:rrslag 'De Ninuu MOAS' 1989 

Vianen: Hagestein/Nederlands H ervormdeK.erk(afb. 19) B1Jdc restauratie van het hui
dige kerkgebouw, dat is voongekomen ultccn complerc herbouw uit de jaren 1829/30, ii èert 
oudheidkundig bndemonderzoek ingesteld naardeoudercbouwfascn. DaarbiJ bleek dat de 

voorafgaand" l\liddeleeuwse kerk oorspronkelijk een rechthoekige walvorm had, mei bui
tenwerksc afmetingen '"an 24 bij 11 m. ~ kerk wa, grot"ndeelsopgetrokkcn uil blokken tur
Stcen (30/36x 10 cm); alleen het W('Stdijke gedeelte van de zuidelijke langsmuurg1ng meteen 
staande ,vcgabruptoverin metsclwcrkvanVTij grotekloostermoppcn(30 x 15 x 7 cm). Verder 

werden hier en daur inddenlclc tOC\"OegÎngen en reparaties van kloostermop, onder andere 
in de beide hoeken van de rechte koonluitingsmuur, gecons1atecrd; in deze gevallen was het 
steenformaat 1eu klcmcr(28 x 14 x 7 cm). De koormuur bleek aan de buitenzijde voon:icn te 
lijn van een aizaa1; de2C bevond zich op0,65 m -maaiveld. De muren van het huidige kerk
gebouw ru11ten voor ttn groot deel direct op de ovcrgcbk-ven oude muren in de ondergrond. 

Volgens de historische gcge'"'-'ns (Van C-roningen 1989} is de ccrsle kerk vèrmocddijk ge
bouwd na U08, toen Hagencin het centn.tm van een moederparochie werd. Dc..c Middel

ecuw.e kerk werd in 14-05 en1S1ig beschruligd of verwoest. waarna h~rstc:I ,-olgde Een brand 
tu•S<"n 1599en 1601 legde de kerk grotendeels in puin. Alleen het koor blccfbchoudcn; himn 
IV\'rd voonaan gekerkt. ln 1785 werden de nog OV'-'rcind staande schipmuren gesloopt. In 
1829/30 volgde Cèn volledige nieuwbouw, grotcndccl, op de best(UUlde fundamcn1t·n. De 
nieuwe kerk werd eelt1.,,- aan de oo~tzijdc ingckon en kreeg daar een :l/5 sluiting. 1ènslotte 

werd ook het oude koor afgebroken, zodat van de Middeleeu- kerk alleen de toren aan de 
\\-e>trijdc restte. l letarchcologisch ondcrwek heeft riclt beperkt tOl smalle stroken aan wee~
rijden \"an. de kerkmuren en tol het opsporen van de buiten de kerk gelegen Middeleeuwse 
koorsluiting. Er IS ><eintg te zeggen overeen cvemuele nadece indeling van de Middeleeuwse 
kerkruimte. WlU het een eenbeukigc zaal kerk - met een overspanning van bijna 10 m wel erg 

breect - of betrof hei een, ,-oor Nederland overigens zeldzame, Romaanse hallekerk! Deze 
vragen blC\-en onopgelost. De, datering vaa het bouwwerk valt m teder geval na ll08 en gezien 

de grote kloostermoppen in het wcs1elijke gedeelte mogelijk nog voor 1200. De tweede helft 
van de J2eeeuw lijkt het meest waarschijnlijk. De rcpan,ties met kloostermoppen in het oos
tchJk""lnd kunnen kort na 1200 zijn uitgevoenl. Aan deze kerk is in de 13eeeuw aan de west· 
'1Jde een toren rocgcvoegd, waarvan de ond.,,-bouw nog in de bestaande toren aanwezig i•. 

Medewerking aan het onder20<'k werd ,-erleend door A. Verlck, opz,chtcr bij Architecten

bureau Ir. R Visser te SchoonhO\-en. 
ROB, Amersfoort H . Sarfatij 
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Afb. 19. Vianen: Hag,:,,1ijn/Nederlnnds Hervormde K•rk. Pla1tegrond van de huidige kerl< en de 
oudere bouwfascm. l. kloosu:ntlOppent 2. tul'$tccn. 

Vlaardingen Bij verbouwingswerkzaamheden in een pand op de hoek van de Zomer
straat en de Bredcstraat kwarnen muurresien rcvoorschijn die, naar archietbronnen heb~ 
uilgewezen, geïnterpreteerd kunnen worden al,; een deel van een stenen diJ7<Vers1eviging ui1 
de 15eof 16eeeuw. De lok>\lie bevindl z.ichaan de zuidzijde van dekerkterp van Vlaardingen 
wnarop in ieder geval vanaf de lle eeuw bewoning heeft plaat•g,;vonden. Ln de loop van de 
15e eeuw werd deze terp door de Maas :).angetast en werden gedecltén afgeslagen. Ter be
scherm ing van het terplichaam werden op 1<1-,c van het Hoogheemraadschap van Delfland 
bepaalde (iijk"Jakkcn verstevigd door de oorspronkelijke houten beplatingen te vervangen 
door~ stenen muur. &n bewijs voor de aantasting vormen de zandige kleiafzctüngen ter 
plekke, met scherfmateriaal daterend uit de lle tot en met de 15e eeuw. Vermeldenswaard 
zijn in dit kader ook de boomstamkistgra\ltn die aan het eind van de !Se eeuw en rond 1745 
blootspoclden door het erosieve Maaswater. Deze graven waren afkomstig uit hel terp

lichaam. 
Bij hel archeologisch onderzoek werd een deel van een stenen dijk gelokaliseerd en in de· 

tail onderzocht. Het betreft een nog-1,85 meter hoge muur (de oonpronkdijke hoogt<, koo 
niet mctr worden vastgesteld) met een dikte van ca. 0,45 meter. Op één plaats werd ook een 
steunbeer aangetroffen, Deze was gemiddeld 0,75 meter breed en diep en was nog even hoog 
al8 de muur zelf. De steunbeer bevond <Zich aan de landzijde van de muur. 

Uit een latere p,,riode (laatste kwart 17c eeuw) werd een beerput opgcg-ravtn. Deze put, 
waarin een aantal pijpaardeo figuurtjes lagen, stond niet in relatie tot de muur, maar be
hoort tot de latere stedelijke bebou,ving. De verzamelde ecologische monsters uit de put wor• 
deu door de heer Kuijper (IPL) onderzocht. 

Hclinium J. P. ter Brugge 

Vlist: Stolwijk Bij nieuwbouwwerkzaamheden aan de noordrand van de kcrkheuvel van 
Stolwijk werden funderingen en een mogelijke kelder aangetroffen. Onderzoek ter plaatse 
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lttnle dal het een 17e-ttuwse fundering be1n,f1. Van ,,:rdcr ondcTZOCk is afg<,zien; het 
muurwerk is afgedekt. 

Voorburg: Parkwcg/Nz H·lerrein Begin 1989 kwam een omvangrijk, midden op de 
BI randwal Rijswijk-VcJQrschoien gckgcn terrein beschikbaar voor onderzoek. Door de Ar· 
cheologische Werkgroep Voorburg werd op een anntal lokaties verkennend ondcrLOCk ,,:r• 
nchL H,ttblJ 1s vastgesteld dat een groot deel ,.,.n het terrein tot na de l\1iddelceuw;,n een 
Vttndeprcssie 1$geweest. Deze laagte zal in verbmding hebben gestaan met het gro1e vceng,,
bicd ten oosten van de oud&te srrandwal. Op een aantul duintjes aan de westzijde van de de
pressie 1s m de 14e t·n 15e eeuw zand gewonnen. Dit gebeurde door hel graven van rechthoc,
kil(c kuilen (ca 1,5-2 x 0,5 meter), van elkaar geschr,dcn door dammetjes. Aan de zuidoost· 
zijde van het terrein, op de rand van de deprbSiC, lag ttn 15e-ceuwsc edbegrenzing van 
de bebouwing aan de Herenstraa1 Door de lage hgg,ng van het grootste deel van hel terrein 
is het tot het einde van de 19e eeuw niet in de uitbreiding van de dorpskern betrokken. 

Archeologische Werkgroep Voorburg J.K Hager.. 

Zoetermeer De, .1rcheologische "trkgroep Zoetermeerverrichttc onderzoek aan de Regu
hersdam russen Zoetermeer en Delft. Op de piel "ertlen bewomngssporen aangetroffen uit 
de 16" eeuw, die rnogdijk verband houden met een overtoom die in deze om,ieving wordt 
vermoed. D1vcrsl" fund«ringsrcsten werden aangetroffen. Het onderzoek wortlt voortgezel. 

Zwijndnecht Voorafgaand aan de aanleg ,·an een park langs de noordkant van het rivier· 
IJt" de 0.,.-cJ, in Heer Oudcland• Ambacht, ""'rd ren onderzoek ,-crrichl op een perceel waar 
,ich zowel b,_,y,onongs,porcn uit de Late Middeleeuwen als u11 de 17e-18c eeu" be-·mden. 
1 let onderzoek werd lina.nciëel gc•teund door de gemeente Zwijndn:chl en de provincie 
7.uid Holland. 

De Middeleeuwac sporen - kuilen en gr;,ppels waren gcleg,,n op de zandigl: oeverwal 
van de Dc,,-d. De grondsporen waren afgedekt door enkele decimeters zware klei. Het aarde
"rrk wijst op doorlopende be"onmg vanaf de lleof 12ceeuw tot m de vroege 14c eeuw, dus 
vanaf de ontginningsfase van de Zwijndrechtse Waard tot aan de ondergang erv-.1n, door 
over5tromin.gen, rond 1314. 

Aan de kop van het p,:rced in kwt,~tie, nabij het dijkje langs de Oevel, bevonden ,irh dicht 
onder het ma,mi:ld bakstenen funderingen en muurresten van e.:n eenvoudige behuizing. 
Blijken het aangetroffen aard.,_....crk en enkele munt vondsten ""'rd deze lokauc gedurende 
de 17c en de vroege 18c eeuw bewoond. Op hei voormalige erf ,-an deu woning werden on
der meer de fund~ringcn van een vierkante bakstenen oven en van een bijna 17 m lang ge· 
nietlleld wa1erafv0t·rkanaal ontgraven, dat uit het ach1crhui6jevan de woningnaarccn vroe
'!trc sloot leidde. De vele ijzcn,n nagels, ,lakken en hoelijzers wijzen op een hoefsmederij. 
\oord<' fundering van het huis heefc men destijds Laat-Middelceuw~ bakstenen (formaat 
2!i/26 x 12/1.3 x 5/6 cm) en verschillende kalk-en hnrds1enen bouwfragmenten secundair ge
bruikt. WaarschijnliJk was dil matenaal van het kort na 1421 gefüchtc enin 1572 vt'mielde 
klooster Eemstcyn, dat in de nabijheid lag. 

BOOR. Rotterdam R.J B Hageman en M.C. van Trierwn 

Zij dcrvcldt De heer de jong uit Leerdam meldde de vondst ,,in een drietal aspotten aan
Rc1roff.-n onder de vloer~= een boerderiJ. De potten dateren ui! de 14e-16e eeuw. 
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H.J.A.H.G. Mct1claars 

Archiefnieuws 

AanwinttèD en _gedrukte tMpngt.n 1988 ~n 
1989 

In d<' rubriek ·word1 vooral gcwru--n OJ> archie\en, 
v~n belang voor low! en n:g,on;uJ h"u,rilch an
dort«k. die in 1988 en 1989 in op,nbAre ar<h1cf· 
lx-Yt.wrplaaucn ZIJn op~nomcn. Da.arnaast "-or
den de archieve11 vem,dd waarvan een gedrukte 
1nvcntans is verschenen. 
Dct~ rubriek \'t"rkhccn cienier volgen~ dcz.r op· 
> ·1 1n Holland. 19t J&at'!""K (1987), nr 2, blz 
113117,en20ejaargang(l988).nr 3,blz 151-157. 

