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Archeologische kroniek van Holland over 1975 

onder redactie van 

fL SARFATIJ 

W oord voornf 

Vorig jaar ging in tlît 1ijd~hrifl de archeologische kroniek vun start mel een aankon
diging end~ verscliijning van een eerste bijdrage (H11/lw1d 1, 1915, 356-3S0). Voor het 
een.t volledjg zou de kroniek in deze jaurgung verschûnen, verdoold over twee af
le-·enngen. Met voornemens is het echter een hachelijke zaak, want zîj dragen het 
risico in ,ich dat men ze niet nu kan kome:n. Moeilijkheden bij de organisatk, die wel 
inne.rent lijken aart de stan van iets nieuws. hebben nu HCkid lot <en bundeling van 
beide delen in d11 nummer. Bovendien moeten wij met spijt const:11erc11 dat deze keer 
geen bijdragen uit Amsterdam en het Nieuwe Mrutsgcbied konden worden opgenomen. 
De hoop blijft beslaan dut v.c ~,ns oorspronkelijke plan in dé kom..ndc jaargang w.:1 
geheel ,uilen kunnen uitvoeren. 

De archeologische kroniek ls iets nieuws in dit tijdschrifi. Dit houdt mede in dut de 
vorm van prescntniic voordesnmenstcller~ een experiment is. Derhalve kunnen hierin, 
wanneer dit wenselijk blijkt, in de t<Xlkomst veranderin.gen optreden. Voor nu kunnen 
wellicht enige woorden ter verduidelijking dienen. le<lere kroniek vorml per provincie 
een :zelfstandige c~nheid, dat wil ,,eggen met ~'en eigen auteur. een npurto verspreidings
kaart vóór en een literatuurlijst ná de tekst. De kroniek 1~ verdeeld in drie perioden: 
prehistorie, Romeinse tijd en middclceuwcn-en-lrttcr. Binnen de perioden zijn de vind
plttatsen alfabetisch geordend. Bij de berichten bevinden zîch bijdragen van derden 
en ontleningen aan best.lande literatuur. Ter onder:;cheiding is nu he, v..ilgende aange
houden: 
budragen van derden ziJn ondertekend: 
beri~htcn mot cen vollc:digu lilcrtituuropgave zijn letterlijk. ovcrgcnolnen; 
~il'htcn met bronvermelding zijn extrru:tcn Ltit mc<lilddin11ci, or ult literatuur die in 
d<t literatuurlijst vermeld wordt; 
berichten zonder onderschrift. tenslotte. zijn 1,,e,;chróscn doórdc auteur vnn de kroniek. 
Het aardewerk is afgebeeld op sclmul 1 : 4 : de pr~>ficlen van het handgevormde aardc
"-Crk 1.ijn wil, die v;rn gedraaid aardewerk zijn zwart getekend. 

Alvorens nu de scherven hei woord krijgen, is een woord van dunk op zijn plaats 
aan a.1Jen, die uan de totsmndkoming van de krolliel.. hebben bijgèdrugcn, zowel de 
archeologen, veld1cchnici, tekenaars eo fotografen vun de instituten die matcriu1tl ter 
~hi.kking hebben gesteld, nis aan dt reductie vun ï--1.olland' voor de g-astvrijhcîd die 
zij aan de,c. voor haar toch inhoudelijk en typografisch wat vreemde gast binnen de 
bladzijden van haar tijdschrift geboden heeft. 
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Archeologische kroniek van oord-Holland over 1975 

door 

P.J. WOL TF.RING 

Prehhlorie 

Am\lcrdam (arb. 2) Oms1rccks 1%0-1962 hccrt J. Schuhs langs hei Velserpad 
door de IJpoldcrs (coördinaten~• 25 B: 115.8)/492.05) een vuurstenen sikkel opge
niupt, van het onder meer uit Wes1rriesland gocd bekende 1yric ( lengte IS cm, oor
<pronkelijk ca 16 cm). Oateringca 1100101 700 voor Chr 

0.: )andschappclüke si1ua1ie is th.lns ter plaatse sterk veranderd. Volgens hel archief 
vun Publieke Werken van Ams1crdam (bij monde van J. Schaap) was hier indertijd 
veel nrnd opgespoten uit de verlengde Wcsthavcn ern:1as1 (maximiwl 25 m diep). 
De vindplruus en het aanliggende deel van de Wcs1haven lxvonde:n zich op de plaal~ 
van het vroegt,rc eiland De Hoorn. een crosiercs1 in het IJ Of,c:hoon er een kleine 
J..an, bcslllat dm de sikkel ,11n cldel"> is aangcH1crd, geef1 dc/C ,ond.<t ahhan~ de sug• 
ges1ie dal in het c,lund De Hoorn restanten u11nweZ1g zijn van du ,andig,:, beloop- en 
bewoonbare fade, van de Duinkerke O/Weslrricslnnd ll-af1c11111gcn. De ro,lncr van 
de sikkel, F. Baars, heefl deze inmiddels ge.chonken aan het Amsterdams l li,torisch 
Museum. Aan alle genoemden onze dank voor hun @<'detailleerde inlich11ni:cn. 

Lil.: D,KnR, J. A.IS. Y. Co-.,s. 1975: Am~lcrdam. Vclserpad. BK,\DB. 74, 159; 
8AK'-~R. J. A ., 1976: Amsterdnm, Velscrp;iu. BKNOB, 15, 261. 

Ba"ingerhorn: Kolhorn (orb. 3 en 4) De heer A . Schermer te Schoorl dtcd 
in maan 1975 melding van bel.inaruke 1.aa1-1'colilhischc ,ondstcn u11 de omgeving 
vun Kolhorn. Het (laai hier om een ncdc17.e111ni: van de Stundvoctbckerkuhuur dje. 
voor ,o~er uit vondsten en in l1c1 1errcin wuumeembure ei~cnschuppcn kun worden 
OJ>gemaakt, grote o,crecnkom~, ,ertoont 11,c1 de nabu i:elegcn Srnndvoc1bekcr
n~ru11ing te Aan5"oud. ~inch enkele jaren onderwerp van opgm,ingen door hel 
fPP. A ms1erdnm (11c deze kroniek), en de al eerder onder7ociue nederzcnin& bu Zand· 
werven (VAN Rt.on REN ALTI N</ BAKXER 19(,6). De nieuwe vindplams ligt in de Polder 
Wuord en kwam cinu 1973 aan l\cl licht bij de cguli.a1ie vun een ongeveer O.S m hoge 
,erhe,cnbeid m het 1em-irl Op een nanial plaatsen zijn hierbij kennelijk de hoogste 
punten \llll een onder meer mei schelpen op,ehoogd nedcnc11ings1errein. zoals dat 
uit een ondenock b•J Aarts1voud beter bekend •~- geraakt en wàarschijnluk voor een 
deel verwijderd: mei de vrijgekomen grond 15 een kavelsloot gedempt. rn de bouwvoor 
van de sindsdien herhaaldelijk geploegde akker tel.enen Lich drie donkere plekken ur. 
waaruit mmi.ddcl\ door ,'etsChcidcne personen en instanties vondsten zijn ,crzameld 

Fen deel cn·an "crd opgeraapt door de eigenaars ,11n hei 1errc1n. de h<,n,n De Heer 
Ie Win~el. die de vindplaats hel eerst herkenden: lutcr "crd materiaal vcr1ameld door 
de heren A. Schermer. J. Wc,;trn (Wurmenhui,cn) en A. Donker (Oos1woud). Dc,c 
vondsicn zijn 1erecht gekomen in de Museumboerderij 'Wcs1-Friesland' vun laatslgc-
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noemde. Op 24 maart werd, tijdens een e,xkursie in het gebied, een betoek gebracht 
aan de vlndplams In gezelschap van de l\l'Cr Schermer, enkck ,crtcgenwoordigórs van 
de ROB. Amersfoort, (D. P. Hallewas, R. H. J. Klok on J. F. v:rn Regtcrtn A ltena) 
en de heer P. Kelder van de Dienst Lantliorichtin!!, Han riem. Dnarbij werden opnieuw 
vondsten gedaan. Besloten l'erd de omvang co geologische situntie van het 11eder
ze1\ing$terrein nadi:r vust te stellen door middcl van een booronderzoek. Dit 
.ml wellicht tevens aantonen in hoeverre de vindplaats door de genoemde 
egal iwtic Is verstoord en kan uitgangspunt zlJo voor een eventuele procfopgmving. 
Met het booronderzoek Is nog in 1975 begonnen door de studenten mej. P. M. Bfinga, 
en de heer P.J. A.M. van Dijk, onder leiding van prof. dr. J, T S. ZonneveJd. Rijks
universiteit Utrecht, en dr. ir. P. J. Ente. Kampen. Het heeft re.cds aangetoond dat de 
nederzetting is gelegen op Calais IVA2-afzc11ingen, waarvan de vorming volgen• C14-
dateringen van erop gelegen vèei1 vóór ca 2200 v.C. plnutsvond (E~ rE{Z,owu~/M<l<>K 
1975). 

De op 24 mnarl en làter tijdens het booronderzoek. ged/lnc vondsten bestaan uit 
mei steengruis gemagen.laardcwerk (dik• en dunwandig, wu1,rondcr versierd met nagel
en spatelindrukken. horizomi\le touwvcrsiering. visgrnuthilnden en .cigwgmotieven), 
botten (waaronder huidverbeningen van de steur). vuursteen (waaronder enkele 

;chrabbers) en natuursteen. 

Ilelloo Bij de aonle(! van oon sportveld vond de heer Vf!n Rooyen, HeiloQ. een mei 
fijn steen- en aardewcrkgruis gcmagcrdc scherf die in de L3te Bronstijd of Vroege 
U1.ertijd gedmeerd kan worden. Deze werd, naar mededding van de vinder, in situ 
aangetroffen In een op wadzand en onder oud duin7.llnd gelegen veenlaag. De vondst 
werd gemeld door de heer E. Jl. P. Cordrunke te Schoorl. 

Hoogk11 rspeJ Het in 1973 door het fPP, Atn$1crdum, begonnen onderzoek naar 
resten Vàn een uit de Bronstijd daterende gceppelverk.ave!ing werd in 1975 afgesloten. 
Dé ongr:ivlngen vonden plaats in hN zgn. Plan Noord, een voor dorpsuitbreiding 

be$temdgcbled ten noorden van de wnlertore11. 