Holl:lnd, algemeen 

1 ft1 manlJtr;rie van Socia.lr Zukc-n drnt·~ <led~
"'" die bij de Arbe1d11nsp..-ti<S ztJn ""ngdcgd 
rn "-ctband mee dt ,crlc-rung \-iffl Hindtl"'\"Ct.vcr
,n,nnmgen 1890-1960. 0>er""" de rtJl.,an:luc
vcn \\'dke mogdijkhrden tot onderzoek do Hm
dtrwctbdehe1dcn bieden, wordt door F. f.J. M. 
Ctrut"dll UHet"nqc✓.cl in deel LX \"an dr St"rie Bron
comm~tal"OJ. UHgt"1Jt''Cn door dt S1ichung AT• 
ch,d Publicatk$. o.,,., broncmmnenun:n ujn 1n 
lNkr "°'al ter inzac:c bu alle a~hit'fdu~nst~n-
0<: kadaru:alc mmuu1plaM 1832 mer de b1Jbcho
rrnde Oonpronkclijk A.mw11zcndc 1llfrl• van •1-
lo gemeenten in Noord- en Zuid-llqlland kwa· 
tntn ID de bctn:0cndr riJk..ardu.--rn 1 ·r tnl<lgc. 

'-oord-Holland 

AlJemecn 

U.- Sucllung ~nör'd Hollands Zu1vclarcl11cf te 
Lu1tcwinkd ~ c~n groot aa.ntnl an-h1("-..tn m be-
"••ring un arthlcfdi.-rurrn Het rijksarchief in 
~uord-HDlland ,·.-rw,crf de anch,cvrn van de 
V«rnigmg 101 On1w1kkchng VM dr l.nndbouw 
in Holland,, Noorderkwilrtier, 1871-1940, van de 
ll<>nd """ Zu,vtlfobriekcn in Noord-Holland, 
trJOb-l9b9, ~ '-öU1 t'fll'tt' zui,d&britkJn 1n de kop 
Yiln de pmvinac. A~h,n-.:n ,-an zm...,lfabrickcn 
an \\cst-Foesland kv..a.mcn 10 het 11rtrk•rch1c-f in 
lloom te bcrusrcn 

Alkma.ar 

I IC"t gt"mttn1carch1d \-crwac.rf de arch1C'vm van 
de \'n1nnn1g Hcrvt1rmdm (fa'llngdische Unit), 
1921>-1985, de vtx:tbahrrcniging ,., '67, 1955-

1985. <n de (arruhe Ou Tour. 174-l-1931. 
0.. Kamer van Koophandel droeg de l tanddsrc
'!'Slerdoos,er., ,-an rus,en 1922 en 1960 npg,,hc,,-cn 
l>t"drij\t~n O\·cr ann het njksarch1d in Noord· 
Holland. 

AmJtc.lvcen 

Door de gemeen re "' nl he, ucl!icf Vllll de Sti.ch
rmg Opcnlucht,pcl Bc11triJs, 1950-1964, 1n bcwa• 
rnlt,; genomen. 

Amarcrdam 

HC"I ~mttnrcarchad \lcrwu:rf de arch1n-cn van 
een lwt:t:taJ wcrrldl>croerndt: Amstrirdamse tn· 

ot,llinl!"n: her Concertgebouw, 1889-1982. en het 
Am<1<lho1cl, 1866-19fl0. 
Ynor de ("'1>ning)bou,..·gc,clûcdenit z1Jn vllll be
la.n~ dt' omvangnjkc an.h,~ "-an de, arc.hilcctcn 
f A Wamtr.,, !900-1952, •n A. Wnmtr1, 1900-
1970, de archieven van de woningbou"""°rcni
ging 'Salomo', J853•1%0, de N.V. Bouwondcmc
m,ng 'Jordaa,,', 1869-1971, Je Sw:lsw,-rkcn en 

·gc,bou"'"" (,-oorheen StadJfabnekambr), 1812-
1~5 •n de \'ettlll't'ng Am!tcrdams hou" rond1>, 
190.\-1975 
Btdnjfsarch.Jcw.n wtrdc-n "·tn-."'Or.-en van. de- ta· 
bnk,handcl Kluy1rnanr, 1890-1940, de goud- en 
zilver,.mc-dcu Fa. Schaap en Cir=. 19·18•1977. 
uial(<'Wrij Elsevier, 1945•1987, en GN<.J,cr en 
Krmp,•r, 1890-1.948 
Op h<t g,,bicd 1111n de ..-httfJ'-aar1 h,amcn ar· 
eh1c-,-cn binnen van: de <1<h<epo,mcdtrij C Schut 
1-f:w, 1909.J9791 hrt wrrkwig• en scht1.·11~bouw· 
kund1g cxpcrti><burrau A.j.J van den Andel. 
1891-1970. en d, Vcrcnigmg voor ulgcmcnc 
llCh«pvaanbclang,,n, 11191-1983 
De.· Mchic:,,-en \-°4lrt c('n v,crt.a..l r.k. parochin ""~r
dcn m bcw-arinsr gcnomt-n· de H Auguau.nus m 
Bu11,awddert, 18cecuw•l970. de H.11. Martcla· 
rrn vfln Gorcurn tt' Wntcrgr:.1-afämccr, 1902·1982, 
0 L Vrt1uw Koningin van de vn'de, 1900-1970. 
en H Vin""11riw a PauJo. 1900-1981 
Vtnfttt aanwin,ten wu~o o.a.. dt- archinTn \.-an 

het ünma k1nde=ckcnhuu. 186-1-1988, de •ocië
m r De Knng:, 1922-1980, rn de Dinmnn1brun, 
19 11-1960. 
Van twee arclun-'"fl verschenen invcnu.1.rlncn in 
druk de Afdeling Algt:mcnc Zaken ,..,. de ge· 
mrenr•ecrctane, 1812· 19iS. door P.J Blom en her 
collt-Rt \.an Aalmoezi:mf'l"S, ,eden 1666 van Re· 
gr-num van b.ct Aalmoezcnieniwceshuii,~ 16J3-
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Arth,cfrueU\\S 

l82~(1828}, door F.. Ll ... =..--Prl,u 

Bl•rkum 

He, strccb.rchid ,n Hilversum publicttrdc een 
\-OOr1opigc Jn\-cntun.s van de archiC'\-~n ,-a,n de- ge-· 
rn<'<'nte Blancu111, 1698-1926. '"" do hand van 
M AP de Vaan 

Bun um 

l lct stads.archief van Naa:rdrn vrrwicrf ht"t a:r• 
rhl<·( van de doc,psgtzindc gernr~ntc Bu1oium" 
Naarden. 

Drccbte::rla.od 

ArtbJcf,tukken vnn de cobpenuo,·c zuivelfabriek 
•t:urcka' Ie Binnenwijzend, 1904-1964 werden in 

'-•ring t:"gt"'t'n aan hrt ,irttkatd,ief 1n 

Hoorn 

Edam 

Het stn:dtarch,cr \o\'atcrland an Purmerend vtr· 
wu:rf het archief van de: l'\'V Keramische Indus
Ine f'ri,. 19-41-1970. 
De lnvt"ntaris vBn het archie.t vuo de Nederl"n<l~
l,nwli1ischc gcmccnic. 1779-1888, door 1· 
Schoonhorn, .,,rd gepubliceerd ,n De Jood,, 
Gcmccolc ,an l:.cLi.m 1779-1886 (uitga,.., Vcrcni· 
g•nR Oud Edam, 1989). 

Enkhui:r.cn 

Aan hel otrccl..1rcl11tf in Hoorn ""nl het arch1d 
van de E,angchsch-Luthcl'K' gcrnrcntt; 1632 
IYtlb, in ~'llrinK gegeven. 

'1-Craveland 

81J het rtn.-d:nrclur:f an Hilversum vcncheen de 
gedrukte fovenuarn• vä.n de archieven van de pöl• 
der •,-Gravel•nd, 1625-1979, door P.S.M . Veil • 
rRJ.J>. Di1:rtrcckarchiefnarn ook de átthie-~n van 
dt hrr--orrnde kcrk,raad en d1aron1c, 1658-1946, 
in ~aring. 

llaarlc-m 

Hr, ~cmccnce.arch1cr nam de fragmcnlcn in be· 
Wdnngvandc.irth1C\-cn van ec.n danlal r.k.. Ic.looi.· 
ltr~ en kerken die voorheen b1J het b~dom Haar· 
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1cm bcru ttcn 
Het ar~hief van K. Vi"ers Au1odien.ien, 1912-
1982, bekend al, De Snoll• Vi,..,,, wtrcl ,n bt.'Wll• 
ring gcgov,:n aan het riJksarch,rf ,n Noord· 
Holland 

Ha.arlemmr.rliede en Spu.mwoudC' 

In ht1 gcmcentearcrucf te Haarlem kw~mcn te 
be.runen de- archieven v•n de vcn:mgmg: \"OOr bc
drijfS\'OOrhchung 'IJpoklcr,', 1935-1983. de KVP, 

afdehng Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
1948-1980, en de kruitVt'rcnii;ing, 1892 1984. 

Han:nkan pcl 

Het arrh,rf van de r k. parochie van de Il Wui· 
fram 1c Wuarland, 19 19-1970, werd in brwaring 
l!"lll"'"Cn ••n hrt rijk,arrhiefin Noord•llolland. 

Hilvenum 

Het .a1reek.arrhicfvcrw1erf de tckcmOfien en cor
rcspondr111ie bctrdTcndc de bouwvergunningen 
•= inmiddels g,:sloop1< panden. D1t mate ria.al is 
tocgan~Jijk op :stnLi1tna•un Verder k"'Wllamcn in 
het 5Crc-tka.rrhicf ic brrus,c.n de al"Chicvcn ,-nn de 
gadnrmecrtk clossis I lil•crsum, 1932-1984, en 
van de fomilie Bijhtrd/Dc Wi1, «~ti<lla.brlk&n-
1a,, 177·H9+4 Tcnsfo11c kwam in hrt <treek· 
arducf de coUcctie \'an Co-ten rijk ier inug,,. De 
collect" b..va1 premcn. fo10·• en knip.cl, van 
oud-1 ltlver<um, ca. 1890-1970. 

Hoom 

Het scrcwrch.ief \'cl""Wicrr de: ar<:h1n~n "-an 
Schtrmrr'• Wijnhnndcn, 1735-1982, "an de Vak
,chool \/OOr Karunnakcrs, 1909-1950, van de 
C\'!lngdi,ch-luthcrse g<'m«me, 1628-1982. en 
,-an de fainihc Cuba,iu•, 1841-1986. 

llpcndom 

Hel 1-trrtkan:h1d" Wau:rlMd te Purmrn-ud nn.ni 
van hel gt"mttm<-B.rclut"( \+\n Am~1udam het ar
chief CJ\'Cr van de doo("~zmde gemeente Om 
llp-Land•rnecr. 1663-1898. 

Katwoude 

Onder de tltd 'ArdUC'\<n """ Katwoud,' publi· 
cccrdc he1>trcckarch1<fWatedand in Purmerend 



lff\("nt.ruxn van h(1 are.hier van he1 dorps-. le!
'""' poldcrl>Qmur, 1322-1738, en ,-an het o.rchicr 
,-an h<t poldcrbntuur, 1796-1981, door F. 
SchDOnhcim 

Landimtt.r 

Z1< ll~ndam 

Ht1 al't'.hicf '"'" de hrr,unndc ,;,mecntc, 1865-
1971, "'ud in bc,,·arin~ gcgc,·cn aan h<t rue,,kar-
• h1c-l m Hil"--.:nurr 

Monnickendam 

Hrt Jtrttk.arcluef \,\'a_1<'rland tt" Puunrrend pu
bhc:ttrde een 1m·f'ntaru van het a.rchid d<"r sa;re. 

ranc \.1lll de gc-mttnlc ~lonn,ckt-ndarn. 1814· 
l'lH rloor J S.-l"lllhod 

Naarden 

H<1 ,t.'ltllan:hicl , ..... ,.rr de archiC\Ch van dt 
doops<(tZiruk gnn...-n1c 8W>UJDSurdcn, 1'!07-
l'>Rt; 

Niedorp 

Hri arcluel\-an der.l. parochie ,,,.n dt H Marti
nus m 'c \'cld, 169t,-1974 \o\'erd m ~-anng g~ 
\.t'n ,un hel rÎJbarch1d an Noord-l-lolJand. 

Noorder-Koggenland 

Aan het ,treckanhirl ,n Hoorn werd het arthid 
\'ltn h<1 tk-portrmmt lhuw,,n van dt \l.uu
l<h•pp•J 101 ;\'ut van '1 Alg,:mccn ('Gro<r :-:111'), 
1858-1987, gc•chonken. 

Opmeer 

A..n be, st<ttbrch1cl ,n Hoorn wtrdcn de archie
vtn \.itn de hcn'Ormdl" ~mecntc te H~'OUcL 
lb57 1981, en de rk pMOCh1c van de Il Bonifa
<11" te Spanbn)('k, 1770-1978, in bewanng g,,ge· 
\'t"J'I 

Ah nr 8 in de- \•'ll"fltfri«e in"~tarH,l"C'ek~ \.tr~ 
l<httn bij het >'l't'.Ckarchtd de tnVt'tlUIN van de 
l«~ta.nc-arcbu:,.-cn \.'al\ de ~rnecn1c-Opmttr c.n 
Sp.1nbroclc 1817-1959(1972) en het archief van d• 

Arch1dnicuws 

Dorp.waag van Opmecr(l856-1859), door Jan de 
Brum 

Purmerend 

Het strc:t:karchjd \\ratc-rl;tnd ,-crwierf de archir-
\'CJI ,·an de drukk,rij en wt~-crij \1uu'IIC', 1918-
198\. \'an het gemecntr.ucliid ,an Arnst,rdam 
werd het archief van de doopsgezinde 1!1'tn«n1c, 
1603·1815, overgenomen, 

Schoorl 

Het •rchi.! van lm Vttfond• Schoorl, 1888-1976. 
kw.un in hetgeme,cn1c.trdticfvan AJkmau te be-
runen. 

S1cdcb,oec 

Aan het nrcdcarçhirf'" Hoorn wrnl het archief 
van hel g<'r<fonnttrdt .,,nhuis in Grootrbroclt, 
1701·1976, m bewanng geg"'= 

Vdten 

Bchah'C het archief van de -.[deling \'tl>Cn van de 
Vmc van Vrou"d1Jkt \'rijwillig,,ri. 19tb•1985. 
kwamtn m het gcmecntearclucr cnisc kcrkthJke 
ttrch,c-vt'o ter inzag.:: die- van de hervormde ge
n,eonton te Vcls,n-/.uid, 1867-197~. rn Vd,cn• 
Noord, 1922-1977, tn vo.n de \'Cl't'.Dlfllll8 voor 
VnJtmn,~ Hervormden 1c Vd.,cn/'1 Brumbcs, 
1929-1986. 

Vtinhuizcn 

Het ,t.ttckarcbicf in Hoorn \"Crw1trl dir ovcrge
bln-cn al'C'hiefstukkcn van dc(OÖpcrat1~-c Z.W\.-cl• 

fabncl 'De Volhardmf 1c Hem. 190b-1962 

\Varmhuizcn 

Het archief van dr h=rmdc gcm<t'nlt, 1850-
1980, kwam in he, gcmètJltearchierv11.11 Alkmaar 
l<' lM-Tustien. 

W«tp 

In htt gcmttnt~ar<:h1tfkwamcn de arclucvc.n ter 
mu,c,, ,an dcvvn, ardding Weàp, 1958-1988. en 
,an de smederij W1Jcbc:bu1 1892-1923 
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Arrhicfnicuws 

Wnter-Koggcnland 

Aan het nreeknrchoefin Room werd het nrchicf 
van de r.lt. parocluc Q_ L. Vrouw Rozenkrans in 
~ Goorn. 1853-1984, in bc...-arin,r gegeven 

Wcn-Fri"land 

Door hel waterschap Wcstfrieslond wcnlc:n de ar• 
ch1cvcn ,...,, een groot aantal lokAJe polders. l9c-
20c eeuw, aan h<t strecka:n:hief in Hoorn overge
dragen. Bij de•• ov,:rdracb1 hoorde ook het or
d1id' vao de N. V, Lokaal Spoorv.·cg Moauchap• 
pij ' liolland, Noordcrkwaruer', 1884-1936. Ook 
krttg hc:t ruttkarrrucf fragmeni<n 10 bcwann~ 
van archlC\'Cn van '-'OOnnaligt! zuwc:lfabriekcn 

Zurutad 

0,, arch1e,-.:n wn de banne Wcs1uan en de pol· 
dfr W..uaan, 1680·1970, kwarnen in hel ge· 
mecntcw-cbje:f cc bcNJtcn. 
Ook verwierf her gcmeentearchicfcnigeomwng'" 
rijke bedrijfsarchieven; die van de machincfa• 
britk Fa. P. :\-1 Ouyv,s ,n Koog aan de Zaan, 
1900-19♦5, de Fa. Gebr. Goner, aannemer, en 
bouwkundigen to Wormerveer, 1887•1966, en de 
Fa.Jan Tavenicr, schccpmakdaarien cnrgndoors 
IC .laarulam, 1950-1980. 
Een l~"CC.taJ archic\/~n ,'all doopsgcz.inde gancc.n• 
«n ""rd in bewaring genomen· Zaandam Oost 
en Wc,t, 1840-1970, c,n Wc,stzaan, 1660-1970 
Vc:rde.r verwicrr htt ge.mcc.nlrnrthld o.a. het 11~ 

ch1ef van hel Wonncm:cn M•nncnkoor, 1878• 
1968, en de a1:kuckvrrcniging 'Zaanlillld', 1933-
1987 De Kamer ....,, Koophandel droeg de 
Handcls•registerdots1crs van bcdriJ\·cn die in de 
peruxJe 1922-1960 werden opKcgcvcn over non 
hei rijk'1U'Chief in Haarlem. 

Zuid-R olbn.d 

-\11 nr 51 venchecn in de inv,:ntanuccb van de 
Holland~ Rijk,an:hi= de inventaris ""° hrt 
arch1c( van de famihc \'all M:ueneuc en van de 
htcrlljkhcid Ma,cncsse. 1251-19]7, d9or J.C. 
Kon. 

AlblUJCrWaJ11.rd 

In dr an:hirfbcwnnrplaats van htl hooghccm 
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raachchap wudr:n de are.hieven van een dnctal 
poldcr,op~nomcn, Kcrtbcrg,chccnAchthovcn· 
sche Uhcrwaorden, 1858·1988, De F.cndracht, 
1812-1988, en De Uitccrwurdcn, 185+ 1988 

Albrantawurd 

ln de a rchiefbeM.Mrplnats Vtlfl hei watcnchap 
IJ.sclmondc kwamen de archic,-en tr bcnmen 
,-an ttn &dntal polder, 1n Rhoon en P~ndrecht. 
1617·1973 In deze arth1C\'<:n werd een klein 
restant aangetroffen van he, archiefviln de hoge 
lteerlijkhdd Rhoon en Pcndrecht, 1700-1802. 
Het cigcnliJke archicfvnn dcz.c hoge hcerlijkhcirl 
ging in 1940 door oorlogsg,:..'Cld w,rlorrn 

B,u-endr,cht 

Bij het wn<cnchap JJs,clmondc ver,chccn de in
,·cn1aris -..-an het archief van waterschap De J<.oc.. 
dood, 1850-1973, door J f ,-an Roo1_Jen 

B crnilSC' 

Het an:h1ef wn de v.crluicden,-ettnigmg 'De 
Hoop' te Zuidland, 1900-1977, werd ut bcwanng 
gege:vc.n aan hr:t strcck.ue:hl ... -ariaat Voomc-Pu1· 
lcn en Rozcmbu.rg. 

Bodcgnvt.o 

De arclucvcn van de Nutskleutcm:hool, 1885· 
1987, en van de porochie vlln de H. Willibrordu,, 
1719-1976, k-men ter in:wgc in het ,trcckarchi
~-anaat 'Rijn.1.1rcck' te \.Votrde.n. 

B01koop 

Het archief van de rijkxmiddclbare tuimichool 
kwam ,n het rijksarchief ,n Zuid-Holland t< be
rus1e:n. 

Brielle 

In de invcntarisrccks van het ffl'CC.karchivariaat 
Voome·Puucn en Ro,cnburg •'Cl"IChecn als nr. 8: 
De archi~en van de penningmeester van de 
•andvoctJ>adcn in.hc< land van Voomr en de be
sturen VArl de grindweg Briclle-Nicuw"Bcijer• 
landsc Veer en de tcniairc weg 65, 172.,-1971, en 
als or. 9, ! let archid' ""° de polder S,. /\nnapol· 
der en het Schapcngon, (1806)1811-1973 Beide 
invcnia,.,•cn zijn van de hand van L.W, Hordijk. 



Odft 

i-'fct gtme~mearchid \'CJ"Wlcrf de nrèhicvcn vnn: 

tto aanml 1tuden1envcrenigingc-n. 
- dr ,. .. Jnhand•I <n chnillecrderij Hcllebrckers. 

1900-1970, 
de afddin~ Oclf1 van de Ond,mcmcnfcdcra· 
lic, 1970,1982, 

- de Ddfüchr Caroussel Vercn,ging, 1938-1978, 
de bclangt"m..:n:111,png Staaulicdcnbu1m, 
1973-1980. 
de KomnkhJkc NederlandJe Mrunschapp1J ter 
BcvordcrlnR v,m de Genteskun!I, afdeling 
0.1ft. 1882-1985 

In de druk \Tnth~dc in\"t"n1ari1,-anhct ardlit'f 
van de EvanRehsch·Lulhrm: gcmttntc d<JOr H 
Groe.newold 

Dordncltt 

Het gonccnc('.tr'thicr ,·crw1crf de arch1ev-rn van 
de NedorlandJ-urawti..,he gemeente, 
d, Dordrecht•< Medische Spcciali.icn Vertni· 
ging-. 192~·1978, 
de- Dordttt htlC' Gymn.asiutrndub ~v0",1u:11

• 

l9UH987. 
de Dordrt'chtl<:.ht Brandtw1.ftr Vucenigmg. 
1927·1967, 
dr Commandcur,.Vcrccmg1ng 'Jan van der 
Hcijdcn'. 1960-1978, 

- de Dordr.< ht•• Kr.ich,spon· en Atletiek \<r• 
rn1g,ng- 'Hcnulei, 1896-1989. 

The,e t:ollectiefl bc-1re:ffende de Grote Kerk kv.'R• 
men 1n het ge-mecntcarcluer tt ~ru!tcn, die van 
de Werkgroep ·Gl'III< ~- en een «>ll<etic 11uk• 
ken brtrdfc:ndr d• rostaurau• 

Or iebruggen 

Het archief ,-an de gcrcform«rdo kerk te Waill' 
d«, 1887-1987, kwam werd in bewaring ~n 
•an het strttk.arch1c:f 1 RijnMret"k0 te \i\'ocrdcn 

Cicsscn)anden 

Bij het gcmt"ffl1earcbu:f ,-an Gonnchcm werd hc:t 
ttn hief \'3.Jl dt hervormde gcmrtnrc van Giessen
:-.iieuwkm c:n Ncdc.rslingdand, l6îH979, toe• 
g,inkclijk gcma~k1. 

Arch1cfmcuws 

- de Openbare Las.aal en Bibhoth«k, 1917· 
l98~, 

- de pedagogische academie Juliana van Stol• 
berg. 1907-1976, 

- de commandant van de 6c compagntc van de 
1'cderlandJc Binnenlandse Strijdkra, htcn, 
"rijdend gedcchc 1937-1985, de w,:rkgrocp 
'Stop de ncurronenbom - Stop de kernwapens 
Gorinchem en amMrt:kcn·. ~ hr1 vrfflesover
le<! Gonncbcm en om,nrckcn, 1981-198• 

Gouda 

Het gcmccntearchid startte een nieuwe gedrukte 
n,da Midden-Holland"" 1ocgangen Als eerste 
VCJ"!CChrne,o hierin de inventaris \."3R de arc.h1a-en 
van de N V Koninklijke Stearine Kanncnfabnck 
Goud11·Apolla, 1858·1960, door i\.l'. llockstra, 
en de im,-c.ntari!I V-.$110 de anhfoven van de Gerefö.P 
meerde kuk van Gouda. 1849-1983. door J.A. de 
Jong. V('rdcr kw.uncn ,er inzage d<" archiC'\·cn 
van; 

- de plnteclbakkcrij en pijpenfabric.krn 'Zenith', 
v/h Fa. P.J. van der Wam Azn, 1914•198+. 