Pl1ld.cf Groót,~,.-. Il (8. LJ>ll p. 141 
Pl1lder Vier f',,:l'<Prácrr 
Kogpn Il rh:, R,VM, 

LMI P• .241 
Ptrrnw:C'nd 15 (LM) p. H8 
Schoorl 11 flJ) p. 1,1 
St. P.a.nctu tG (I.M) p. lS8 
l'cxcl b1~l(h•n-koennln5) 1 (B-U, ft, VM, 

LM) ~- 242 
Tnd:tkn l:lurJ (P. M.B,IJ, 

k. VM, L'\f) r- 24.& 
T~xdl Oudt:3,J;bilJ l (LMl p. 25'/ 
UUJCC:~l " Cl,M> p. 1$9 
UMgca1: 8roclïpu.1Lkr 2> (IJ. RI p. 2:-49 
~~~11 \\·wdpol~r 14 IRl p. 250 

30 (R) p. 25() 

Vc.nh;wZ,cn IS cs-m p. l" 
Wco,p ,s f~!u, VM, 

p,..., 
Wiai11i:cm,ec-r 4 

L'1) p. 146 
Z..,.t.n,tltJ. 

p. 2.5l A.DC;ndclA-l'luurd11r('Oldi:r 2$ (R) 
7.wniu-d: 

p. lA8 A.iS..iC'addt\..ZUJdcrp<,ldcr J9 (Il, Rl 
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Afb. l Am11erdam. 
Vuurstenen ~ik~cl. 
Foto IPP . 

Afb. l Barsingerhorn: Kolhorn. De ncderzcuingsplckkcn ,"tin de St1U1dvûc::tbc::lerkuJtuur 
tekenen 11ch donker nf in hel bouwlnnd ar. Foto ROB. 
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De archeologische betekenis van dil gebied wns sinds hel midden van de vijftiger 
jaren duidelijk g,cworden door onderzoek vun verschillende aard: bodemkartering (EN
TE 1963), visuele wasmc,n1inge.n en foto's vanaf de wa1er1oron. luchtfoto's, terwijl ook 
enkele losse vondsten werden gedaan. Een e.n ander leidde tol de lokalisering v!ln een 
nèdcr1.cttingsplek en enkele grafheuvels, wnnrvnn er twee werden opgegmveo (BAl<:KFR 

1959. 1966; BAKKER/WOLTEktNG 1972; MooOffiMAN 1974). 
De uam,ezigheid ~11n een uitgestrekte greppelverkaveling ble.e.~ vooral uit in 1970 

vervaardigde luchtfoto's. Doel van het onde.n.ock was om. voorufgaand uun de be
bouwing van het terrein, deze verkaveling over een ,o groot mogelijk oppervlak vast 
te leggen. Door de gevolgde onderzoeb ,nethode. het machinaal nagravon vàn de pre
historische greppels. was het mogelijk on betrekkelijk korte tijd en mei weinig kosten 
èën nreaàl van ruim 11 ha ,c onderzoeken. Binnen dit gehele gebied werd prehistorisch 
akkerinnd met verkaveling aangetroJfän: liet blijkt gclxmdtn aan een zand-zavelige 
k.rcekrug. H.ierop concentreren :iich ook de bewoningssporen: tijden~ het onderzoek 
werden verscheidene door sloten omringde huisplantscn uit dezelfde periode aange
sneden. 

Bij hei gevonden greppelsysteem guat het wellichl om de kavels in de nabijheid vun 
enkele boerderiJerJ., dre geduremle e,:n aantal eeuwen gcbmikt zijn. AangcnOmèo 
moet worden dn1 steeds een deel van de akkers brank lag en diende als grasland voor 
het vee (rund). Dit iai echter vooral in de htgere delen van het gebied, dus buiten hel 
ver ka velde areaal hebben gegraasd. 

Het onderzoek werd gesubsidieerd door de provincie Noord-Hollund. 
Bron, R. W. BR.-NDT. J. A . BAt<.KlèR, IPP. Am~lcrctam. 

Hoogwoud : Aunswoud Door hei fPP,Amsrerdam, worden sind< 1972 jaarlijks 
opgr.ivingtn vorrichl in een nedcr,.etting van de Laat-Neolitlusche Standvoetbeker
kuhuur. De result.aren tot nu toe kunnen als volgt worden samengevai. Op een gol
vende za"elige ondergrond, vermoedelijk behorende 101 de Calais IVA2 fase, ligt een 
kultuurpakkc1 variërend in dikte vnn 50 tot rum, 100 cm. bestllande uit ecJ1 opeen
volging van lagen van gebroken mo~clschelpên. zwane zavel. as, veen en gelige klei
lagen. De schel plagen bel.taan in hoofdzaak. uil geb, okcn e,,emplaren van zout
water mossels (Mytilus edulis). De gele kleilagen zijn mogelijk wooovloeren ge
wcel't. Hel vondsuruueriaal, dat over het algemeen van goede kwali1e1I is. bestuat 
ruwweg (telling 1.5,1976) voor 4 ° 0 uil versierd aardewerk. 14 ° 0 onversierd aarde
werk. 56 % bol, 9 •1, lithisch materiaal en 17 •~ varia (weefgewichten, coprolieten, grote 
7.nden1 hout. houtskool. recent materiaal. Middeleeuwse keramiek. enzovoor1s). 

Het versierde aardewerk bestaat uit a lle typen s1andvoe1beker (la-tr), de tyl)<ln 
2fo, 21Tb, 2Tlc v:,n de klokb.!kers, klol..be.kervariantun, vele typen zigzngbeker,. golf
bandpoilen. en fragmenten van voorr1tadp(ltlen mei n11gel- en vingèrindrukkenver
siering (determinatie prof. dr. W . Glasbergen). Hel bo1materiaul is onder meer af
komstig van mens. rund, schaap/geil, varken, hond. ree, bever. steur, zalm" snoek, 
harder én cendachtigen (d~lc-rminatie mevr. drs. L. H. van Wijngaarden-Bakker, uit 
voorlopig rnpport bo1-mobiliu 1972 van vakgroep 2. Oecologische Prehistorie rPP, en 
mondelinge mededeling (mens, harder)). Er zijn enkele bot-ariefacrco gevonden zoals 
bijlvattingen, fraai gepolijste priemtn en naalden en lomer.. Van hel lithisehe materiaal 
bestaat 8,5°. uit duidelijk herkenbare artefacten a ls pijlpunten, schr11.bber~. klingen, 
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Afb. 4 BaroiogerJiorn; Kolhorn. Allrdc"crk van de Stnndvoetbekorkultuur, Sduml 1 : ~. 
Tok. ROB. 

halve strijdhamers. maalstenen, slijpstenen, k.lopstenen en barnstenen kralen. H:ot 
merendeel van het llthische materiaal is vun noordelijke herkomst. Een klein de-cl is 
gcîmpor1eerd (mijnvuurstc-en, GrJn<i Pressigny-vuursteeo, barnsteen, leisteen, enz.: 
de1em1matie dr. J. Sevink v:m het Fysîsch-Geogmfisch en Bodemkundig Laborato
rium van de Universiteit van Amsterdam,). De zwarte grond beStaal ten dclè uit as, 
waarin l~lloze verkoolde ,,-den ,ijn gevonden, ond~r meer vun t.mmerturwe, ger,,L, 
lijnzaad. heemst, wilde appel, bramen, hazelnoot en eikel (determinntic drs. l . P. Pais, 
Vakgroep 2, fPP). 

Een voorlopige rcconstruktie geert het volgende beeld. Ten noorden vun de vind
plaats lag een brede zeeboettm met nierkbarc getijdenwerking ondanks de vrij grote ar
stand tol de zee (deZuidclijke Wieringermeerkreek vun ENTE. ZAGWU!<CO MOOK (1975) 
omzoomd door wadvlnk.ten. waarop de mossels groeiden•. Aan de 1.uidrand van de,e 
wadvlakten lagen c!c\n or meer nederzcllingcn op kwelders. De grote hoeveelheid ge
vonden mosselschelpen wijst erop dat de nubijhcid van mossclschelpbankcn de voor
naamste reden is geweest dat de Laat-Neolithische mens zich hier vestigde. De kwelder-

In deomgtving van deviadploa1s is onderzoek verrlc!,1 door F. J. P. M. Kwaad (Fysi'>Ch
Gcogru.fiscb en Bodrnû..'1Jndig Laborutoriu.m ,~a.n de Universiteit van An,ste-rdam) - ttn 

publlkatic 1s in voorbereiding. 
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grond vormde een marginale landbouwgrond " 'aarop eenvoudige landbouw mogelijk 
wss; de begroeiing was geschikt voor het houden van vee. !:let land.schap wns boomloos 
(pollenonderzoek 1972 door mevr. dr. W. Groe.nrnan-van Waateringe, lect{lr Occo
logische Prehi,torie van de Univefliiteit van Amsterdam) en al het gevonden hout 
moet dus aangevoerd zijn van ciders (Wieringen en/or de hoire i.andgro,1den\. 

Gezien het grote aanral paalsp<>ren, het aantal mobilia en de grote hoeve1:1heden 
gebroken mosselschelpen is het duidelijk dat hier tijdens het Laal-Neollthikum Op de 
zuidoever van de Zuidelijke Wieringermeerkreck een min or m""r permanente neder
zetting heeft geltgen. 
[PP, Amsterdam F. R. VA~ !TER.SON SCHOLTP.r-

11 uizen De heer A. Buijs te Huizen meldde enkele prehistorische en Lam-Middel
eeuwse vondS1en, afkomstig \làn een stuk goisland aan de noord westrand van de be
bouwde kom van Hulzen en door hem in de loop van 1975 vcruu11cld uit bij de aonleg 
van kuilgrnsbultcn vrijgekomen grond. H'.el materiaal omvat: 
1. Een aantal ramt- en wandfragmenten van met steengruis gemagerd aardewerk. dat 
in Bronstijd en IJzer1ijd gedateerd kan worden, Eén wand fragment vertoont twee vage 
indrukken van een wijdgewonden wikkeldraadstempel. 
2. Enkele frngmcntcn vuursteen met sporen van bewerking: een nucleus on twee af
slagen. 
3. Enkele Fragmenten Lant-Middllleeuws aardewerk, waaronder grijs kogclpotaarde
werk en steengoed.. 

Medemblik 7je p. 255. 

Niedorp: Nieuwe Niedorp In 1941 of 1942 werd hier een dun- en smalt.oppige 
stenen bijl met ovale dwarsdoorsnede en plaatselijk licht ingesnoerde zijden gevonden. 
De vondst werd eerst o nlan~ bekend, Datering: Laat-Neolithicum of Vroege Brorui
t ijd, 
Bron: Scm,RM~R 1976. 

Polder Orootslag en Bovenkarspel Door d~ ROB, Amersfoort, werden de 
veldverkenning in deze polder en de opgravingen in Bovenkarspel voortgezet. 
Ovtlr de resultaten van 1975 zijn nog geen gegevens voorhanden: zij zullen in een 
volgende aflevering van deze kroniek besproken worden, Wel kan al worden vermeld 
dat de verkenning in ruilverkavelingsblok 75 nu is afgerond.. Evenals bei voorgllllnde 
jaar dntCrèn de vondsten uit db Midden- en Late Bronstijd (aan deze periode kannen 
11 vermoedelijke nederzcttin_gsplekkèn worden toegevoegd) en Late Middeleeuwen 
(na ca 1000). 

Voor de resultaten van eerder onderzoek en een beschrijving van de algemene 
problcmaliek wqrdi vcrwe1.en naar VAN REoTt:Rt<.'1 ALnNA 1975 en 1976. 

t-fct onderzoek werd gesubsidieerd door de provincie Noord-H.olland. 

Polder Vier Noorder Koggen Sinds hot voorjaar vun 1975 wordt door hel 
1 PP. Amsterdam, een archeologische veldverkcnoing ('Landei;aufnahme') uitgevoerd 
in het ruilvcrkovelingsgebied der Vier Noorder Koggen. dat in de jaren 1976-82 z:al 
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Afb. S Schoorl. A:trdowerk uit de Vroège IJ,onijd. Schàal 1 . 4. Td,. ROB. 

worden hcrverkttvcld.. Hel vondstmateriaaJ beslaa1 101 nu toe vier perioden: Laat 
Neolithicum (Klokbekerkultuur); Romeinse Tijd; Vroege Middeleeuwen (Karolin
gische periode) e,1 La1c Middclceuwoo. 

Bron: HALLI WAS 1976. 