- dr honkbal· en sof1bahercniging "The Bra=', 
196~·198~. 

- de vortbalvcrcmg1ng F.C. Olymp,a, 1886· 
1986, 

- Abvn-Kabo, afdeling Gouda, 1964 1983. 
- het l(Om<ngd koor 1bonkuru1 Cnrcilia (aftl. 

Gouda van de \ laauchappij 101 lk-.-onlcring 
der ' lbnnku,m), 1923-1981. 

Verder wrrd het archi<fvan de Kamer van Koop· 
bru1del, 1833-1922, in bewaring genomen. De no· 
ruien van de Kamer v~n Koophandel, 1922-1950, 
h,,,1mcn ,n het rijksarchief lD Zu,d-Hollruxl " 
bcru..,1tn 

~,-Cnvcnh11;g,: 

Hc-t R("fflttntcarcbicf "~rwittf dir- :itchi~-rn van 
=il!" bekende Haags,- boekhandel, W. P. van 
S1ockurn en Zn, 1833-1972, en Gebroeders van 
Cleef, 1909-1961. Andcn, 3ll.llwin11cn waren de 
archieven viin! 
- de firma Pand.er tn Zonen tn opvolgen, 

1868-1979. 
- de drukkerij Trio. 1897-1984, 
- de bdcggingsmao1schappij Sportlann, 

1927-1982, 
Corincbcm - de chri11dijk·hi<1oriM:hc ki"vcren,gmg Den 

Ha•M• 189+-1973, 
1101 '!"meen te.archief vc"' ,erf de archi.-,•n van: - h<t fonds van L1cfdad1ghcid voor Rooms-Ka• 
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Archiefnieuws 

thohck<n. 184+1977. 
- de TllC benrijding, 1904-1982, 
- de Sti<htmg Laan van MccniCIVOOn 1899· 

1987, 
- de V<"rttnh(ingvoor ni.UUurbeKC.htnnint,i;, J926· 

1971, 
- de parocluc H. Engel~aardcrs, l<112-1982, 

de 111ch11ng Madunxwn, 1952-1978, 
- NV Houtrus1., 1960-1968. 
In druk verse.heen een mvcntans van de nrch1c
ven van de Evangdi&eh-Lutherse gcmreme, 
1612-1981, door Ronald Grootveld. 

Leiden 

Het umvungrijkr: archid van de:- Gcr11eentehJke
Gct1e«kundlgc cri Gc,ondhridsdicnst, 1921-
198), kwarn in het gc:mt"t•ncr.arcbicf ctr anzagt. 
Andc~ .a.an\'ioinstm ~aren de a.rchic;.'t'n van· 
- het College ,11n CoUrnantcn der Hu1niuen· 

en 01Jcon11:-arrnen, l8~3-1987, 
- de Vmu'f\'CO Adv1~ commusie voor de Wo

ningbouw, 1956•1988, 
- de 1chttf><"'!M W F Maas en zonen, 1827-

1956, 
- de ,rrfTabrick Gij•man. 192().1973, 
- mdu~ttlt· en sdtooNt«nbou..., Or- R,dclr-r. 

1912·1962, 
- de gcmccnlclijh lt••• lll64-197~. 
- de 3 O.·tober-Ycrttniging. 1886-1974, 
In de: rttks Lc:JCisc-imé.ntari.sic-n vc.rx.httn d~ 1n

"-e.nta.m, an dç :a.rchiC'YCfl v~n de La.djm:t' School. 
S<den 1838 het st,dd11k gymnasium, 1739-1982, 
door R M Benam Hengstmcngel•Koopmaru. 
De r~crlin~enregisrnn uit dat ar<.;hiefz.ijn gc'incU
cccrd. D,·,.r indices 1ijn gepubliceerd in A.M 
Coebel"l{b van der Braak, Mttr dan = ccuwcn 
Leids Gymnasium, (l.L1dcn 1988). 

Leidschendam 

Het hoogh•emraadschap v.,n Rijnland pul>li
(·eerdr ttn im,"C'ntuis van dt a.rchicvt'n va.n de 
Du"~n,-oord.c-V«n,ijdk poklc, ondn de ~<:

mttntcn \\'as.scnaar" Voonthocen en Lcid,c;;htn~ 
dam, 1626·1978, door R, A. van ltcrson 

Li11c 

lx ~rc-hic,.-cn \'UI \ ~creni1t1ng Proeftuin ,"()C)r de 
Blo..-mbollcncuhuur en de riJbmiddelbarc twn· 
bouwathool kwamen in het riJlaa.rc.hic(in Zuid~ 
Holl11nd t< bcnmcn 

l'>Udddhomis 

Het a.n:h1d van de r.k paroclur 0. L. Vrou" llc· 
mel\•aan, 1612-1972, werd m bewaring gegeven 
aan hel rijk.<archicf in Zu1d·llollancl. 

Nieuwerkerk aan d~ ljncl 

Een a~mtaJ .ucliiC"VCn die lot.nc>gtöc in het rijk1..lr" 
thier bc:rusuen W(tticn :utn het 1trecka.rchi<-r in 
Gouda in bewaring gc~n Hizt betrcn rnet nu· 
me- an;.hit\'en van dt: '\Chtpt'nbank en no1n.rh11.tn 
en de doop-, u-ouw· rn be~cn 

Ro1tcnlam 

Aa.nwnbt<'U waren de archicvtn van: 
- PvdA, afdding Ronerdnm-Wcst. 19¼'1-1983, 
- \"fa-Gele Kruis, l'112-1973, 
- de Jl<reformecrdc kerk te Barendrecht, 18S6· 

1973, 
-de HervormdcJcugdrnnd, 1949-1976. 
- cle bclcggmg•mJ.a1,çhappij Rhonn. Pcndrtdll 

en Cortgrns BV, 15c-20r l"f:UW, 

- R1dderdubwcrk. 19$4-1965 
- de Or H Colijnschool J.1n de Karfrn~ker,-

stra.u, IQ26-l976 
- A. L. van Bc<:k (intemauonaal) b.v" 1912-1%8 
Voor Rhoon 1.ie onder Albrancswaard 

Hei an:.h1d van het gèmttnccbdtuur()\t-rdt- pca 
riode l941H978 .,,rd "'"~bracht rumr hei gr· 
meentc::in:hier. Verdere annwinstcn waren dt .ir· 
chicvt'n van: 
- het bestuur van r.lt. paroch,c:scl>olcn, 1898 

1971 
- het hcr,,ormd rusthu" Ondcrw-•tcnhor, 1818-

1985, 
- de R1Jswijk,e nfddin~tn van de PvdA, 1947-

1963, 
- de vcr<:niging Hcem,chut, 19il-1984, 
- het hu1J Den Burch, 1479-1802, 
- de famtlic De Hcij, ummcrl,cdcn en molen· 

maken, 1811·1922. 

Schiedam 

De archit'\-.:n van de g<"rcformeerde kerk van 
Schi,dam, de zgn. synodalen, 1838-1930, en '"" 
de w<>mngbouwvcrem~ing Kethel, 1900-1987, 
kwamen m bet gemcemcarch1c( ter inzai,;e 



Schipluiden 

l lt1 art/ud van de hervormde gemeente, 1467-
1q45, werd ondcrgebracln in hel gemecntrM• 
ch1tf ,..,, Oclfr 

SchoonhoV<'.n 

llC"l Jrchicf vn.n dr ~ijvcrhdd1vereniging voor 
Goud· en ZihTnmcdm. 1862 1970, ,. .. rdin h<t 
ll«<"ka:n::hivan.:..,1 ondugcbr3c..ht 

Str1enc=.monde 

\an de b,j h<1 -.~u.-nchap 0. Croo1c Wurd 1n 
Kl~v.aal beruttc-ndc arc.hÎC\"C'n ,-an de \'OOnna• 
li~ poldcr-Scn,:nc-mondc ~Trd C"en mvnuanJ ~
pubhccerd door P. f'. A. VroliJk en C. Timmtr· 
man. 

Hrt ~tt:ntcnn.h1cf verwierf cnlgc archieven op 
htt gtbit:d van d,: tchccP3bouw en a:bC'cp,•u•n: 
de '" •bcdnj I .Jcdmgroc,plond=t:mingarud 
H,vcnbcdrijf \laarthngm Ooo1, 1972-1987, de 
•chrcps,..,rfcn m..chinefabri,l A ckJong N \., 
191H945, en de rederij Berz en Van Heijkl'• 
H111,dclsmna1schopp1J. 1900-19~5 
\'rrdr~ .aanw1n~lrn waren dc- arch1C'>eO ,,an de 
\laarding.c ZMmclub (vzc), 1927-1987, h,i 
Clll. afücling \13.lrtlingen, 19¼8-1973, en de 
S1nd,gehoorual, 1952-1980 

\'oonchotcn 

Zie \'\a»c-na.ar 

\\'addinxvcen 

l-..cn aantal a.rc.h1~·cn die tolnOgt()rt' 1n het rijk.sar,, 
chad bc-rusutn: ~'Crdcn aan htc 1tffc:karch1cf ,n 

Gouda u, IJ<"wanng ~gcv,,n l lc1 b<:uer, met na· 
nw arcllievm van detchcpcn.bnnk, d,:\.,•c:cskamcr 
m no~n rn d~d.oop ... trouw• f:'n begraaf'boe,, 
krn \crckr nam hrl •inxkarth,tf ook in ~a
nng dr arch1t'\Tn ,an dr burg,,rh1l,.e stand en hel 
bu~ijk armb<'111uur 

Archiefnicm,s 

W:1.rmond 

Het archief van dr- tH~r'\'Ormdc ~mcr-ntc, 1653· 
1965, werd in btwaring g•gt,.-en aan het rijksar
chief in /.uid-Holland 

Wassenaar 

Het hoogheemraadschap van Rijnl~nd publi• 
CC!Crdc de 1nvcntari1 va.n de archievc:-n van de 
Dul\·cm-oord-Vecnrijd-. polder onder de ge• 
mccnttn \'\'asscnaar. \"ooncbocen en Lc:idschen• 
dnm, 1626-1978, door R..A. van llel'l!<ln. 
Bij het rijksarchîdiu Zuid•Hnlland verscheen de 
llJym1arit va.n d.t arthu•,1~n van de gcrt'formeB"• 
de Korlen ~= wa....,naar, l91~1911, ,·~n \\lau,c

naar-Dorp, 1941-1989, en van w .. ~n=·Zuid, 
1941•1986, door H.J Ph.G. Kaajan 

\VoerdC'.n 

Het .urttkarch1variaac 'R1Jn.strcck1 vt-rv.1crf de 
archieven van~ 
- de stkhting Buurt•Act1vi1eiten Sthildc.rskwar· 

uer (IIAS), 1980·1987, 
- de oratorium,"'C1'Cnilflng 'O«-fcning en Stich

ting', 1919-1984, 
- de atichting \Vdzijnuorg BuiLcnla.nWc \'Verk• 

nemer,i, 1976-1987, 
- he, rorniu' Bejaarden reit Woerden. 1974-1987, 
- de landelijke rij\'ereniging en pon)'dub ·De 

Toumoyruitel"S', 1935-1'185. geîmTntarisccrd 
door C.J H .. M. ,·an dé Pannc•vun lkuJTn. 
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Museumnieuws 

Ik redactie van Holland i, van plan om in ,cdrr 
nummtr enkele historisch bclangm,kkcnde ren• 
tOQnstcllingen te 11ignale..rcn -aom1 heel kort -!n 
de rubriek muscumnicu-ws. 

Ttn1oons1dling: Porlrtt ou &J.huUCt •• dL Golldm 
E,uw 
!~ ••ptcmbcr tm 1~ ja,,uari 1991 in he• Zuidcr
•~museum Enkhuiien. WierchJk 18, Enkhui• 
1.cn 
Opcnmgsiijden dagelijks 10.17 uur. 
llcgeleidendc cotalogu• door R .C.O . .Ekkari: 
/29,50. 

Na dri~ jaar gcaloltn te zijn geweest, is het bin~ 
nl"nffluKWD ,·an hN Zu.idcrzcC"mula.UD Enkhu1· 
zen smds 1~ september j.l. weer voc,r het publiek 
opengesteld. Voorl(lpig is slechll een gtdeelw van 
hel museum in gc:bn.iik. Pas in 1994, wanneer vol• 
R""' plan de laame f;ue van de vernieuwing zal 
zijn '--Ulcooid" z.s.l hc-1 gehele binnrnmu~um ..,_,ttr 
l<><CRankclijk :rijn In hei bmnenmuseum zal dan 
ten beeld gegt.--vcn worden van z.cvcn «uwen 
Zu1drruell"schic,dcn1,: van de J lente--penodc 
tot h~I heden.. Door middel van p('rman~n•~ ten• 
1oon>1dlmgen ui aandachl 001ttd worden aan 
de strijd tcgc.n het w,.ucr, de vis:seriJ op en vanun 
de Zuiderzee, de Hollandse handelshegemonie 
van de Jian.e--1ijd 101 en me, de Gouden Eeuw tn 
de walv1.s,·aan. Op d.ll momcn1 i~ naast de lx
kcndc schcpcntaal, nog alleen de vasce 1cn1oon· 
src-Jhng 0\-'et de walv,svaan ingc-nchL Dac rc:n· 
toonstc1hng, waann authentiek matcti~l 7.invol 
11 gt-combinecrd met rccon.structieacn die fraai 1r. 

"°rmgeg,:ven, ~f• de bezoeker een g<><Cd beeld 
VAn .a.llie fäceum van de "-'"-..aJvi.n-aan. 

Daarnaast is <pedaal ter gelegenheid van de 
~pening cc:n bij.condcrc tcntoon~re.lling te 21en 
over de Enkhuizerochildersschool ln de 17,: eeuw· 
Pmrrl """ EdJ,u..,,. '" dL Goudro En,;,,. Tot voor 
l on kwam Enkhuiu:n nicc voc,rop dclrunsthi••o
ris<he kaan van Nederland. In kurutbis<oriiche 
ovrrz1chuwcrkcn gcuoor de stad alleen enige 
fanm nis gcbooneplwue van do bcke11Jc veeschil• 
der Paulu!I: Pouer. Deze verliet echter reeds op 
zn-r Jeugdige lccfuJd de s1ad en kan daarom 
m()C1hJk als een typische Enkhuizer 11ehilder wor· 
den gckarak1eriscerd. Niettemin kende de srnd ,n 
<lr l7c- cir:uw, rtoals intcnti~f ~pcu~crk van dCI 
kurutbinoricuo R P. 0 Ekkan heef, duidelijk ge· 
mulu, wel degelijk een bloeiend anistie.k lcvcn 
Vooral voor vakkundig.:: ponttui'.ftcn ,;d er in 
Enkhuizen een goede bo1crham 1e V\'rdicncn De 
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activitcnen van de schilder Jan Claa-z., 1ot voor 
kort alleen bekend als 'de EnkhutZer meelltr van 
de lc.i.ndcrpo11rcuen1

, kunnen ge.zien wurdcn n1.s 
het begin van deze bloe,pcriodc. Na een schil· 
dersopleiding ,c Amuerdam was Jan Clacn. 1us· 
•en 1594 en 1618 in Enkhuizen ,.,,rkza,,m HiJ 
was een veelgevraagd en kundig portrelltSt Op 
dir moment>Jjn 29 schilderijen van zijn handgcï
denû!icccrd Na 1618waren telkcnn"rsthillende 
5Childcn in Enkhuizen ""'kzaam. al veaugden 
"'ch geen Khilders meer pcrmancnl in de t1ad, 
wals Jan Clacu. nog w,:I h~d gcdll.llll De Enk· 
huizerJtChilderskolonie werd in de cento hclfi van 
de 17c eeuw gekenmerkt door cc:n \OOndunmd 
kome:n en gaan van lrunti<"naars: tCr'WIJI 10 Enk9 

huizen g,,boren schilders als Willem Barunu en 
Abraham van Co=vtlt na verloop van lijd bun 
heil cldcr11.othtc::n1 kwamen uit andere steden af. 
knmt1igc ac;hilders als 1 !ennan Doncker en Ger-
brand Ban J'""' naar Enkhuizen loc. Ondanks 
dac n:lkcru w,ssdcnd" umcnstdling van de 
schilderskolonie meen< Ekk.art datertoch van een 
1yp1Sche Enkhuizer Khtldersschool gesproken 
kan worden. Na 1650 kwam er eert emd aan de 
cuhurelc Woe, van de s1ad ln"oners ,,.n Enkhui• 
:ten mocsccn \'Oc:>r hun pon.ret nu "ffial naar een 
andere 11ad Vooral de Hoornse .sclulder Jan Al· 
lknu. RouWI pmfi1ieerdc- van deze 1uuttuc; hij 
portrclle<'rdc in de jart.n ;tt5I ig vcnthillendc wel
gestelde Enkhuizer burgers. Pu door do bouw en 
de dcc:ontic \·a,n het nieuwe ,1adbuis in de J~" 
1687-1692 werden wttr ¾hilden mi.1r F.nkhui.zt!n 
ge1rokk~n. 

De tir:ntoon&1ellîng J>ortrtt Dart EnlcJ,u.i:tn in <h 
Cotulr. fuw gttft crn prachtig O\i:nicht Vlln de 
antstie.ke produktic in de swl. De Enkhuizer 
ochildcruchool heef! geen Rcmbmndu or Halsen 
\/oongcbracht. maar dot rt'il 1s JUJU vt'.raruwoor
dclijk voor de ch•m1e v&n de 1enionn11clllng. 
Hier ziet men nu ttns mei de algemeen bcwon-
dcrdc: mcnlcrwukcn maar veertig 1eh1lcknjen 
van minder bekende Kh~ders Dc2c ""rken, die 
!Corns war onhandig en Jt.1Jr .tijn ~childcrd, ~J" 
in veel opzichten waarschijnlijk represcnuuit:v~r 
voor de Nederlands., scl,ilderkUJUt van de 17c 
eeuw dan de tchildtriJ•n van de beroemde m«s· 
ren Dat nttmt OYerigen, ruct -n-cg dat er op de: 
1entoonstcllmg enkele opmerkelijke schilderijen 
hangen, ,oal, detumtrekkelijke kindcrportretlcrt 
van Jan C!oeu. en hec wat s<ij( gcochilderdc ma;v: 
Ltt.r ontroerende anonieme familicponSTt \-an 
ttn echtpaar met dfkindcttn. waarvan ttslcchrs. 
,_.inleven zijn gebleven. De negen andere ujn 



Museumnieuws 

l frrm.t.n Oonckrr. Familie biJ rrn haven, lfrt5 Pa.niculit"r<" collecue. Du l,unilieponrc-1 hnngt, te U• 
mrn mc-r 39 anclc-rr in .Enl.buiun \~n-aardiKd<' KhtlderiJcn, op de tcntoons1e-lling 'Ponrtt ,-an .Enkhui
irn in de G0t.1dcn lcuw' m ht"t btnnmmuo,.e-um vu hei Zuidt>rz.ttmuK"Um 

duod in hun wit~ of geheeld 
1x tc::ntoono,.1rllinK gttft rduc-r niet aUrcn ttn 

ll\-Cf71cht v.in dt- tn Enkhuiun ,i:n."ê1Jrd1gd~ 

1<h1ld,n1cn. maar tt"t:ns een lx-d<J van d• t:nk
huut-r dit~ Het 1s bijzondt'r a"Ltdig om Lt' ziC"n 
h0<- brpaaldc lt'drn v•n d• eli,r ,ich in de plao1se· 
h1•• kled,rdracht licten a!b.-tltl<n, terwijl and•· 
rm zich JU'" ,n do ~angban, Hollandse mode he· 
1<n portrcntn-n '.\a 1650 kom, dwdelijk een an· 
d{'rc '(ener.me rc:gcmen aan de:- machl, die J:ic.:h 
\Cel rnondtunc-r kleedt dnn de oudeJ'c gc.ncmul'. 

l'K 

'lt"nttxm~trlling~ Ramp m bra11d ur 1','ttk,land m 
lirandblw.m1 np J.ip1rt 
9 november 1990 1/m 26 Januan 1991. Mu\<um 
Hrt Scludandlhu", Kor,< li"°~' 31, Rot· 
l<rdlm. 
Openmgsujden di 1/m za l(J-17 uur, <an· rn 
fcrstdagcn 13-17 uur 

R•mp n hran.d •• S"'1nl,mul laat :,.c:hiWerijcn, ,c-kc-
n1n~ en pn-nu:n zien v:m d1: V1>0lJ.tc rampen m 
do N<derland<e ~eschtedcn" van de Sint Ehu· 
httluwloed tot dt n,èt foto's g~i11ustre~rrl~ wind
lioctt van Bortulu in 1925 en dr .s.tormramp v.,n 
lq\3. 

H, • .,,tbl,,,,,. •P J>tlPW toont pn,n1cn ,..,. Jan ""' 
rt« Hcijden, d< ullHndcr van dr slangenbrand· 

spu11. Aanleiding voor deze 1er110011S1clling is dai 
300 Jt•ar geleden ziJn ><ht11crcnd g,,illusUttnJr 
•Bescrv"1ng der mW"A-liJks wtgn-unde:n ffl gcoc
Lrojttnlc slang-brand spu11en' vcrsch«en 
Bij beidt 11.•ntoonstdlingcn versch.um een uq1lo
gu,. 

Ten1oon,1dbng: D,, HtJJ/i, 1625-1850 T,pof<afi 
sen, 1.tAm1•.rm 1<11 nd Crm,,n1.tanl11ef 
2 oktob\•r t990 t/m ti j,,muui 1991 Grmrcntenr· 
chief, 1.-00odum""""S 17, Du Han~ 

Tc,r S"ltgrnheid ,,m het 100-jang l>Mta.:ui van de 
Grschieclkund,gc Vereniging Dte H•Rhc wurd"" 
tckt"ninRcn en plnue-gronden van Oen f--l nng rus
sen 162!> en 1850 g<1vond 

lhltoon,iclling: ·C,.,,'lllnt v .. ,,,,np,,.' """"1· 
wndstm u,·, Zaetqmr,r 
8 oeptcmbcr 1990 1/m 20 Januari 1991 Mu,eum 
•, Oude H uis, Dorp.-trUI 7, Zoet<rml'Cr, td. 
Oï9-lb4735 
Openin~ltjden Ml-. zo ~n \\O \-an 13-lb uur. 

Uil de Zoc-tcrmeern- bodcu1 zijn in de loop dc:rja· 
ren .1:t"C"r ,"C(I \'001""\,<'rpcn op~avcn: ,pt"clgoed. 
gdmJtk>aanttwerk, P•Jpckoppcn, munten. 
>chO<'n<n. ~1......,.,k tn ulfs mc<r dan 100.000 
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H KobdlJr., ijsvamallk, 1773; l8.8x 26,5 cm, Dctcaquan,l is te tirnopd• tentoonttclling Holland,, 
aquaull,,. 011 Ik/& m,m in het Rijkspremenkábinet Am!tcr<Um 

jaar oude mammoetbeenderen. Als imrocJuc.:11e: 
op de 1en1oon11elling tt een band·dia serie te zien 
m-er de onhtaansgesc:h.icdcnit van Zoetermeer. 

Hel (wulf en een half•J•ns ba<aan van de Ar
cheologische Weckgrocp Zoetermeer vormde de 
directe áanlc.iding LDt hel organiseren van deze 
1m1<>on~tt.lling1 die ook met hulpvandczcanieve 
werkgroep 101 sta11d is gekomen. 