Schoorl (afb. 5) Op het strand van Schoorl (nabij Slrandpaal 31) \\etd uit de top 
van een bij storm blootges-poelde veenlaag door verschillende persont11 aardewerk uit 

de Vroege Uzcrtijd vtrzamdd De hee.r A. L. v-Jn Rccncn 1c Bergen vond oen aan1al 
rand-, wand- en bódemFragmcn1en van een po1Je met geomeuische ver.;icring van 

Ruinen-Wommels [-model. Het v:ilt. na resrnurntie door ROB. grotendeels 1e re.kon
struen:n (afb. 5:1), Vindplaa1s en vonds1omstandighc<len werden. met medewerking 
van Rijkswa1er.;1aat, vastgelegd door de heer E. H. P. Cordfunke te Schoorl. 

De heer D. M.a.rinus te Bergen bleek in hel bc,i1 van scherven, waaronder een met 
vingertopindrukken vcr!;lerd rnndfrngmènl (afb. 5:2), van naar ulle waarschijnlijkheid 
dezelfde vlndplaaas. 

Texel Door de ROB. Amcrsfoora. is een archeologische vcldverkennin~ ('Landes
aufnahme') uilgevoerd op een deel vnn het eiland Texel. Deze slooi aan bij eerder 
o ndenoek: de kartografische inventarisatie van het eiland In 1967 (2ie VAN Tr..-.r/ 
Wocra11r1<0 1973) en de opgravingen in een omvangrijk netle.rzellings1crrein aan de 
noordwcstrand van Den Burg in 1967 en 1971-75 (zie dc,:e kroniek). 

De vcldverkenning beslC>Cg de Pleist0<.-ene kern van Tc.,cl (het noordoos1-,uidwcs1 
verlopende gebied vun kcileernopduikingcn en dek.mndruäoen tu~sen Oos1 en Den 
Hoorn), een deel vat1 het vóór c.t 1600 ingepolderdeaangren~ende mariene gebied (de 
polders Koogervelcl, Middclstekong, Evertsekoog, Gerrit~lànd en I Ce1 Burger icuw

laad aan de noordi(jcte; Oe Hemmer, De aal, Builendijk, D~ Kuil, Hei 1-loornder 
N ieuwland, De Grie en H.e1 Wezenspijk 11an de zuidzijde); en de mariene zone langs 
de waddendijk. tussen Oost en Zuiû Haffel. Eén 15c-ccuwse inpoldering. Polder Waal 

en Burg, werd niet verkend. Aan de westzijde word\ het verkende gebied bcgrcn~d door 
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jonge duinen, die de drie Koogcr-i,oldérs ge<keltolijk. hebben ovcr,;toven. eldcn; door 
19c-ccuwsc iopolderingc11. 

Hei tolaal verkende gebied is ruim 55 km' groot, waarvan echter slccJus een deel 
(naar sdiatrlng 20-30%1 kon worden belopen. De belangrijke oom1uk hicrvun is dat 
het merendeel van de Texelse landbouwgronden in grasland lig1. dut voor de veld• 
wrkenning nauwelijks mogelijkheden bied1. Bovend.ie_n kon een aamal akkcrpcrcelen 
door hel erop aanwezige gewa< en door onwil van de cigen"ren (nog) nioL worden ver
kend Ondanks de,e en c'en auntal andere beperkende foktoren (zie verder! kan de 
vcldverkenning als Sllccesvol worden beschouwd. 

De geregisrrcerde vondsten be$1aan vooral de periode Late B(onstljd/Vroege Uzer
tijd Late Middeleeuwen. Eerdere perioden zijn hoogsten~ venegenwoordigd met 
verspreide vuursu,envondsien. die op hei momeni nog niet nfdoende zijn gedetermi• 
nccrd. Aardewerk vondsten tred.en vn.naf de Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd op. vaak. 
in zodanige 0011<:~nlrnLie~ dat de aunwc,<igheid van een nedcro(Clling mag worden aan
genomen. Inclusief de sinds de kanogrnfischc invemansarie bekeode rerr:eioen en de 
opgegraven vindplaat• bij Oen Burg zijn van Texel nu ongeveer tachtig nederzcttings
tcrrclni!n bekend, Een aant.al daarvan hooft vondsten uit meerdere J)Ctioden op_geleverd. 
Onderstaande. voorlopige telling geeft per periode hei aanrol nederzetûagea dnl nu 
van Texel bekend is. 1 let aandc>cl dat de bij Den 8mg NW opgegraven ncder.zetLingeo 
daarin hebben is steed$ tussen haakj~ aangeduid. Terrein,:n die meerdere perioden 
om,,aurn zijn voor t:.lke periode opnieuw m,cegt?teld. 
L:ite Bronstijd-Vroege/Midden IJzertijd: 24 nederzettingen (Den Burg NW ll). 
Late IJzertijd-Romeinse Tijd: 64 nedcrzet11ngen (Den Burg W 7). H1crvan hebbco 
er 8 ( Den Burg NW 3) R.on,cinsc imporlen opgeleverd. 
Vroege Middeleeuwen: S nederzeui□gen (Oen Burg NW 1). Hiervan hebben er ten
minste 6 /waaronder Den Burg NW) wwcl Merovingische a ls Karolingische vondsten 
opgeleverd. 
Laie Middeleou\\CJl: JJ neden-,e1tingen (Den 8urg NW 5). Hierbij Lijn inbegrepen de 
dorpen Oosterend, De Waal. Den Burg, De Westen, De Koog en Den Hoorn. 

De geologische ligging van deze vindplaatsen komt overeen mei het ver,preidingS• 
beeld van de l..art0grar.sclu: invtntarisatie. Z<: ombrckc,n In het ul1gesLrtktc keileen1-
pln1miu vun Hoge Berg. Noord- en ZuidhaJîel, en in het mariene en duingebied. 
De enige uitzondering hierop vormen, voor zover nu beoordeeld kan worden. de 
La-at-Middeleeuwse dorpen Out.l De.n Hoorn en De Koog, die op dulniand liggen. 
Ofh<'t op 1<,c-eeuwsc kaarten ufgebcelde dorp Borcamer (verg ScttOORI 197>) in de 
du men ten westen van Den Hoorn nog als ·wo.stung' aanwezig 1s kon nog niet worden 
vastgesteld. 

Naas1 he1 huidig~ landgebruik i:ün er verscheidene andere faktoron die de mogelijk
hed~n vun een veldvcrkcnning op Te~cl beperken. Het is duidelijk dat de g.:ologlsche 
s11ua1ie grenzen s telt Een aanzienlijk deel van bel verkende gebied was tm in de Lnte 
Middeleeuwen onderhevig aan zeetnvlocden en d ulnvom,ing. Oudere dan Lua1-
Mfddeleeuwi,e vond!.tcn kunnen daar nauwelijk~ aan de oppervlakte worden ve.rwacht. 
Oot ook ,n de met door de zee en duiovorming nungetaste gebieden het huidige opper
vink nie1 ovcrnl meer overeenstemt met heL oorspronkelijke is vooral door hel ondenoek 
bij Den Burg duidelijk geworden. Binnen de grenzén van her opgogravcn gebied blijkt 
hel lnnd.$chup drastische veranderingen te hebben onderguan door: zandvcr,auivingen 
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in de IJzertijd (hierd90r zijn nederzettingssporen op SQmrnige plm11sen gct!rodccrd of 
bedekt met een stuifwndlru1g); ophogingen van telt- en terp-achtig karakter in Ro
meinse Tijd en Vroege Middelecu,,en (deze hebben vooral do ho◊gste delen van het 
terrein beJnvlocd)! ophoging met een dun esdek in de Late Midd.elceuwe.n; egalisaties 
tijdens een ruilverkaveling. 

rn welke mate deze fnktorcn buiten het opgrovini;sterrein een rol spelen is nog niet 
duidelijk: prehistorische sn.ûf:,;anden ,djn alleen binnen de opgraving gevonden; opge
hoogde ncderzcttini:sterreincn zijn van verscheidene andere plaatsen bekend, maar 
hun verspreiding is nog niet systematisch onderzocht: dunne esdek.ken komen waur
schijnlük algemeen voor maar zijn niet gekarteerd; egalisalrtl$ in het knder van de ruil
verkaveling komen in heet het verkende gebied ver~preid voor. Een toet,lng van de 
veldvcrkennrngsresultatcn aan die van de opgruvmg wordt door deze onzekerheden 
bemoeilijkt. Wanneer de verhoudingen binnen hel opgegraven gebied represenrntief 
zijn voor de siiuatic. cld~rs op Te,el dan is wl'I zeker dat de veldvcrkenning 101 nu toe 
maar een klein deel van het nog a.anwe;cigc totaal aan nederzetting~plekken aan het 
licht heeft gebracht. Hel is de bedoeling om door middel van aanvullende verkenningen 
in dé komende jaren nog zoveel mogclUk van het tot dusVèr niet t>clopen gebied In het 
onderzoek op te nemen. Ook. in het "'eidegebied doen zich incidcnWel mogdijkhcden 
voor. wanneer grasland wordl gescheurd en opnieuw ingeznaid.. 

De vcldverkcnning is uitgevöèrd door de heren M. J A. de H'aan en C. van Haalf. 
beiden R,OB. Zij werden tijdelijk geassisteerd door amateur-archeoloog G . Alders. 

De heer G. Gerrits te Den Bllrg n\clddc weer een groot uantaJ niellwe en enkde 
oudere vondsten van het eiland. Het materiaal is voor een dcut afkomstig van de 
oanlcg van een Mrdgasleiding en werd verder V()ornl verwmeld uit de bouwv()Or van 
.tkkcrs, uit slootk'antcn en bû graafwerk van verschillende aard (ondt:r andtre weg. 
en rioleringswerkzaamheden. nieuwbouw en de inkuiUng vnn lnndbouwproduktenl. 
Hei omvat: 
1. Enkele fragmenten IJzenüd-aarcwwcrk, gevonden aan de Westcrweg bij Den Burg. 
2. fnhooms-Romcins aardewerk van vindplaatsen u11 de omgeving vt111 Den Burg 
(Koogerstraat. Westcrwcg, Akcnbuurtsweg), De Waal lWnaldcrweg), Driehuizen 
(Hemmcrkooi). Oudeschild (een nieuw gegraven jachthaven) en Zevenhuizen. 
3. Vroeg-Middeleeuws aardewerk. slakken en een glasfragment. gevonden bij de 
aanleg van een ga~lciding in de berm van de Wcstcrweg bij Den Burg. ter hoogte van 
een reeds bekend Merovingisch grarv~ld, 
4. Laat-Middeleeuwse vondsten, wuaronder fragmenten van grijs kQgelpotaarde
wcrk (onder meer met bezemstreek•versiering), J>iogsdorf en Pa.lfrath-achtig aarde
werk, en ~leengoed. nfkomstig uil t.le omgeving van Den Burg (Akenbuurtswcg. 
Hallcrweg, Koogerstrallt, Wcsterweg), Oudeschild (het strand bij Ccres en de nieuwe 
jachtJ,a.ven). Zevenhuizen en Oost, 

Tel<Cl: Den Burg (afb. 6) In februari 1975 wèrd het ROB-onderzoek in uit
breidingsplan Den Burg-Noordwest afgesloten. De Opb,rovlngen ;irelclen zich uü 
over de jaren 1967 en 1971-75 en hebben. binnen oen gebied van ruim 11.5 ha, be· 
l\loningssporcn en materiële vondsten opgeleverd uil vrijwel alle llfCheologischc 
perioden vanaf het e ind van de Mjdden-Bronstijd 101 ver in de Late Middclccuwt:n. 
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Afb. 6 Texel: l)en Burg. Plollcgronû van een nedenetungsccnhc,d uit do Lote M1ddel
ttuwl.!n: woonstolhuis, schuur en waterputten (voorlQpige 1n1erpremue). T~K. ROB. 

Enkele ouden: sporen van menselijke aktivlleit <Interen uit het Loa1-Palcolithicum en 

het Mesollthicum. 
Voor tussentijdse vcrslage.n, mer de opytavlngscampagnes van 1~67, 1971 .:.n 1972. 

wordt vcrwcqen nanr VAN Es 1967, WoLrERINO 1972 en 1973b. voor enkele ulgemcne 