Tcntoon.idling: Bolltwht MjwuJkn •Il Ik /& 

22 dec,mber 1990 urn 18 februari 1991. Rijkx
prcn1enkabinct Am11e.rdam, 
Oprning>1Ïjdcn: di urn u 10-17 uur; zo 13-17 
uur; op maandag, Ic kerstdag ..-n I Januari geslo
ten-

Deze ir:ntoonstclling i~ een selectie uit de eigen 
vcn.an1chng vnn hel R ijbprc.ntcokabinct en oin· 
vat 73 werken van onder meer Cornelis 1l'OOSt1 

Jacob de Wit. Isaac de M(IUd,enm c:n Jan ""n 
Hu~um uit de ec:nte helft van de eeuw, toe en 
met meesten die al op de gttns staan van de 19c 
eeuw, zoals Egbert van Onebt, Wybrand llcn
drik.3 en dt Van Strij's. De onderwcrpktuz.t' ver• 
toon1 grote d1vcrsi.te:il: intcr1cu.rscèocs, zomer- c.n 
winterland!K:happen, stillevens. dicm:udics, or· 
nam('.ntaf~ decor.ria. ponm.1en enz. De aqu.a• 
reltcc:hn1c-k werd nu eens minuucus aanR""'~nd. 
todat op ,dchz~lr 1taandc kunstwerken "--" hua11 
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mi.niatuurac:htigc lijnheid ontstonden, dan W('.'cr 
bleef het bij vlt;gopgezeue 11<hct&en die nr. YOûr
srudic of on1wup dic.ndtn 

Het ,s voor het cc:r11 dat aan d11 ondudecl '"" 
de nauonalc tck.ienîngen-colltc:ut een n:prnenta· 
,i..,,.., tcn1oonJ1dlmgword1 gew1Jd. la de b1Jbcho
r-cndc cn.tnlogu1 zijn alle a<1uarcllcn in kleur afgc• 
beeld. De tentoonstelling is hiervoor, 101 2 deccm· 
ba 1990, te Lien !l"""cJI ,n hel Nederlands lnsti· 
1u-u1 te Parijs en ui n.a Am•terdam, in 1993 nur 
d..- Verenigde Staten reizen 
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Boc:ktn In bel kort 

Ot A.J C. M. Gabriëls, D, hnm aiJ dimarrn m de 
d,,_, •/J w Hrt ,liltlJtvudm,J( ,Ids,/•• M llL'«fll 

N/ft - d, «d,u,,.,J, """'· 's..Cra,-mhagc, Such• 
cing ll0ll1tnwe Historuche RcckJ, deel 14, 1990, 
513 blz 
Die bo,k. ook -.-enchrncn ah pnxfscbnfc 1n Lei• 
den, behandelt de rclac,c tuisen de ,..-.dhouda en 
de n:grncen in de n,publiek. D,c rclauc wtrd in 
belan,iriJke mat< beparud door b<t feit dut de 
,cadhoudcr een "1'001 aantal ambten kon bege
,-m • .,,,,,rdoor de n:~01cn van hao afhankelijk 
wJ.ten 

R..:!. P ,an Bcd.,dr QTIL Ku,percmJC. Okke
ma [net! ), Dr d,,/amdn, IHlll /886 m lrim "4l'J/a,h1 

Kampen. Ul1geversmaatschappij J.11 Ki,k, 
1990, b34 blL 
In 1984 ,'Cnchccn rcr gdegenhc,d ,-an de herdcn· 
k.ing van dt:: Dol~anuc van 188b c-cn me.uw(! bun
del, waurin gcncruog,eën van een groot aantal 
pc,r,onrn,<>0kin Nt><>rd•eo Zuid Holland, dic bij 
dr dc Doleantie "1lrcn betrokken Het bock 
wordt m11r::lrid door ttn hiitQnsdl-sociolog,sche 

A. P.J. Niemcijcr, Van Accijrubruf lot Zuitlam. 
&4«/)/m,w n Ho,,r/"11 oo• J 2 74 tol lo,d,,,., Haarlem, 
!khuyt en Co.. 1990, 152 blz. 
De op-en neergang vun de $Checp,bouw in Haar· 
1cm word, bc.chrevcn. Tijden• do 14c·16c eeuw 
werd.co op de velt sehccps"v,..:n .tan her Spaar· 
n" zeeschepen gebouwd, onder anden: ,'OOr Aot• 
wcrpèn Na 1600 vcrpL,aisre die "'J''Crhc1d 11ch 
"'oomamcl ijk naar de Zàa.n, maar in Haarlem 
bleef 101 t>p de dag van vunda.a~, mei name m 

Spaarndum, sehecpobou" 

ZJ.id•Holland 

N1colmc Hooyman• c:.L, Vrcdtr«4tcr •• lid D,p,,,
ltmtnl Ulffl d, Mrwlin,em Dan d, Ma<JJ 1811-1813. 
Rotterdam, Mcekdelingcn van het Juridisch In• 
1tituut, Enumus Univc:rsnen, dttl 49, 1989 Hc.1 
Depancmrnt van de Mondingc-n van de Mus 
omvatte tijden, de inlijvmg bij Frnnkrijk on~ 
v= het gtb1cd van het huidige 7.u,d•Hollond. 
De ,·rederttt~r \\"8.$ ttn ~hcd nitu~-c J.DS1elhng1 

later opS""')lgd door de kanronrcchtcr. Naar de 
bcvoegdhcdt-11 e:n werkwijze van de vrederechter 
deed tt-n ,,rniveniwrc- \\-ttkgrocp nndc::rzotk. 

s1ud1t! Q\·tr dt Dolrantic-van prof. tlr. n.~111. Ku.i- Recensie• 

Cor va.n Someren, 're-wijl my p,rsoon dit sclm.fft' 
D;,_fwl.ttt .an "" b,urtwarttchipp,r op d, l lolûmds, 
Ij.,,/ "' M Z.... Alphen aan den RiJn, Rtpn>
llolland BV. 1989, 171 blz. 
Uitgave van de dagboeken van de beurtvaa11· 
schipp,,r 1bmu Bocre (1866-1925) over de JOieJI 

(QJ().1920 en dim, klclllZOOn 1huûs Bocrc (gd,. 
1922) o,.cr 1937 en 1945. 

SOtnd·Hollmul 

Helga S. Oanncr, lltn Omn-,dut Uli Wa!fru10U.q. 
Haarlem, Provincie Noord-1 lolland, Dirnst Wc• 
g,:n. \'orkccr en \"ervoer. 1990, 48 blz 
Ter gclcgcnh1cd van de vohoounR van de Wc,<tfn• 
si-a"·cg "·rncliccn d it fraru u1tgc~vcn boekje 
Y."all.rÎn '-"-Ordt geschet1t hoc de rnfrastructuur van 
West·Frielandzich ontwikkelde. Behandeld wor
den de , rocgstc ontginning, de aanl<,g nn vaar• 
l~n en wegen, s-poorwrgen , het provincioa.l we
genplan, het We11 fnca kanalen pion en de bc«kc
nis van df"' nicu..,..-e wrg 

Stdling Amrtenlam 

l'. Kant c.a , Dt St,llin1 '"" Am1ttrda1n. V,sugrl\{s· 
u"7ÛK ra,ul d, 1-jdsu,,J, 1880-1920. Bttme,... 
zw..ag 1988. Uit~riJAMA B«ken. HoofdJtraat 
89, 9244 CM Bcemcr,waag-

Tergdcgenhcid van de aandachr d,c de Culturele 
Raad van Noord-Holland in 1988 vestigde op de 
Stcllingv:m Arnstcrdmn orgaru~trdcde Hi1tori• 
liChe Vcrtni~ing H olland baar ,omerexcursie vun 
dat JaM nur cl= ,..,rdcdiginperkcn rond de 
hoof stad T n datzelfde Jaar is onder auspiciën van 
het provi,ncilllll lxstuur van Noord-Holland ~n 
boek <>Vèrde Stclling vcnchencn van de hand vo.n 
P Kant, P Saai. R Schuruncl en J de Zee 

De StcJhng van Am11trdarn " in de jaren tu•• 
,en 1880 .:11 0111(CVC<r 1920 aangelegd ai. verdrdi• 
gingsgordd rond de •••d. Vanaf de ZC\"Clltiende 
eeuw had de Hallandsc, Waterlinie, die globaal 
van.ar Muiden ,·ia Vloe.rdc:n naar SthoonhQ\len 
liep, deze functie vervuld. ln combiautic: mtt de 
Utrecht.s,c Wate:rlimnc en de grote rivieren mon· 
l(n vijanden komend uit het z.uidco en oo.-1cn 
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door rniddd van inundaties buiten de lHollandse 
Tuin' gehouden worden. Na het !ruècesvollc ~e
bruik vn.n d• linie tegen de Frn.n<en in 1672 zou 
he~ lot 1787 duren vooraleer zij weer gelen werd. 
De- inval van de: Prui:,:i.sche troepen in c.lat jaar, de 
Franse mva!ic in 1795 enEngcls-Ruosiscbe un
vallcn m 1799 maakten duidelijk dat de linie niet 
onneembaar W<l5, Vooral het gegeven dat Am· 
stcrda.m ook in de toekomst aanvallen vanaf zee 
en vanuit het noorden kon verwa(.htcn dwongai 
het Bataafse Bewind er in 1805 loc een srelllng· 
ontwerp voor de stad te laten maken. De hieruit 
voortgekomen, in 1813 voltooide. vcrdediglngs
werki:!n (naar een ontwerp van Juitcnant-gcneraa1 
Kraycnhofl) tc;,\1d~n na een korte mobilisatie in 
1811 col ongeveer 1870 in gebruik blijven als ver
dedigingsgordel. 

rn d(!jarcn 7,cstig-va.n de negcntic-nd~e.cuw was 
de spanning in Europa opgelopen en wa.s de drci-
1rng voo;het Koninkrijk der Nederlnndcn om bij 
ee.n evemucleoorlog be:t-rokken te rnkcn nin~ we
genomcn. De omwikkelmg van nie.:uwe geschms· 
technieken en de mogelijkheid dat Amsterdam 
door vijandelijke legen via het drooggelegde 
Haarlemmnnnecr aangcvallttn w u kunnen v-.'Or

den kidden enkele jaren na hel uitb~kcn van de 
fi'ra.n8-Duitsc oo_rlog tot het besluit een nieuwt:: 
srclling rond de stad aan te leggen. Bouw en fi. 
nru,dering wenJm gcrcgê:ld in o.m. de Vesting· 
wel v:>n 1874. Dcaanlegt ou pasrond1880bcgin· 
ncn en naderde bij het begin van dcccrsre wercld
oorlogz.ijo voltooiing. Op d:tL moment was echter 
door de ervaringen met soongelijkc pant,Jerwer
kcn in frankrijk en België al duidelijk gew1irdcn 
dat de Stelling niet opgcwa.uen 7..()U zijn tegen h~t 
moderne anilleriegeu:hut van de Duitsers.. Door 
de NcderbU1dse nt!utralitcit tijdcnl de oorlog 
werd dil gelukkig niet in de praktijk aangetoond. 
Na 1918 ,peelde de Stelllng ~•n rol van betekenis 
meer en riohue de Ncdcrland~e defonsie zich 
meer op de •Vesting Holland' en de verdediging 
van de 1Mdsgrcnzcn. 