11nikelen over het ondi,n.oek naar VAN Es 1969a, WöLftRtNO 1973a en 1974. De 
campagnes van 1973 en 1~74 zijn 101 nu toe sleclllS besproken in het niet alj:Cmci,n 
toe~kel(jke Jaarverslag ROB (1973, p.10-3 en 1974, p. 11-3). 

De resultal~n van het onderzoek zullen in een samenhangende artikelenreeks 
worden gepubliceerd in dé Berichten v,in de ROB. Voor een voorlopige samenvatting 
wordt verwezen naar het wrstc deel hiervan ('.Votr~RINQ 1975, ter perse). 

Uil gees t : Broek polder Zie p. 249. 

Venhuizen (afb. 7) Naar aanleiding van een mededeling van de l1eer P. Kesteloo 
te Venhuizen werd een bezoek gebracht aan de heer 8 . Konijn in dezelfde plaats. 
Deze is eigenaar van enkele reed, eerder. door het lPP. Amst.crdam, geregistréerde en 
gefo1ografeerde vondsten uit zun woonplaats (= komplete vuur~tenen sikkel, een 
sikkelfragment en een wandfragn>en1 ·Hoogkarspel-aardewerk' met vingertopindruk
ken). maar hlec~ tevens in het bezit van twee nog ongcrogiSlrècrde stukken bewerkt 
vuursteen. Beide zijn door de plruuselijJ.. nnnwc:tigc ·hoogglans• duidelijk herkenbaar 
als ,;ekondair bewerkte fragmenten van vuurstenen sikkels. De voorwerpen werden 
gevonden In de Houterpolder. 
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Afb. 7 Venhuizen. Fragmenten van vuurstenen sikkels. F<lto ROB. 

Weesp Door het IPP, Amsterdam. werd door middel van een aanttll proefsleuven 
een ()nder7.ook ingesteld naar de aanwc,Jgheîd en verhreiding van prchis1orischc 
sporen in de Aetsveldse Polder, ten widen van Weesp. In 1966 was hier. dicht bij de 
Actsvcldsewcg, door het JPP al een kldn gedeelte van een nederzetting uit de Midden• 
lJzcnijd opgegraven. De~ is gelegen op de oever van een voormalig, deels n1e1 
nedç(ZelliPS-S3fval opgçvuld Tiviçrtjç (l'IAKKtl!/Vllt< WtJ'-l(iM~PL'l-.·B/\KKCR 1967), 

Her recente ortderzoek had als directe aanleiding een door Weesp geplande stads
uhbrelding (Plan Aetsvcld) en had tot doel vast te s tellen in hoeverre deze~= bedrei• 
ging vormdt voor de at bekende en eventuele andere nedct?..Cllingen en daarmee 
samenhangende greppelsystemen in het gebied. De omv11ng van de ui bekende neder
zetting kon worden vastgesteld op ca 60 x 130 m. dnarbuiren werden geen pre
historische sporen nangetrolîen. De k.onklusie hieruit is dat de n~-derzetting bulten het 
huidige (verkleinde) Plan Actsvcld vult tn da, de km1-, dal in het plangebied nog nndere 
prehistorische sporen wllen worden aangetroffen gering is. Het onderzoek werd ge
subsidlëcrd door de pn)Vineic Noord-Holland. 

Bron: J. A. llAKKER. lPP. Amsterdam. 

Wieringermeer (ul' b. 8-10) Naar aanleiding van een bericht van de heer J . J. 
Schllstrn te Bergen werd een bezoek gebracht aan de heer D. R. Mansholl te llippo-
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Afb. 8 Wieringtrmcer. Vuun,tentn kling. 
fo10 ROii. 

Arb. q \\licrîn~c:rmccr. Vuursu:ncn ~ikkcJ. Poto ROB. 
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Afb. 10 Wieringermeer. Karolingische rundschcrr, 
Tck. ROB. 

lyrnshoef. Deze bleeJc in het bi:liL van ècn aantal artheologi'-'hc vond.,Lcn, die door 

hem werden opgeraapt uit de bouwvoor van zijn landerijen in de Wieringermeer. 
Het matèriaal werd verzameld in de periode 1935-1972 en is afkomstig van drie 
aangrenzende akkcrpcrtëlcn adm,r boerderij Thorum, gelègen ten noordwesten van 

Mîddcnmeer. Het bestaa t uit: 
1. Een fragmeorrure, geretoucheerde kling vun donkergrijze tot zwarte vuun-t~cn; 

datering onrokèr, mogclijll Laat-Neolithicum of Bron<rijd (nfb. $). 
2.. Een kompletc concaaf-convexe sikkel met 'hoogglans'" vu11 Llonkcrgrij2.e tot 

zwarte vuur~teen; datering Bronstijd-Vroege IJzertijd (afb. 9). 
3. Tweé bodemfragmenten ~an inheems Romeins aardewerk. 
4. Een randfragment van een Karolingische koöl..p()t (afb. 10) vergelijkbaar met 

type WIIIA in de Dorestad•typOl(lgie (1ic VAt- Es 1969b, fig. 19:1). 
5. Ongeveer 75 fragmenten Luat-Middelecuws aardewerk, waarond~r Pingsdorf, grijs 

k.ogelpotaurtlèwcrk en steengoed. 

Zaanstad : Assendelft-Zuitlerpolder Door de AWN-Wer\..grocp .laamtreek 
en omstreken werden weer woarnen,ingen gedaan tijdens de ruilverkavclin&S'\Te.fk
zaamhedcn in de Zuidcrpolder. Dij verkenningen lang:,; nieuw gegraven, uitgediepte 
en verbrede kavel• en bçrnisloten kwamen op zeven nieuwe vindplaa.tM!n aardewerk.• 
scherven en andere vondsten uit U,ertijd en Rorne.inse Tijd aun het licht. Hel 1Jjn, in 
de door dé werkgroep gehanteerde nummering: 

A~ndelfl no. 60: woonlaag. palen Vltn ,-en bchui,ini;. aardewerk., ~•m fragmcn
taire me1alen SPOld met knop en bollen (rund, geil en/of ~aap, be.neo priem van 
edclhcrtgcwcî): daterîll.!l VrOège,-M idden IJ,eriijd: no. 61: inheems-Romeins aarde

werk; no. ~2: onder meer een In de Vroègu JJicrtUd w dateren scherf: no. 63: inlwems• 
Romeins :mrdewcrk (waaronder slreepbaod) en een R omeins doliumfrngmèn1. 
no. 64: woonlaug en inhec111.s-R9meins aardewerk; no. 65; inheems-Romeins aarde· 
werk; no. 66: inbccms-Rmneins aardewerk. bollen en hout in uitgebaggerde en uirge

gmven grond op de oos1oever van de Vliet. 
Tevens werd op drie plaatsen uiu1-Middeleeu"~ aardov,crl gevonden (Pingsdorf, 

Andenne. PafTnuh en kogelp(>laardewerk). 

Romeinse tijd 

Alkmaar Bij hel rooien van een boom aan de Reguliersla,m (ten behoeve van "eg
en leidingaanleg) ,,and de heer J. C. W. Broersen, A lkmaar. scherven van inheems
R omeins aardewerk en enkele Laat-Middeleeuwse kogclPotfrugmcnten. 1 Lel inhocnt.s

Romeins ma1criaal omvat o nder meer gcface1eerde randen met knm,ling. ! let is ge-
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magerd met aardewerkgruis en plantaardig matenaul. De vondst werd gemeld door 

de heer E. 11. P. Cordfunkc te Schoorl. 

Burs,ngerhorn Zie p. 253. 

Bergen De hoor J . Ha,m1ru te Be'l!en vond rum het strund. wssen strandpaal 34 
en 35. een wandfragment vun inhooms-Romeins aardewerk. De vondst is van belang 
vanwege zijn ligging: in een dunne humeuze lau~ in hei duio:w.nd. op ca 20 cm boven 
een veenpakket. Do v<>ndst()mstandigheden werden vastgelegd door dt hllilr E. H. P. 

Cordrunke te Schoorl. 

Haarlem Zie p. 254. 

Hecm,J<erk De Atcheologische Werkgrl)Cp van de Kennemer OLtdheidkamer te 

Beverwijk deed waarnemingen in een ncderzettini;splek. uit de Romeinse Tijd. Deze 
vindplaats kwum nan het licl1t bij het bouwrijp maken (ten behoeve van woningbouw) 

van een trrruin in de nl b'l'OtcndL>els 101 woongebied herschapen Heemskerker Zuid
broek Pol.:kr. Nn het verwijderen van d« grasmat werden vondsten geda,."\n in een 
ongt,•eér 50 m lange strook langs de westelijke spoorsloot van de spoorlijn Uilgeest

Hecmslcerk. r n deze s1rook Werden enkele procfslcirvcn gegraven terwijl tevens waar
nemingen werden gedaan bij de verbreding van de spoorslOöL Als gevolg van een 

recente of oudere verstoring van de bodem tot op een diepte van 5()-6() cm onder het 
m!Uli,eld werdèn weinig groodsporen ge,,onden: enkele kuilen en de onderkant van 

een uil dwme houten paaltjes en iakkcn opg,1bouwd vierkaM watcrputjc. 
De mobiele vondsten beslaan vooral uit c-en grOh: hoeve.:lhcid inheems-Romeins 

aardewerk (waaronder spinklosjes en een deksclfragmenl). Enkele fragmenren terra 
sigiUllla en ruwwandig Romeins aardewerk maken een dátcring in de I o eeuw mogelijk. 

Er werd ook wal aardcw..r~ uit latere perioden 1,-evönden: een wundschcrf van 

Karolingisch aardewerk: scherven vun Andennc-aard~·wcrk. ce.n kogelpo1scherr en 

steengoed. 
Vondstomstandighcden en voncl,-1en werden gedokumenteerd door de hi)(ir R. van 

Gulik te Bcvcrwjjk, in wiens gezelschap de vindpluuu werd bezocht. 

Po lder Vier N oorder K oggen Zie p. 241. 

Texel Lic p. 242. 

Texel: Den :llurg Zicp.244. 

UitgeesL: Broekpolder ln de eerstu hefü van juli werd door de R OB. An1ers

foort. een noodondcr,.oek Ingesteld in een nodcrzettingsrerrcin uit de Late IJzertijd
Romeinse Tijd, gelegen in het m iclclijk deel van ae Uitg,.,ster Brock-poldor. D irckte 
aanlordjng was de aanleg van ccn hoofdaardg-.isleiding Lussen M iddclle en Beverwijk, 

die lle oostkant van de nederzetting zou dnorsnijden. 
In de op een kreek rug gelegen 11ederze11ing waren door leden van de A WN-Work

groep ZaansLn:ek en omsLreken al een.ter wuarnemlngen verricht: in 1964 bij de nunlcg 
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van een w.,terleidlngbuis (z:ic HALBERTS\1A/TRIMPE BuRUER 1964: H LLIJERMAN 1971, 
54-7) en !(Her door middel van enkele proefpuuen. De daarbij gedane vondsten wezen 
erop dat de bewoning ter planrse w:utrschijnli;k drlc perioden omvat: een fn de Late 
fJ7,ertijd te dateren ràse (aardewerk met lijn- en knmstreekversiering) en twee Vroeg
Romeinse (Tiberische -en Claudische terra sigillarn). 

De aanleg van een gasleiding door de periferie van het neder,etlingsterrcin bood de 
gclc&>enheid de veronder&1elde periodi.erlng door middel van strul ign,rische waarne
mingen te verifiëren. Hiertoe is. voorafgu:md ann het leggen van de gasleiding en met 
technische hulp van de N.V. N(l(Jcrlandse Gà!unic. in het hart van het lci<linglracé 
een ca 2 m brede, 101 op de v-Jste grond rcikcndesle11r aangekg,t. Hierin i~ een ca 80 m 
lang profiel opgetekend waaruit systematisch vondsten zijn verzameld. De omsrnndig
heid dat de sleur een reek• greppels uit de Romeinse Tijd juist in de lengterichting 
doorsnéed heert de waarnemingen bcmocilijJu. 