In hun boek gaan de auleurs uitvO<:rig in op di· 
vt:nc facetten van de nog vrijwel gèhed bewaard 
gebleven, 135 kilurnelcr' lange k.ringstclling. 1n 
zcvtnûcn hoofdsu.1kken pasije:mm o. m. voorge· 
M:h1edeni.s, aanleidingen, bouw, inrichdng en 
functioneren v:>n de Stelling de revue. Ook wor· 
den alle forten en barrerijén afzonderlijk behan
ddd, waarbij de vclc foto's en tc:c:hnist.Ju~ tekenin· 
gen h•lpen >.ich een g,,ed beeld van deze verSter
kingcn te vormen, 

Het gehele bock is trouwens rijkelijk voorzien 

van afbeeldmgcn (waaronder een al\Iltal in kleur) 
en ziet er, afge~jeu van een auntal typefouten en 
af en toe verkeerd hoofdteuergebruik. keurig vcr
>.orgd uit. 1.lc1 ,-all dan ook te betreuren dat net<
gc.ns wordt vl:,'!m1cld wanneer en door wie de fo
U>'s, tekeningen en Iwan.en zijn gemaakt en waar 
hun huidige bewaarplaai.en zijn. Ook lljken de 
illuotrnt ics llOms willekeurig in het boek geplnntst 
en zijn dc:.onde:rschri:ftcm l.ci:rsummierof on1bre-· 
ken in bot geheel. Lezers die bewerln1(Cn van dè 
schrijvers zouden willen ven liëren or O\>er be· 
pualdc onderwerpen meer -zoudt:.n willen wcu:n, 
moeten du, door hel ontbreken van annolatia, 
doen door een keuze ujt hei lite.ratuuroverzichr. 

De Opbouw van het boek lijk, bij lezm g ni« 
echt logisr,h; zo •man de hoofdswkkcn, bande· 
Jend over de gcs:chiedcnis tn organisatie van de 
inundaties. in Holland c.n over de Nieuwe Hol
landse Wtuerlinie u,midden van hoofdstukken 
die de divc,•sc dl!P""tcn van de Srdling behande
len. Mijni lnz.iens hadden deze- beter, ook al ge
zien hun gering omvang, opgc.nam.e.n kunnen 
worden inhet hoofdnuk over de voo,gcsèhicdmis 
en voorlopçrS van de SLclling. Nu .komen militai
;eu,ken, die een belangrijke ir,v loed op oanlegen 
functioneren van de \'erdechgingsgordel ro:nd de 
hoofdsmd hebben. pas aan hel eind van het bock 
lcr sprake. Zoal, gezegd ~ven de ,;chrijve111 een 
uiLvoerig beeld van rle bou\'I\ inrichting, aa.opas.-
siogcn en buitengebruikstelling vnn de Stelling 
van Amsterdam. De ge<cl,iedenis vnn ná 1939, 
toen d.w.e wrdcdiging,i!inic rond de hoofdstad 
definitief werd opgeheven, won:!t door hen helaas 
nauwclijks behandeld. Uit hot voorwoord blijkt 
dat de Stelling nog grOtmdeels i111act is b"'bl"'-cn 
en dat njk cm µrovincie veel in het wer-k wiH~ 
sttllon om d11 zo te houden. Hoe de vcncbillende 
onlma.ntelde forten en banerijcn s1nds de: tweede 
Wt!reldoorfog in stand zijn gehouden en war hun 
diverse bestemmingen sinds d.1c tiJd zijn geweest 
kornen Wf! vn.n de schrijvers niet te Y.'ctCn~ Le~c:r-s 
clicdebij her boek geleverde 11c1s-en wandelroute 
w lgc:n zouden hierin zcke.r geïnteresseerd ZJJO 

gewec~n. 

P.G. M . Oiebels 



Vrouwen in Leiden 

U.Klock, Il 11/r9nJ, ma•,Ja.ijf Vrowu,n1g,.1thwl,
•u,,.dorwpwurn,njd drul.Awut,,,lttJ Ams1cr 
damse H ,.,omchc Rc,:k,, Grote S..rie, 10. Verlo
ren. Hilversum, 1990; 183 blz.; ISDN 90-6350-230· 
O; priJ• ]33,-

Onder tlt en11{Z111$ crypu,che hoofchncl 'Wie hiJ 
>ij, mo.n ol w,jr, vcrsch«n onlangs het proef• 
11<.hrift """ fl• Kloclt 0., bundel lx'VAI vier ani• 
kdcn, waan--a.n c.rt\\t.-< n:-<'Cls m 1987 in een ictv.,u 
andel'f" ,-cn1r ~ttdcn 1"'J)ublicecrd 

(n h~ C'Crttc-an.ikf'I m·rrvrouwcn~Sthiedcn1s. 
lcminllmc f'n de vrörA1nodcrnc tijd wurdt de 
toon. geztt voor de 0\-erige drie an.ikc-lcn, die dk 
ttn sspt'l.l bc-haru:ldtn van h.t:t IC'\Tn van Ltwsc 
v,ouwc,n irn tijde ,-an de Republiek. Kloek plei1 
rrvoorb1.1 het hiuonsch ondt:n~oek naarvruuwen 
de nadruk« le~n op tck••· VrouwcnKeschiodc
n1s ofliM:('r ge-,~ ~k~gçachiedtnlf zou er naar 
rnoctc:n tltt''-'t'ft allc- mogcliJke slCttOlypat aan 
pandc mannen en vrou"'tn en hun "erhoudin 
Il"" bovrn ,afcl te krijgen. Dil betekent d111 zij be· 
wwt gttn ,ynlhewd,c Mudie heeft ~'<'n 
<1\-C-r dr J>OIH1C u( dr rol va.n Leidk H'OUYl'C'n in de 
"'rorgmorkmc tijd, ctn ól.ll.KhroniMiKhc bena
dering volgens haar. A•n de hond v,in tclkonséén 
bron behandt'h rij in dne- \onkcnntndc studiC'I 
.,ukp v,tn de.ic geoc:h,<denu. Het aardig,, is da, 
••J hitrh11 met sch,oo,m allerlei be<1s1-1ndt ch 
("hé!, onk lnnnt'n vrouwrn~esch1c.-dcn11, ter di,. 
cuuic te 11rll<"n 

Zo vra.a1r1 zij Uc:h aan de hand van ont~illf'
hngen tn de Leidse lakcnnij,-crhtid tn de 15" en 
16e cc_uw af of de kla. .. irkc stelling dat vrouw,,n 
in dcu pcrlodc van de gc,thicdcni, u,, allerlei 
amhaclncn '-A""rtkn 1truggtdrongc-n wd houd• 
baar u C II rl• tturbockrn v;an de oude draperie, 
waa.nn alle maat"'S"len ,..,,den ,as,gclcgd die de 
overheid ten ttnnzi~ van rit Lrîdsc tcxtidindus" 
me nam, blijk, een "rikte a,-1,eulldcling naar 
~k.sc. \te, name be-1 kamme-n rn ~mnrn gold als 
1yp1sch Houv-·t:'nwerk~ tcNijl het "'t'\-'1!n, ,-ollen., 
,,ervcn en dralXnicrcn mcntal als mannenwerk 
werd aan~uid. 

In hn drrdc artik•l van deze bundel word, een 
g,,hcd andrr ond,rw,-rp aangcmodrn, namelijk 
dt! tuc.:hl 1,"f>l1(cns de aua van de ({rrt"formccrdc 
kcrker,uid Wannet""r hier aanleiding tue be~tond 
kon de kcritt"raad lid.ma1r-n \."Ct1Jl3n(n c:n t.o nodi~ 
afhou.dro , an het a\'Ondruaal Hirrvan Yt.'C'td \-'ff' .. 
slag ~n m de kcrkeraacbacta Kloek bekeek 

Bockennieu"• 

de twee oudsie kcrkcbockcn w1 h<J kcrkcraad"1r· 
ehicr vnn Leiden, re,p<,ette"Clijk Uil de pericxlc 
1584-1590 en 1620-1626. Een van h:anr roncluiie; 
luid1 dat het beeld ,.,n de zcdenpn,kendc calv1• 
ni!t enig,, biJ,iclling bcbocf,. de u,d«e kerkerud 
toonde zich in de onderzochlc pcnode vnJ mild 
trgt!DOvt:r 1.ondî~ lidrn.ucn.. Opvallt'nd is "~rdcr 
dal blijkens de kcrkcraadsaca vrouwen zich met 
mengdtn tn kerkelijke ,akm en al hdcma.al nie1 
het confüc.:c met dl" kcrkrraad aangingen. Nu 
hocf1 di, niet te bc:tekenc:n dal men dr vaak gt:uit~ 
vcrondenldhng da1 vrouv."Cn in de" aal \'311 'hrt 
nieu-v.--e: ge-loof ttn vounln.llStannd~ rol spct!ldrn 
meteen 1n twijfd zou moeten 1n:kk~. UMI, 
Klotk ,uggcrccn. Het toei,en van een dergelijke 
~telling Vt'H'Îst meer dan slechts de bdtudcring 
van dcu- t'Oi! bron. H 1c-rtoe zoude-n ook andc:rc' 
bronnen mMtcn worden be.keken en het gebed 
r.ou bovendien in crn breder mtt~Uschappelijk 
1,·ttband )(t-pl.aa.ts1 mo,1en wordrn Ook dtl~rs in 
deze bundel "crpl Kloek grot~ ,•raiten Op, waar 
op zij vervolg=, gn-n eenduidig ant.,.oonl kan of 
wd ge,.,cn 

Rei bekende dicht! van de ,elfotandighoid van 
Holland~ vrouwen, C<'n ftnomttn w&a..r'Q\-e.r mt"t 

nam~ buucnlanden hun ,-crbazm~ toudcn heb
ben UJtge>prokcn. wordt in het laautc utiktl aan· 
gt:haa.ld. ! l1t1'ln stant de vraag centraal naar het 
u.ndcr-1 ,·an vrou"''t'n In do ~l~d~ cruninaJ1-
tcit van l..cidn, in de pcnode 1678-1794. D11 bl«k 
n1fi grrmR tr zijn: hrc \'rouwcliJkf' aandcd lag 
twscn de 11 en 44 prntent Vcrgcltkcn roet man• 
ncm .scoord('n vrouWt'n upvallend hoog in de énH~· 
gorie zcdendclic1m en opvallend luR op het ge

bied no K""-cld. Hun verweer. zo.-.Js dat in de zo
genaamde confes,iebockcn is opg,:tckoru:I, wru, 

volgens Kloek nogal 11111,de. Hun dellc1cn lekrn 
dikwijl• ingegeven te ziJn door dr harde w,,rke• 
lijk.heid \.'In «n lc,.tn \.--art annOt"dc, C"Cnzaam• 
heid co huJpclOD11he1d Kmdennoord .,.-..., hier• 
van het IOf'~t schrijnrnde voorbeeld 

Wir h11 &IJ, mOJI of "'W bt$1ceclt erg veel aan• 
dacht aan dr bistoriografüchc en 1heore11sch, ... 
pcc:ten \-an hrc his1on11eh onderzoek naar ,~rou 
w~ waardoor de scxln'1.l•cconomi'thc l"n mn:,,r 
schappclijkr c<ullext m de- stad Leiden er soms 
"'-at bekaaid 1,--an iilfkomt Dit neemt nitt '4.<cg dat 
deze bundel ... -eet lez~n,v.aa.rdig~ ~ .. , °"~ t.r, 
den en ha.ir bcwoonsten 1n d• vroegmodrmr 
tijd. 

Jcwa, Pcnnin~ 



Boekennieuws 

Hoogheemraadschap van DeJnand 

C. Postma, H,r hiXlg.hNm,aads,hap van D,lfland in d, 
midd,/,wu,,n 1289-1589. Hilvenium, Verloren 
1989 (Middcleeuws.: studies en bronnen 15}. 461 
blz. i>rij• /49,-. 

Ovcrz.ichtsgcschie<lenissen van waten,chappen 
zijn betrekkelijk zeld,aam. Hee hooghccml'1!ad· 
schap van Rijnland heel! ,ijn geschiedschrijver 
voorlopig alJcen nog ma.ar gevonden in Fockema 
Andrcac. Voor Delnand was men tot voor kon 
aangewezen op Dolk, die met de In 1939 gepubli
ceerde Cachitdmi, van lid /u"ghtt11tràadsclwp Delf· 
land zijn ge,thicdsehrijving afsloot met het jaar 
1932, toen 0e!Oand """ninuw rcglomcot kreeg. 
Hij heeft daarmee een nog ieldz-amcrc prestatie 
gçlcvcr~ met een wetenschappelijk ve.ranJwoordc 
behandeling van de 19dc cn 20ste-ecuwsc: ge· 
schiec,!enis \'an een hoogheemraadschap. 