De ver1.amelde gegevens zijn op het moment nog onvoldoende uilgewerlu: een voor
lopige konklusie is dat tenminste drie stratigrafisch gescheiden bewoningsniveaus 
aanwc,,ig zijn. In hóeverre deze korrespondcren met de bovengenoemde perioden Is 
nog niet duidelijk. O,-erde resultaten vun hel ondcr1.ock i.al in ee.o volg11ndc Kronicl 
nog nader worden be.richt. Het stond onder technische leiding van de heren J. W. 
Noordamcn M. J. A. de Huui,(ROB). Bij de voorhereîcl"ngcn uitvoering wenl mede
werking ondervonden van ir. r. A. 0. l!cugd~ en huordopiichtèr W. Fa lek van de 
N.V. Nederlandse Gasunie. Leden van de A WN-Werkgroep Za:mstreek en oni>1reken 
en de Archeologische Werkgroep v-Jn de Kcnnemer Oudheidkamer te Beverwijk ver
richtten na afsluiting aanvultcndc wuarnenungen, waarbij vondsten werden ver:z:ameld. 

Or., ûe,,c wijze werden in de al gegraven gaslcidingsleur op enige nfsUUld naar het 
noordoost.en nog twee nieuwe vindplaatsen uit de Romeinse Tijd l)ntdekt: in de 
nummering van Werkgroep Zaanstreek no. 14 (met inheems-Romeins aardewerk en 
een klein rr-Jgmcnt impon) en no. 15 (met inhcclllc~-Romclns aardewerk en botten). 

Uitgeest: Woudpolder Door de waarnemingen van lede□ van de AWN-Wcrk• 
groep Zaanstr~-ek en omstreken in het tracé van een aardgasleiding kwamen op twee 
nieuwe vindplaatsen in de Woudpoldcr (no. -1 en 5 in de nummerin_g van de werk
groep) bc"·onlngssporcn uit de Romeinse Tijd aan hel licht. fn beide gevnllen Jlllllt 
her om een woonlnag met schorven vnn fr1heems-Rom.eins aardewerk. 

Velsen In annsluitlng op eerder oncle.rzoek (GLASBLRtlLN e.a. 1974) zijn oot.. in 1975 
door het CPP, in samenwerking met de Werkgrnep Velsen-Zuid van de A W1'<-ufdellng 
Kennemerland. de opgra,1ngcn voortgezet i11 uo Noord Spaarndammer l'older en 
enkele percelen ten Zuiden van de Velser Tocht, o.a. de 'IJsbaan·. Hot ondi:r.wek wa, 
mogelijk dankzij een subsidie van de provincie No11rd-Hollund. en VQnd plaat;, In 
plezierig overleg mcr de eigenaars der percelen (Stichting Beheer Landbouwgronden 
te Haarlem, Gemeente Velsen) en de resp. pachters. 

De vondsten sugg~rccrden reeds in 1972 de aanwe,igheiu van een militaire 'basis'. 
Op grond va,1 de terra sigitlnta eindigt de activite.11 rund SS na Chr., het begin ,·alt 
samen mei de dCIOr Germanicus in 16 ondèrnomen vloote.,pcditie naar de mond van 
de &m.s. Ook de door de Frisif in 28 ondernomen belegering van het door Tacitu~ 
vernielde 'castellum Flcvum· wordl wel in verband gebracht met Vels.:n, maar een 
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feotclijke samenhang is niet Ie bewip.en. Chronulugisoh komt Velsen eveocens in aan
merking een rol te spelen in de Romeinse controle over het we.inederlandse kustgebied. 

vóórdat in 47 door C laudius clc gl'Cns van het Imperium Romanum ten onzent langs 
de (Oude) Rijn werd gelegd. 

In 1973 en 1974 waren palenrijen vastgesteld die een i111erpreta.lie van kadewerken 

niet ui1,luitcn. l)e sitt ligt goed gekozen op de zuideLijke oever van het ûoslijds nog 
bevaarbare Oer-IJ. dut verbinûingcn m~1 het ac:h1crland en met de Noord= had. 
De Cock veronderstelde ,fat de verbinding Vecht/Ocr-IJ des1Uds de meest noordelijke 
Rijnarrn was. di0 in de vroeg-Romeinse tijd hei meeste water voerde eo later door de 
,uidclijker Rijnam,cn werd 'anngetap1' (DP. Cöc1< 1954}. 

1-{et onderzoek in l97S had een doel: 
(a) Ahhnns 1cn dele de ruimtelijke begrenzing vas1 te s1ellen van wut aan sporen in de 
grond bewaard is gcbicvon. Dit niet in de laatste plaats 0111 een meerjarige ondcrzoclts
planning op te zeilen, vanaf het moment dat de polder voor ondenock toeg-,lllkelijk 

is 101 nnn hei moment dat een tweede Velser Tunnel de grond in gaat. 
(b) l let rnilirnire kampement lcrug ,e vinden, wnarzm,dcr een haven en de overvloed 
ruin gelmporteerde Romein5C vondsten niet te verklar«n 7jjn. 
(cJ OnhoJdering te verschatTea over de 'verspoeling' van vondsten (ook over enige 
hori1on1ale afsrnnd ?) en sporen tol onder hei toenrnahge loopnive:iu en ingraafniveau 
van b.v. kullc11. Dit 20u, naar wordt áangenomen, het gevolg2ijn van een na•Romtlnse 
oa.lamiteit, welzeker de tusM:n 1000 en 1600 gedateerde Wijkcn11ecrtransgre;;sie. 

Ui, het onderzoek in 1975 bleek het volgende: 
(IJ Ondanks dè - écrsl in 1976 vervallen - beperking dat op slechts enkele percelen 

onderzoek mogcl.ijk was. kon oen zuidèn van de Velser Tocht worden vastgesteld dat 
in westelijke en zuidwestelijke richting zowel de vonds1eonc.-cntratic als de dichtheid 
V.ln paulafzening afnamen. 
(2) Plau1selijk is hel Wijkem1eersèdimcn1 L.ccr Wndig()ntwikkcld. Erin was tenminste 

éé11 loopnivefü1 te ondcrsêhtiden (o.a. kllrrespoor1). 
(3) In de Noord Spanrndammer Polder duikt de laag met Romcin'I" vonds1en naar 
het noortkn toe en is van verspoeling van he( vonds1ma1criaal geen spmkc; de ·haven

kom· kan nog 1t1l vttn ~•rrnssîngcn oplcveret\. 
(4) De moe,Hjk te duiden 'kaden' sluiten oostelijk aan op een, aanvankelijk als 

pnlissadegcduide. nlllllrwclrekerals ·pier' te beschouwen dubbele rij kleine paaltjes, 
eindigend in wat ,ouden J...unnen zij11 de diepste delen van wijdgestcldc 1.wnre vierkante 

steigerpalen, 
(SJ Enkele grote ingrnviogen/kulkn, waarvan de insteek door ·verspoeling' i• afge
sneden. Hicrull blijkt da1 niet <Wcral alle ~poren vun bedrijvigheid in siru zijn 1,>e· 

abradeerd. 
Voor 1976 werd een wijdmazig sleuv"nnct t,>epland, dut tol doel had nauwkeurig de 

uitgestrektheid te bepalen vun het gebied waadn sporen van genoemd type S voor
komen. fndicn (ooit) aanwezig (gciweest), moeten van tonrnins10 enkele hoofdken

merken van een militaire vesting hetzij groo1 (vele ha.), hetzij klein (1 ha.) - de dieper 
ingegraven delen herkenb,,.tr 7.Îjn: spit~grachl, walbeschoeiing, (hoek)torens. Indien 
het onderzoek dergelijke sporen niel aan het licht brcng1. moot bcwez,on worden 
waarom he_t er wel geweest is ea waar het lag, en welke C'Jlamiteitcn in sla.Ell zijn ge
weest een dergelijk,; aunkg weg te vagen, terwijl het karakteristieke vondstnuucri8a1 
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tussen de wel herkenbare sporen van de .:ons1ructie, op de zuidelijke ovor van hei 
Oer-lJ is blijven liggen. 

Niet-mllitolr ncdericrtlngsarval mei een zo specifieke impon-komponenl uls hel 
vonds1nuneriaul van Velsen opl.~vcrt, i, in de vrocg-R.omcil\;c 1Ud, zoals die door de 

vondsten wordt bepaald. niet in te pa,5:;en in onze kennis van Romeins Nederland. 
Deze deductie ex sitentlo, gecombineerd mol dé paleografische ligging van Velsen onn 

wellich1 de noordolijks1c Rijnarm in die 1ijd, maakt ool In de Noord Spaarndammcr 
Polder hel militair expansionisml! vun AugustU> en zijn opvolgers voor het midden 
van de eerste eeuw na Chr. voel baar. H.e1 onderzoek is inmiddels voonge,.e1 om de 
materiële stukjes aan te reiken voor de historische legpuzzel. 

IPP. Amsterdam 

Wieringermeer Zie p. 24u. 

M. 0, DE WEERD 

Zaanstad: Assendelft-Noorderpolder Door kden van d.i AWN-Werk

groep Zaanstreek en omstreken ""rd het noodo□der,ock □aarevemuele restanten van 
de In 1963 aJ gnltondcels on1gravc.n inheem!f-Romeinse ncderzcnlng Assendelft 8 
voortgezet. ~(et werk werd bemoeilijkt door de. onverwaclue aanleg van een bouwput. 

fn tegenstelling lot het voorgaunde jaar (zie Jaarverslag ROB 1974, p . 91) werd nu 
een hoeveelheid houten palen gevonden, waarvan echter oiel duidelijk is of u t.nl een 
behui~ing hebben behoord. Een verband met de 01> het aangrenzende .,.,,ceel blool
gelegde resten kon niet worden aangetoond. Enkele kullen (waaronder een IIIQgelijke 
waterput) leverden veel inheems aardewerk op. Het onderzoek is inmiddels afgesloten. 

Zaa11stad: Assendelft-Zuiderpolder Zie p. 248. 

Middeleeuwen en later 

Alkmaar: centrum Door leden van de Werkgroep Alkmaar van de AWN 

werd onder supervisie van de ROB. Amer.sfoort. het sladskcmanderzoek in deze 
plmns voortgeze1. In hel kader van nieuwbouw- en rioleringswerkzaamheden konden 
op een aantal plaatsen waarnemingen en kleine opgravingen worden verricht. 

Uil de stratigrafie in een bouwput aur1 de Koningswcg hleek dat het hele gebied 

tussen Kooingswcg en K.anaalkade is opgebouwd uil een nugcnoeg ongest0\lrdc klei
bank. die is argcze1 Op grijs wadzund. Uit onderzoek van de Rijks Geologische Dien~I 
is gebleken dat deze klei niet is opgebrach1 m;iar lungzanm afgezet. In het kle,pakket 
werd rond 1400 een gr.i.cht gegraven: de huidige Koningsweg. kennelijk een rase In 

de uitleg ven de stad in noordelijke r ichting. Deze gr.1chl werd later met ;rand gedempt 
en in de l e helft van de J 6e eeuw ten behoeve van huizenb,,uw opgehoogd. 

r n een proJiel door de Dijk waren verscheidene ophogingsfoscn te zien. die op grond 

van het gevonden 3llrdewerk gedateerd kunnen worden rond 1250, 1300. 1375 en in 

de 16e eeuw. 
ln het oostelijk stodsdeel (onder andere in S1. Jucobsstraat en Nicuwstmat) J..wam"'1 

fragmenten van beschoeiingen 1c voorschijn. die verschillende stadia in de indijking 

van de Voörmecr aangeven. 
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Wanmemmgcn in de Brcedstraat toonden aan (lat de bewoning daar pas in de 14e 
eeuw aanvangt. Ophoging vond oog h, deze periode plaats. 

Bij ,wrklilllmli<den op het Canudaplcin werden bewoningssporeo uil de 15e-16c 
eeuw ontdekt Vcm1elcknswuard is de vondst van een Stènen waterput waarin naast 
1 tie-eeuws aardev.erk. een houten beeld werd aangetroffen. Bovendien werd de stads
muur uit 153& teruggevonden. 

l;lron: CuKOFUNKt z.j" 1-4. 

Alkmaar : Oudorp Van Wscptember tot 14 oktober 1975 vond aanvullend onder
zoek plan!> op het terrein van het In 1971 opgegraven kasteel Nieuwburg bij Oud(lrp 

(RtN,.u.o 1971), Het onder7,0ek werd uitgevoerd door de ROB met medewerking van 
de afdeling Alkmaar van dcA WN, de gemeente Alkmaar en de Nederlandse Orl,Jonisatie 

voor Zuivèr Wetcnsehnppclijk Onderzoek. Directe aanlcidins wnren plannen van de 
gemeente Alkmanr de fundamenten van de Nieuwburg en die van het nabijgelegen 
ka.~eel Middelburg te consolideren en op te nemen in een recreutoepark. DMrbij 
,uilen Oc\k dé grachten wordén uitgediept_ Het onderzoek r ichtte zich op he1 gebied 

ten zuiden van de voorburcht en de bim1engmchl ten <10sIcn vall de hoordburcht. 
Besn,dering ,an de ondergrond was van belang voor de geologische situering van de 
Nieuwburg. Oe hoofdhurcht l ijkt op de u11crsto wcstèlijkc rand van de strandwul van 
SI. PirncrM te zijn gebouwd, op een lruig schelprijk ,.and die tenminste gedeeltelijk 
opgebracht moet zijn. De funderingen van de voorburcht d:mrcntcgen, alsmede de 

grachten rond de voorburcht waren ingestoken in een dek vnn pikklei. Ook voor de 
datering zijn t,clnngrijkc gegevens VC17.àm~ld. De vondst van een scherf uil het eerste 

kwart van de 14e ""'IW onder dé oudste fundering van de hoofdburcht stelt de door 
Melis Stoke in zijn Rijmkroniek genoemde stichting5datum van omstreek~ 1287 wel 
ter discus~ic. Het grachtcnstèlscl. bestaande uit een dubbele gracht gescheiden door 

een wui, bleek zich ook rond de voorburcht te bevinden. VondSlen uit de gracht ten 
oosten van de hOQfdburcht wiji cn, hoC,\\'c:I het materiaal no& niet volledig is bestu

deerd. in de richting van de late 14e eeuw. De grnchtvulling wordt afgedekt door een 
puin- en specicluag nfkom.~tig van de afbraak, vun het kastrel in de 16e eeuw. Het 

gruchtonderzoek znl in 1976 worden voortgezet. 
Bron: CORDF\JNKE/)A'l!;.SPI 1976. 

Barsingerhorn Bij verschillende gelegenheden werden opp<irvlaktcvondstcn van 

Laat-M iddeleeuws ua.rdewe.rk verzameld. Het materiaal omvut voornamelijk. grijs 
kogelpotaardewerk (soms met bezen1streek-versicring) en steengoed. Het is afkomstig 
van een drietal tcrpjes: één aan de llaringhuizerweg en twt.-c aan de Koningsweg. 

Aan de Koningsweg werd bovendien ren wandfragment van inheems-Romeins aarde
werk gevonden. 

B larioum Her onderzoeJ.. van AWN-afdellng Naerdincl..lant naar ov,:rblijrselcn 
van het historisch bekende ) &,,.eeuwse huis Ruysdael werd in 197S voortgezet en in dat 
jaar nog niet af!l'->sloten. De resultaten tot nu toe hebben vooral duidelük gemu"-kt 
d!lt het terréin in het verleden grondig is vergraven. waardoor wel veel puin mttnr 

bijzonder weinig muurwerk ia situ word t aangetroffen. De nog aanwezige muur
restanten zijn in het algemeen nnuwelijks met clkaa.r in verband te brengen dil be-
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Afb. 11 l laa.rle.mm.ennccr. Sporenv.in l7e!-tt.U\lr~ k.ldwinaing. Foto ROB. 

horen bovendien 101 verscheidene bouwfasen. Er werden onder andere Cè11 hoekfun
dering van ,,.;kondair gebruikte klocs1cm1oppcn, l'C';lanien van een mogelijk bakhui~. 
ttn plavui,.envloer, fundamenten ,,an c"Cn brug, een grachlbeschoeiing en ~ houten 
waterput aangctroJTcn. De mobiele vonds1en besrnan in hoofdzaak uil aardewerk. 
run 10, nu IOC nicl vroeger dan begin J 6e cww gedmecrd knn worden. Op grond van 
hislorisch onderzoek is de ouderdom v(m het huis inmiddels 1eruggebruch1 101 1504. 
De opgraving staat onder ~upcrvisie van de ROB. 

Haarlem D oor de Werkgroep Haarlem van AWN-afdcling Kèrmemerland "ent, 
o nder s1rpcrvisie van hel rrr, A nv;lerdam, op verscheidene plaiitsen in de binnen$rad 
s1adskemondet'2.0Ck verricht. 

Een onderzoek op hel Begijnhof (hoek Grotno Buur!), 1oondc àan dal de bewoning 
daar In de l le-J2e eeuw op het zand van de Oude Duinen is bego11neo ~n 1ich 101 op 
heden heeJ1 gehandhaafd. lfierdoor heeft zich een ophogingsp.ilrke.1 van ca l m dikte 
gevormd. Grondsporen uit de vroegste bewoningsfase Warèn enkele arv11lkuilcn en 
een grcppoltjc dat mogelijk arwmcrdc nàar ,..:n wa1crloop op de pl:llli,. viln de huidigl! 
Ba k.ene.scrgracht. 

Ook aan de Lange Veers1 raa1 en aan de noordzijde van de Grote Mark1 bleek de 
ouds1c bewoning in de llc-l2e eeuw dn1eerbaar. Aan de Lange Vcers1rnu1 lag 1usscn 
het oude duinzand en dt Laat-M iddeleeuwse bewoninw,lagen een lich1grij1.e luag 
(akker?) die door scherven van inhocm.s aardewerk in de Romeinse rijd gcduteerd 
kan worden. 
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O11dcr e;n pand aan de Janss1raal werden vijf bewoningsniveau, va.,1gcs1èld. Het 
OL!dste. l 5e-eeuwse niveau lag 1.40 m onder hei huidige maaiveld. Op oud duinzand 
werd, op 1.85 m diepte. c'en muurrest3nl van kloos1ermoppc11 aangelrölfcn. 

J3ron: SrAtM\IEJ<. 197S. 

lfnarlcmmermccr (Mb. 11) Naar nnnleiding vnn een melding van de heer 
A. J(lnkcr, direktcur openbare werken, werd ~n bc,oek gcbruch1 ann ,-en nruual 
ondiep.: bouwpullen brj Zwaanshoek. op de we,1oever van hel voormulisc Haarlem
mermeer. Op de bodem vun dc1e bouwpunen was. 01> ca 50 cm onder het maaiveld 
een patroon zich1baar van evenwijdige, elkaar nfwi$SC!cndc stroken klei en venig 
nuucrialll. De klcibanen wanm ca 20 m1 breed, de broedlc vun ck venige banen 
varieerde enigszins maar bedroeg in een aanlul gcv.i.llcn ca 70 cm. Het systeem was 
binnen de bouwpull~n waarneembaar over e.?n Oppervlak van Cll 100 bij 150 m. maar 
het heeft zich waarschijnlijk ,erdcr ult~cstrek1. Een nadar ondcr,oekjc. mei .issis1cn1ic 
van bouwkundig opzîch1er 1-(. H. Oo~t. rtt;Ulklè.duidclijk dat Ier plant,;e i,troo)<sgewijze 
kleiwinning heeft pluatsg,wonden. mogelijk ten behoeve van de nardc\\erk- or steen
indu.,1ric. De kid i1, ullgcgmvcn uit een, voor zover nu nog W'1amecmbaar, ca 20 cm 
dikke laag, 101 op een èronde r liggende zandige laag. Tussen de lange ui1ges1o)<en 
banen zrJn smalle kle,nchel• bli.Jveo slu'1n (mogclrJk om !,et grondwater te keren), 
terwijl de banen zelf zijn volg~rnakl met venig nuHeriaal llitrin bevond .lich 17Ce 
eeuws aardc\verk 

Heemskerk z,e p. 249. 

Hilversum Oe op hel terrein van lnlcrna1ional l'lavon, and Frugrances vermoe
delijk nog aanwezige restunlcn vun c-cn Vroeg-Middeleeuws grnfvald (zie BAKKER/ 
YPEY 1963•4, 4().52) zijn, tengevolge vun een mis,erstund, bij de aanleg vfin een uit

gi!dièple pilrkccrplua1s nllllJ' alle 1v-J.aAfhijnlijl..heid grotoodt'CI~ verloren gegnan. 
Bron: J3AKKERi EIALLI W/\S 1976. 

Huizen 7ie p. 241. 

Medemblik (afb. 12) Hel fPP. Amsterdam, vcrrichllc opgravingen op ver
sehi!lcndc plnatscn 111 het oude centrum vru, Medemblik. Deie kunnen ge,ien worden 
al~ een verv(llg or het onucr,~k door !PI' on ROB rum de Oude H11vea. in 1970 
( 1-lALBERTS)iA 1971; B tSlEMAl' 1974), Het onder,,oek vun 1970 braChl aan hel licbt 
dat lè- Medemblik mogelijk ui in de Late Bronstijd maar wker en deli1111ief sinds de 
Vroege Miduelccuwen mcno;eL1 woonden op een uit loper van de kreekrug van Abbe
kcrk:, die tevens zuidoever was van een natuurlijk wuter 1cr pluu1sc van de Oude 
H.aven. Deze voorganger vun de Oude Haven ,s o ngctwtjfeld dc ,n de lOc eeuw ver
melde H,•t/1m11•/arlw ( Middenloek) waarnun Mèdcmbllk zijn nnam ontleent. De 
l><-•woonde iuidoe,er van dil water werd onder druk van overstromingen sinds de 
l'.!e eeuw voonduTefld opgehoogd. waardoor de ln11ggcrcktc tcrpvorm ontstond die 
nu nog herkenbaar is. 

Doel van hei in het najanr van 1975 gestarte onderzoek was de aunwozigheid van 
prehistorische en de verspreiding en aard van de Vroeg Middeleeuwse bewoning op de 
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Afb. 12 Medcmblil.. Boschoeling (paultj,-s met vl«:ht\\ crk) van een put uit de Lato Bronstijd. 
Foto IPI'. 

zuidoever van de Med,·melaclta alsmede de ontwikkeling 101 Middeleeuwse stad va,t 
te stellen. Ook: de noordoever zou nu onderzochl worden. Daartoe wer<len wwel ten 
1.uiden als ten noorden van de Oude Haven twee opgravingen verrichl . 1 Iet onderzoek 
werd gcsubsidfüerd door de provincie Noord-Hollánd. 

1 n een van de opgravingsnuucn werdc.1n, op een diepte van 2.30 m NAP sporen 
Vtln prehistorische bewoning aangèlro!Ten: enkele greppels met d.aarin scherven van 
laat Roogkarspel-anrdcwerk - te dateren in de Lnto Bronstijd. Gedeeltelijk in en up 
een dichtgeraakte greppel lag een soon plmrom1 van evenw(Jdig aan e lkaar liggende 
stammen waarbij zich een en 50 cm diepe kuil bevond, Deze wus waarschunlijk ovaal 
vun vorm - het onder.oochte vlek was te klein om dil met ,.ekerhcid vast te stellen 
en had afmetingen Vim minslcn 2.80 x 2.20 m. Dci.c pul had een beschoeiing ,•an in 
de breedterichting van de put neergelegde gebogen s1ammen, waarop zich vlechtwerk 
bevond: waarschijnlijk een aantal gevlochten mallen, Verlicaal ingesla1,'Cn paaltjes 
hielden hel geheel op zijn planLs. Ook de.ze pul bcvalte Hoogkarspel,aardewerk. 

Na de LateBronstijd hield de bewoning lcn zuiden van de Oude Haven op.Duidelijke 
verspoèlingsversctujnselen. gevolgd door afzettingen van klei en gyttju lijn represen
tatief voor deze periode die 101 de Vroege Middeleeuwen duurt. Dan wordt de kreek
rug opnieuw bewoond, hetgeen op alle onderzoeksplaa1sen op de zuidoever vas1ge
s1cld is. Vonds1cn van ruwwnndig M11y•11cr aar&werk en Frankisch gladwundig, 