Postma', book Ra.•t tot 1589, herjaar waarin de 
Staten van Holland ,·oor Demand een college van 
hoofdingelanden oprichucn. Een vergcliJ'l<ing 
van zijn werk met dar van Dolk is onvermijdelijk, 
al ontkracht de jongste auteur dal in rijn inlei
ding door erop IC wijzen (iat de voorganger 
scl,redvanuit zijn ,pccificktdisciplineat, rechts· 
historiG.us rn met de bia!-van een echte bestuur
der - Dolk werd later secrcuuis-rentrnte!IU1r cm 
dijkgt1laf van Delfl:Jnd. Po.uma heeft kennelijk 
dit werk niet willen Q\Tt:rdoen en het lnsti1ulÎo
neel·be.1uudijkc ilspecl van de geschiedenis van 
Delfland krijg, hij hem veel minder aamlachr 
ooch ook de invloeden van buitenaf, Dar blijk, 
bijvoorbeeld uit de •zeer summiete behandeling 
vantlcbefaamrieordonnanrîevan l5J8v-an Karel 
V, die voortkwam uit de Habsbu.rgse cen1ralisa-
1iePQlitick maar ook ue maken had met een reeks 
van wateninoodr~mpen in die tijd waarbij het be· 
leid van de H ollllndse hooghccmraadsehappcn 
duidelijk faalde. Ook had de lc-.cr grnag devoon
durc.ndc strijd tuissen dijkgraaf en hooghccmra• 
den enerzijds en de ambaclitsbcwaár<lc"' Mdet

iijds op een meer cqn:ustcnte manier behandeld 
willen z:icn: al aan het begin van he, bock komen 
ambachten en polder:> ter sprake zooderdat deze 
organen duidelijk gedefinieerd worden en de 
,'(>tn· OelOaod ztt s-p~Hieke 13-ambachtcnorga· 
nisatit komt pas aan de orde wa.n.nte.r de water" 
staaurnktn, waarin zij zo'n belangrijke rol speel
den, zijn bch:mddd. 0a1 is toch weljammer,juist 
omdat wc na Dolk op dat bestuurlijke vlak wel 
eens een nieuw gdujd will~n hor~n. Zo bjjvoor-
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beeld over de inmgcn:nde handelwijze van O1-
denbarnevtlt in het bestuur van Dcllland: h,j ver· 
21jacherde een Y()()r Delnand vitaal overheidsdo
cument vQor 3.000 carolusguldms aan de aatt.s· 
vijanden ,= dijkgnuf en hoogheètnradcn, de 
ambachllbtatun:n, Dit wordt ,vel erg summit-r 
behandeld. 

De ve.rdiemtcn van Post.ma's bock liggen dan 
ook op een ander vlak. Ten eastt' is daar de 
oudcrv.,ets epische aanpak: çt"JJ verhaal vol inte
ressante feiten en anea!Old, geschreven in een 
plezierige en aansprekende scijl Verder ligt bij 
hem de nadruk op de "fysieke uistentie" van het 
behandelde gebied, waarom het watcnichappen 
censlotte ook te doen is. Hij bchanddt2eer uitgc
bn:id de echec waterstaatkundige taak van Dèlf
landdoordcocuwcn been, Bij hemlcestmcn-wd
ke planr•n èJ' gro;,iden op de gorzen buiten ,Ic 
Maasdijk, wclkvteorwciddeop die dijk, van wel
ke: .soorten bou1 c.n steen de !111.Jizen waren gt· 
maakt. Men lecfr mee inca de illegale verveners 
bij de landscheiding, hoc slecht hun bedrijf ook 
was. omdat spmnncn van dijk-graar en hoog
heemraden in hc:t riet op de Iocr lagen om hen te 
het.rappen, En cen2.elfdesoon betrokkenheid is te 
vod en bij dè behandeling van c>en ogcnschi1nlijk 
1taai onderwerp ah het baggeren in boczcmwatc
nm. 

BiJzonde.r aardig is ook de uiteenz.cuing over 
de sehouw co de n:cht.sproak door dijkgntaf en 
hoogb.cemraden uitgc0efmd c:a die uhsluircnd 
had lè m<lken met de.ze watcnilëUtlkundigc taaie 
In zijn werk, waaraan een omvangrijk bronnen
onderzoek ten grcndslag llgt. komen dan ook 
nieuw·ecategorieènhistorid, die IOt nQgtoc maar 
karig worden bediend, aan hun uekkcn; de ge
schiedschrijvers van milieu en techniek. 

Ook in uiterlijk opzicht is dil een aangenaam 
ouderwetse publikatit:: het is een kloek bock van 
460 pagina'l, mooi van bdtuê.ring, voonicn van 
niet alleen fraaie (dtcls gekleurde) knancnlllu
nrnties maar u::vc:n!. van vcrhcl<lcre.ndc shua1ie
te.keningm1; en dnn .naan ook nog de noten onder 
aan dt bhadzijdcn, die W(Cr boven zijn voomcn 
van kc,pjes - bijn:t ong~kendt! weelde heden lcn 
dage. 

Ludy Giebels 



Verkrijgbaar via Holland 

B•gin n<>'Trnber ..:nchttn Hollimd!c S1ud1cn 
nr. 26: C. Lager, Hoorn oir sltdrlijk ktwoppw,1 Stt• 
dm,y,tmm, tijdm, dt /J,.11 middtlmm,,n m or0<gmDdtr-

"' tyd 

De: >pcctaculotr• d=ografisch• ontwikk,hng 
van de Hollandse Lu1dcrzttt1ttlcn is een v..-cinig 
b9tudeerd fenomeen. In dit pruc:fschrift is ctn 
poging gedaan d• dcmogn,fi•cho onrwikktling 
vaut Hoorn <nelle groei 101 m het derde kwart 
van de J 7c eeuw tn een strrke achteruitgang na 
dic tijd - in verband te brengen met de tt0norn1-
"""' octivit<tl<n in de stad. In tcgerutclling lot de 
mceau:· na.cbhi1torl.Khc •tudics is in djt onder• 
zoek gekoxrn ,'OOrttn ~r"h gcorii'nlttrd• 
,nv.ilihock waarbij at.den worden h=houwd als 
onderdelen ,-an .stcdensystemtn. 

Voor de p('node vanaf de lau:· middeleeuwen 
(13c:llk eeuw) tol het begin v:in de 19• eeuw ~ijn 
,-erandcnnR'f'n 1n de posiu.c van Hoorn in het ccn-
1r.1Je pb.ar~ns,·,tttm e-n het nctwubyscttm be--
ttudttrd. De J>011tic in h.ct centrale plaarscn-
1y1tçèln is verbonden met de rcgionnal-verzor· 
gt'nde of marktfunetie ,-an ,tcdcn, de pos111e in 
het n~Nt'fX.fy1tC"'f'ID IDt!l de r:ictrattgiona1c rune~ 
tit Ondrr dt atrarc-gionalc- of hlr'~funco" 
""'ordt de rol "-an de .stad a.ls tnlcrmcdiair tus:scn 
de eigen regio en de 'bu1tcnwe:r-cld' ,-c:nmum. 

Hei onderzoek heeft duidelijk g,:rrumlu dot de 
cxu·attgionaJc functie van Hoorn onde:nnijnd 
\o\'Crd doordt' 2""'arrcrislld1c Holland u.n hei tm
de van de 15e ttuw 1eisterde. ~ nabijh•id van 
A rnsterdam, al vroeg de btlangrijkne havtn ul 

l lolland, >J)<'dde daarbij een K•0to rol. Tijdens 
de crisis verd"'«D de ulf<1andi~e unpon • en u· 
portfunctic van de havens bcnoorckn het IJ vrij· 
'f\'C.I vnllechg l"n "'~rden deze plaatsen in tocne-
mr.ndc matcopgr.nomcn in «n binncn.Jamh hnn· 
d<lmct~~rk mt:t Am.J.tcrdnm llls centrum. De 
econonmch• crisos bad bowndien tol ~g dat 
ook de regaonuh,:n:orgmde funcue ,,an H oom 
"ttrd aangcta..,1 \"oor de s1ructuur van de sctdc.n
•Y"omen h ... h de cri>1> belnngrijke g<:Volgen g,:, 
hbd. Zo---.J an he, Noordhollondsc naven,y&1eem, 
ttn ondcrdrt'l van het veel u;1gcst.rek1cre net
w,_rkspu:em. als m htt eau rale plaa1Sensys1eem 
kwam een meer hiërarchist.he structuur toe ont
wik.kcliog dir. gcd<,minccrd ~rd door Arn:ner• 
dom 

Vanaf de l"ttde helft van de 16c eeuw mukicn 
dt .icdcn in h,i gcb,ed 1cn noorden van he, U een 
pcnode van •ndlc cconom1Khe en dcmografi• 
Khc groc, door. In Hoorn b<-ru.uc dae groei 

grotendeels op cm krachug,: omw,kkelmg van de 
scheepvaart. Vooral op de AmSterdamsc vracl,
tcnmarkt speelden I toornse schep<"n een belang· 
rijke rol Als gevolg van do biörarchl,chc struc
tuur van hel Noordhollandst ha-.'t'nSy<tccm bleef 
de gof'dcrmuirwiuehng met hel buuenland in 
lioom zelfbtp<rkt lot rnlcdc, meest volumineu• 
z.eproduktcn die niet op eenvoudige wijte vanuit 
Am,ierdom konden worden aan~rd of gcèx
ponccrd Toen d• b<-volkingsgn,c1 op het Wcs1· 
fnac plattcl,md on het dcnle kwan "•n de 17c 
eeuw omsloeg in acl,1cru,tgangcn ook de Hoorn• 
Se:! vrucht vaan sterk aun betekenis ,nboettc. werd 
de kwtubarc posiuc ivan Hoorn m het netwerk• 
systeem duideliJl<. Mei t<ruglopcnde vraag naar 
,-olum1neu:2.e gocdcn:n al, hout vrrdwtnen de d1 
rC"Ctc: handelscontacten met het bun<"nland. Op+ 
nieuw werd Hoorn ~ercductcrd 101 een k.nooir 
pun1 in het binnrn:JandkVCl"'VC)Cnnctwtrkdat ge-
dommccrd werd door Anutadam 

Gcdui,:ndc de 16. een (!TOOI deel ,·and• 17c 
eeuw heeft de vc.norgingssecr:or in l loom gcpm
fît•erd vun de groeiende vraag in de ""d zelf en 
op hei Wcstfrîe,e plandand m••r het ,'t:rzor
ging1n1Vcau "an Amsccrdam v.-erd nouit ge,ë\~· 
naa.rd Voor \lio~Îmg frequent ~koch1e artikden 
als bijvoorbeeld Juv.<'ltn bleef men aan-•n 
op do Am•terdamse det111lhandcl. Meer frequent 
gekochte artikelen w~rdcn wel op n 11me schaal in 
Hoorn ungebodcn en dit aanbod bktf ook lÎj· 
drns de periode van rronomische en d•rnagnfi
scbc och1eruitgang gcb.indhaafd De, ,,:nor
ging,rfuntlÎ< van Hoorn w,:rd al, ge,.-olg hiervan 
mindrr Sterk aangcla.sl dan de cxlrorcgianaJe 
funcue en verwierf zirh eco stcah don1inantcrc 
pl ... 1sondclolcalcewnom,e. Omstl'CCks l800was 
Hoorn dan ook in de ttrstc plaalt cc:n verzor~ 
gm~«n1rum ,'OOr het omringende platteland: 
do ••~u.d' wo, ' landstad' geworden 

Lcdm """ Hol/mul kunnen het bock bestellen 
door ""'nnaking vnn /30,- op giroaumm<r 
35.93 767 t.n.v. de penningmecs1er van de Histo
rische Vcrtniging Holland, ofd. •~•koop publika• 
áes, ,c Haa.rlan. ('.ll.vv. Hooa.s. Na onwangst van 
een 1egoedbon kan hei bot:k worden afgehaald op 
de bc:kende adressen. Wie /3~,50 ""'nnaak1 
krijg, dt studie t~,onJcn. De boe:khnndc4• 
pr ijs voor met-leden bedraagt/45, 
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