dubbelconisch aardewerk dateren deteaclivi1ei1 ••ker al in de Ic helft van de Se eeuw. 
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Een dmdelijk Vroeg-Middeleeuws niveau lig1 IUS&Cn 0.80 en 1.30 111-NAP. Eigenlijke 
huissporen werden niet a.ange1rofTcn zo d icht bij de oever. Mogelijk moeten dc',e iels 
zuidclijk<r gl!'l(lChl worden en lagen de erven aan liet water, want allt,en de afwaterings
greppels, water- en afvalputten werden gevonden. Veel van het oorspronkelijke 
Vroeg-Middeleeuwse niveau moet door luiere MiddcleeuwSe overstromingen ver
dwenen zijn. Daarop volgde een intensieve orihoging, zîch1baa.r in dikke ophogings
tascn die de ,uidoevcr vim de Oude Haven een 1erpach1ig aanûcn geven. De ophogin
gen vonden perceelsgewijs plaats, ,..,lal gescheiden door plaggenwallen of een vlcoht
wand. Nog sleed.ç Jagen de hui2èn mei de achtererven aan het water. E:cn vijflicntal 
wate_rpullcn i~ in de periode vun:,r de Vroege Mlddeleeuwen I<> da1ercn; huissporcn 
werden pas V-JJmf de Lutc Middeleeuwen aa□getrofTen. Blijkbaar bouwde men. ,oen 
een rèsl van de M,•d,•melac/za a ls de O udé Haven bewaard bleef, de huizen aan de 
Jravcnkan1. 

Welke iiwloctl de Middeleeuwse overstromingen hebben gehad tonen de opgru
vingen ten noorden van de Oude Haven. Ann de westkant was daar goon spoor van 

prehislorische activiteit 1c >ien.. 0 11 de hier ,eer kleiig-zavelige o ndergrond, op meer 
dan 3.60 m NAP, bevindt zich een nog meer dan I m dik pakl(e1 van lagen klei en 
gyuja die 101 in d~ Vroege Middeleeuwen zijn argczeL. Daarboven is nis gevolg van de 
eerder genOemde ovcrsirom,ngen alles verdwenen. Ann de oostkant van de noord
oever wa.~ de cro;,ie, die blijkbaar va.nuit het Almere binnendrong, nog heviger. Tot 
4 m - NAP werd alleen lh!r humcu1e buggcruchtige klei met cardiumschelpcn uange
Lroffcn die datcen van na de l :?e--eeuwse overstromingen. De be,voniog 1cn noorden 
van de Oude Haven kan niet voor hel eind v-Jn de Middeleeuwen zijn aangevangen. 
Pa.,, in de Late Middeleeuwen werd in hel verdronken land ten noorden van de 101 

een terp opgehoogde kreek rug een wierdijk oangelegd, waardoor een bcschulle haven 
ontstond. Deze '-'i!rd l:1ter vervung<:n door een iets noortle.lijkcr gtlcgen dijk. De 
huidîge zcedljk ligt weer SO m noordelijker. De rui.mie 1usse.n deze dijken kon niet 
eerder dan 11.,gcn hel einde van tli> Middeleeuwen bebouwd worden, wa1 in overoen
sLCmnung is mei de vondsten uit de ophogingslagcn en puuen. 

Brtm: 13CSl!.MAN/ BRANDT 1976. 

M uideo Door de ROB. Amersfoort, werd een onderzook ingesteld naar de kerk
toren te Muiden, w11arvan de westmuur tot op de vaste grond werd on lgravcn. De 
1oren bleek gefundeerd op in de grond gedrevcn el,.copalen. De ondergrond bestna1 
uj1 s lup veen mei rietworteh, WtllirOp veile klei ligt. Hel eertijds dicht bij de Vecht 
gelegen kerktcrrcin is. in fasen. ca 1.80 m opgehoogd. waard.oor de toreningang 
onbruikbaar werd. 
ROB. Ameri,-foort r.L I IAL,at1<1'SMA 

N iedorp: Terdiek Ui1 de wand van een nieuw gegraven kavelsloot en de bouw
voor vnn een aangrcnZ<--ndc akker werdèn scherven v:111 grijs kogc.lpornardewcrk 
{w.iurondcr met be1.emstree~-versiering) en vroeg s1eeng0C(l verzameld, die wijzen op 
de uanwe,ighcid van een 12c-13e-eeuwse Dedcrzeumg. Do vindplaats ligt in Terdiek.. 
nan de weg naar Oude-Niedorp. 

Polder Grooisiag Zie p. 241. 
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Afb. t3 Pu.rmert-nd. 17eeecuw~ ut'~chJlng ,·.u, •1 SloL, ,-:muit höl zuidoo~tt:n ~c"ûen. 

Folder Vier NoQrder Koggen Zie p.241. 

Purmerend (afb. 13 en 14) De ufbrauk van enkele 17e-eeuwse panden, met hel 
oog op de aanleg van een parkcörtérrcln, maukte het noodzakelijk een noodonder
zoek rn te stellen naar mogel]jke rèSmnten van de op dezè rlams gelegtn zuidgevel met 
woongebouwen van het vroeg l 5e-eeuwse kastcd 't Slot. Het ondcn:oek werd, in de 
CCl"\tè helft van januari, verricht door do ROB, Amersfoort. en stond onder technische 
leiding van de heren M J. A. de Haan en S. Uokma, Helaas moest worden vastge
steld dat de zuidwesthoek van het kasteel al aun de gemc,:ntelijke graa(wt,rkzaambeden 
ten offer was gevallen. De funderingen van het re•tcrcnde deel van de voorgevel -
de door twee och1kun1ige torentjes g<,Aankcerde nûddeapàrti.i tot en met de vierkante 
zuidoostelijke hoektoren - ~onden met behulp van gemèentcper~onocl worden opge
graven. Een deel van het kil,teel bevindt r.ich nog onder de huidige b<,bouwing. 
CQn$OJid.aliö van de teruggevonden fundnmenren was, gczjcn de bestem01ing vun het 
terrein, niet mogèlijk: wel zijn de beide acht~antige hoektorcntjés van het centrale 
gebouw door middel van ccn or,gernetseld muurtje op het parkeerterrein aang-egeven. 
Tijdens het onderzoek werd medewerking ondervonden van - onder unc;lcren - de 
beren R. Ç. Hörchncr. gemOcntèwcrkcn. on V. L. Vree, archivaris. 

S1. Pancras Door lc.dtn van de Werkgrt>eJ> Alkmaar van de AWN w~rd eën 
systtmatisch ,eldverkenning ("Landesaufnahme') uitgevoerd op de smalle, noord-zuid 
~erlchte ,trnndwal vun St. Pancras. Ondanks het feit o.lut de1è strandwal io het ver
leden op veel plaaisen ten behoeve van de tuinbouw is aJgezand beeft dae kartering 
belangrijke gegevens opgeleverd over de L11ut-M io.ld~leeuwse bewoning in dlt gebied. 
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Arh. 14 Pu.rmcrcnd: 't Sh>L Muurwe.rk uh \t-rS<:.hilltnûc bc)uwfm,cn. Foto ROB. 

Daarover lál, na bestudering van het verzamelde matcrianl, nog nader worden bericht. 
llü de voC1rbercidlng van tlit onderzoek kwamen reeds Lrult-Middcleeuwse vondsten 

aan het licht van vur verschillende vindplaatsen in St. Puncras: grijs kogcl1l0t-anrde
werk, waaronder met bêz.em:-.treck.versicring; bluuwgriJs en Andenne-aardewerk: 
vrOl?g en lam ~teangned; en een gouden postu!antguldèn van Rudolf van Diepholt, 
Qisschop van Utrecht, 1423-1435 (determinatie Koniitklijk Penningkabinet). De 
vondsten werden m het verleden gedaan bij ontzandingen en zijn in het bezit van de 
heer G. Tol te St. Pru\cras. 

Texel Zie p. 242. 

Texel : Den Burg Zi,: p. 244. 

Texel: Oudeschi ld De oude waddendük uan de oostkant van bet eilund wordt 
door Rijkswaterstnat op dclttthoogte gebracht. In liet kader van deze werkzanmhcden 
1.ijn op \Cr"SChilknde plaatsen bU Oijkmansltuizcn {ten noorden van Oudeschild) 
dwarsdoorsneden door dcw wierdijk gemaakt. Orie dijkprofielen zijn ingemeten door 
de heer C. Veld. Rijkswaterstan1. d ie hierover contact opnnrn met de ROB en ,.ijn ge
gevens ter bes<lh ikking stelde. 

Uitgeest-Koog-Noord Leden van de AWN-Werkgroep Zaanstreek e.o. ver
richtten een nö0donder1.oek in bestemmingsplan Koog-Noord waar bij de aanleg van 
een waicrparllj scherven en een s tukje tegelvloer waren uangelroffcn. Op dèLè vind-
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plaais lag vanaf d~ Middclceuwcn to1 in de 18e eeuw de buurtSChap Be nes. Omstreeks 
1100 zou de Abdij van Egmond er reeds klo,;,stergoederen hebben gehad. Bij de op

graving bleek het plavuîzcnvloertjc op een schelpenlang gelegen te 7.ijn . Verder kwam 
er een gedeelte van de rundcrlng van een langwerpig huisje te voorschijn. met een 

breedte-van C-J 2.90 m en een lengte van ca 6 m. Nabij de westrand vnn de fundering 
werd een afval kuil met 17e-eeuwsc scherven opgcgrnven. 

Bron: WESTERA~E\1 1975. 176. 

Wieringermeer Zie p. 246. 

Zaanstad: Asscndc l f1-Z u idcrpolder Zie p. 248. 
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Archeologische kroniek van Zuid-HoLland over 1975 

Lloor 

1-tERBERT SARFATIJ 

Prehistorie 

llnzenllonk (gem. Molenaarsgraaf) (Afb. 16, 17, 18) Hel onderzoek van do 
Hll2ilndonk bij Molena:lrsgraaf werd in 1975 mcL een tweede opgrnvingSCampagne 
,·oor1.ge-,cL. in de periode 16 juli tot 19 seplcmbcr. Evenals hel vorig jaar werd weer 
ns!iistent,e verleend door e.,n groot aant.11 scholieren en studenten. die in ploegen van 
circa 20 man tel ken, gedurende 1wee weken hadden Ingeschreven voor het ,vcrkkamp. 
Ook dil junr werd gastvrijheid genoten op de boerderij van de heer J. A. Baan te 
Molenaarsgraaf. 

Nadat bij een verkennend ontlèrzock in 1966 en door middel van oon pollendiagram 
me, "C-dal~ring"" bewoning was aa.ni;c1oond in verschillende fasen van hél neo
lithicum. werd In 1974 een wcrk.sci1cma voor 4lcn opgraving vas1ges1eld. 

Ten eerste kon worden verwacht. dar de Lop vnn de d.onk door latere erosie. door
wor1eling en dièrwcrking volledig verstoord was. Om dit Ie verifiëren werden cnl<ele 
s leuven op het niet-overdekte deel van de helling 3:u,gclegd en één sleuf dwar., over 
de t0p. In .1975 werd dit laatste project afgerond. De sleuf geeft eco goed bee_ld vnn de 
conserveringsoms1undigl1eden op de donktop. die naar de randen loc steeds beter 

worden. 
Ten 1weedc werden langs d<> rtmd van de donk en op zodo.nige afstand daarvan, 

dut het zand ách op 1.5 à 2 m diepte bevindt_ een reeks kleine ,estpunen uitgegrav"n 
rru,t onderlinge nfätandcn van 15 m. llel is de zone waarin de vondstomsinndigheden. 
de vondstrijkdom en de werkom~uu,dlghcden 1c1.an,i:n het gunstig.sic resull1lllt op
leveren. Door middel van deze systemutische bemonstering is htJt mogelijk de ruim
telljke verbreiding van de verschillènde woonkémèn vast te stellen. In aansluiting op 
dc I'.! testkuilen van 1974 ( BKNó8 74, 1975. 93-95) wc;d in 1975 de reeks uitgebreid 
met J kuilen aan de oos!Zijde van de donk en 4 kuilen in hol westelijke deel. De mce,1e 
uanducbt conccn1rccrde ,ieh echter op twee bijzondere projecten. 

In put 34. aande noordzijde vnn de donk, werd in hel Laa1-Vlanrdingen-nivcau nnn 
de b,~~i, van een ondlep, met lijn wnd gevuld geulensyslcem, een r.ccr dichle vonds1-
concen1ra1ie ontdekt. Het is een plaats waar men circa 2100 v.Chr. de afv11I weg wierp: 
mornl slachtufval, mnllr t'Ok gebro.k.eo aardewerk. wat vuursteen en steen. 1 (e1 
mnleriaal lijkl slechts in geringe mate te zijn verspocld. In 101aal zijn circa 5000 
vondsten in kaart gebracht Voor dt1 da1eriog zijn twee scherven van AOO-be~crs 
van s:root belans- Op de seulvulling ligt een erosic-nrzcuine. waarin een groot frag• 
ment van een hal.spotbcker in primaire ligging werd aangc1roffcn. Het is het beste 
document Vllll de laatste bewoning op de Ha,,cndonk. 

rn de drie ,est kuilen rum de oosrzijde van de donk werd telkens een rij houten palen 
anngetrnflèn, die w-.u1rlichijnlijk a lle tot één structuur. oett palissade. behoren. Deze 
fs siratiarafisah als Vroei,~Vlaardingcn gedateerd. Om een duidelijk beeld hiervun te 
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Afb. 16 1-fozendonk, Peddel (Vrocg-Vluardingcn, ""· 2400 v.Chr.). Fo10 Rt,1O. 

krijgen werd pul 8 van 3 ,,_ 3 m vergroot 101 6 6 m. De palcnrij blijkt nogUI hetero
geen van samcns!ellitlll te zijn; paalsporen, fr3ai en slecht bekapte paalstompen, 
zowel vun rond- als van SPiijthout, wissel.en elkaar in groepjes ar. Toch kan er geen 
twijfel over bestaan. dat we met oon structuur te maken hebhen. 

Ann de oostzijde van dl! donk 1~ het Vroeg-Vlaardingen-niveau zeer dik ontwikkeld 
en op een enkel punt lijkt het zich zelfs in tweeën te splitsen. Het ziet er naar uit, dal 
we of mei herhaalde or nlCf eeo langdurige bewoning binnen de Vroeg-Vlaardingen 
fase te maken hebben. Door de uitbreiding van put 8 kon van deze fase een grote 
hoeveelheid m:11criru1I verzameld worden. De typologie van het aardewerk en "C 
dntcring zullen tenslot1e kunnen aantonen of we hier mei een primaire gelaagdheid 
of met erosie-afzellingen te maken hebben. Een bij1ondcre vondst uit deze lagen is 
een fraai houten blad met steel, waarschijnlijk. een r,eddelblád. Even belangrijk, maar 
minder spectaculair, lijn lwc-e schcr.-en met uicp~Lcck;versiering, die 101 de Drouwe n 
C- or D-rasc van de 1rech1crbckercultuur moeten behoren. Opvallend is hel tol op 
beden ontbreken van delen v-.in ZQO. bakplaten en de grote zeldzaamheid van l<raag
halsllesjcs. 

In deuilgebreide put 8 werd onder de Vroeg-Vlaardingen-lagen materiaal gevonden 
van de Hazendonk-cultuur, ziJ hel op her oog typologisch cni(lszins verschillend van 
hel eerder gevonden malcriaal in dl! pull~n 5. 25 en 26. Het lijkt een tweede conccn
tr-.uie (- woonplmns) te zijn, corresponderend mei een Iets hoger gelegen loopvlak in 

Ç'.J) 

Afb. 17 Ha;cndonk. Tulpbcker en kloin bakjo van do Michelsberg-cul111ur. Tek. RMO. 
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Afb. 1 g I C..zendonk. $chi:nllltischc d<>or,nèdc door de oftèlllngcn op dè donkhclling, mei 
da,1rin a:ingegc"cn de ouderdom tin 14C jaren v.Chr.) en de OoNpro,llcelijkc dieptu (in c-m be. 
nt'dt-n NAP) vnn tlc vc.r~hillcndc oudo IOOp\•la.kkcn ( - vondstl:igenl, \Olgen\ de st1md \'UJ\ 

kcnni, na detwee,Jeopgra.vingscnmpug,,e. (ui veen; lbJ kl<i: (C) donkzand; (d) bodemproliel top 
donkzand en erosie-afzeumgen; l<>l ,ondsllagen/loopvlakken: ; Laat-Klokbeker, 4 Luat• 
Vlp.urdlagen. 3 Vroeg-Vlaardingen, 1 Hazendonk, t M,chelsborg. 0 Sw,fterbanl(?). Tel. R Ml) . 

hel veen. In hel 211nd van de donk op de bOdem van do werkputten Lelcendèn zich 
enkele kleine. ronde k,ullen af, welke geassocieerd lijken Le zijn mel een glll1eel nieuwe 
groep aardewerk. Dil is met organisch m11teriaal verschraald, ten dele besmeten of 
voorzien vnn -zwak ontwikkéltlc ·Tupfenleislen' h1J1gs de rand. De cultureel/chronolo
gi,,.:hc plaat, van deze vondstgroep is nognic1 volkomen duidelijk. Een plaat~ing vóór 
of gelijklijdig met het H,a,endonk-aardewerk en culturdc affiniteiten met de Michels

berg-cultuur lijken mom•nteel waarschijnlijk. 
Hèl is de bedoeling in 1976 de opgraving af te ronden met een verkenning van hel 

mees1 wel.Lelijke deel van de donk. een volledige opgraving van de afvaJ-roncent.-alle 
uil de Late Vlaardingen-periode en een nader onderzoek rond lu.otstgwoemd a11rde• 
\\Crk. 
RMO, Leiden L. r. Louw& KOOtJM~l'S 

Naaldwijk (Arb. 19) In de bouwput voor het nieuwe 7wcmbad ten oosten vun de 
Hoogwcrf werd, nu ec:n melding door de heer J. Emmens uit Nllllfdwijk, een nader 
onderzoek ingesteld. [n verband met de nieuwe geologische kartering van het kaart
blad 37 West en de hierbij aansluitendo korrogratische inventarisatie van archeologi
sche vindplaul,;en, tag hier een slcutelpunt om de ontwikkeling van het landsch11p en 

1.ijn bewoning in dernll te bestuderen. 
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~.J Afb. 19 Nauldwijk. !-larpstod•pot uil de 
late IJzertijd (rcconstruclie), Tck. ROB. 

De ondergrond bleek te bestaan uit een geulafzettlng, waarop tich veen heefl ge
vormd. In de onders1e cen1 imetcrs van dit wen werden frab'lll<nten van een zogc nMmdc 
Harps1ed pot uit de vroege ijzertijd gevonden (Al'b. 19). Reeds eerder was dit veen 
(12 cm dik) in een boring van de Rijksgeologische Dienst (RGD) geconstateerd. Bij 
een pollenanalyse Vfin deze boring dO(lr J. de Jong (RGD) werden in dit vc'tn graan
pollen na.ngetroJfen. De onderste 5 cm van het veen gaven een "C datering vun 
2445 -t 35 BP (GrN-6493). Beperken we ons hier tol de bcwoningsgeschiedenis. dun 
wijzen bovens1aande gegevens OP L'en bewoning van deze omgeving, waarschijnlijk 
op de genoemde geulaf:retting. in de vroege ijzertijd. 

Op het veen ligt een kleidek, dal in een deel van de bouwput dooreen woonlaag "c:rd 
bedekt. Bij dc1cl woonlaag hoort een flinke greppel waarin diverse vondsten uil de 
Romeinse tijd werden aangetro/l'en. Uî1 deze segevt"lls blükt d.1t het klcidek in de 
laatsle eeuwen voor het begin v!ln de jaartelling moei zijn afgezet, 1ijdcns de Duinkerke 
r transgressie phase. De bovcngcnocindo ij2ertijd bewoning is um gevolge van de 
Duinkerke r ovcrstrt1mingc11 u(gcbrokcn. Het vers opgeslibdc land werd àan het be
gin van de Romeinse tijd of juist daarvoor gekoloniseerd. De hier reeds vroeger op
gegraven inheemse nederzer1ing ui1 de Romeinse lijd (1-folwerda 1936)-waar de nu 
gevonden greppel toe behoor• - is daarvan een der 101 stumclen gebrachte getuigen. 

De Romeinse woonlaag wns gedeeltelijk bedekt. gedeehelijk g;:ërodeerd door een 
weer jonger sedhncntpak;ket. Op hei crosievlak werd als jongs1e vondst een rand
fntgmcnt van een 12e-ccu1,se kogelpot gevonden. Hoger- in dit sediment werd een 
zwuk on1wikkeld bodemprofiel met l 2e-eeuwse vondsten vastge11eld. Dcy.e gegevens 
ionen dat de zee hier pas weer in de volle middeleeuwen 1oesloeg.. waarschijnlijk in 
de 12c eeuw. Mede op grond van gelijksoortige waarnemlngen op andere vind• 
plaatsen kan worden geconcludeerd. c!At het door Van Licre vastgestelde ,.ogenaantde 
Wesf111nddek niet uit de laat-romeinse tijd en vri>Cl,'C middeleeuwen dateert, doch pa.~ 
in de 12c couw werd afge-1.cl. 
ROB, Amersfoort 
Rijksgcologische Dienst, 1 fllllr lem 
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Romeinse tijd 

Hngcsrn111 De heer W. J. vnn Weer.; uit Utrecht m•ldde de vondst van eco groep 
scherven ,an inheemse makelij op de uiter.;te westpunl vun de Hoög<: W!Ulrd. 
D~ vindplaats bevindt zich ten zuiden van hei industrieterrein van Hagestein langs 
de nieuwe weg naar het t:l!ntrum vnn het dorp, De datering van dlt altijd weerbarstige 
matcriaul kan alleen zeer grof zijn: in de R.on1einse tijd. 

Leiden Na de u,mleg van een ,andtransportlcitling in de Klcl11e Cronesteinse of 
Kno11erpoldcr werd in een weihu1d aun het eind van het 7.gn, Boercnpad door de heer 
D. Grovela11d u,t Oegstgeest in de losgewoelde grond een concentraLie van Romeins 
aatdl)\\,èrk UJJngtlroffen Het materiaal bestaat uit vaatwerk en enig bouwma1erianl; 
inheems aardewerk komt 1eer ;paarzanm voor. Vermoedelijk hedt hier, pal ten zuiden 
van de limes. in de 2e-3e eeuw na Chr. een kleine ncderieuing 1iele!'èn, .rouls ook 
verder 001twaarts. in bijvoorbeeld Zoeterwoude, is geconstateerd (NKNOJJ 1973, 
29-31 ). 

Naaldwijk Zle p. 265. 

Poeldijk (tem. Monster/ .Oe heer M. C. M. van Adrichem te i-io11selcrsclijk 
meldde d<> vondst ,·an Romeins en inheems aard.ewerk b1j de aanleg van een riolcrings,, 
sleuf ten noordwesten van de Dr. Weitjenslàan te Poelclijk. Onder een twecdclig klei
de).. V.tn 0.80 tot 1.2() m t,cvond ~ich e,,n twarte laag waaronder een met vuile grond 
gevulde ingraving. Uil deze laatste werd hel vondstcnmateriual geborg~n. Datering: 
wederom 2e-3e eeuw na Chr. De situatie w-erd op tekening vastgelegd door de hoor 
C. van der Doef to K" in1sheul. Deze vindplaats is het 2ovecbte bewijs voor de dichte 
bewoning die het Westlond in de Rurm:lnse lijd gekend hed1. 

Valkenburg Al~ uitvloeisel van de opgl'aving door de ROB op De Woerd in 1972 
(SARfATU 1975; NKN08 1973, 130-133) werd door de heer S. Bokma (ROB) oon veld
kartering uitgevoerd in bei gebied vanaf De Woerd tot aan hel eentTum van het dorp. 
Geconsmtecrtl kon wrirden dat ruwweg de gehele strook lussen AchterwJlll en de 
Vourscho1erwcg \Jnaf de Zonncwldsl:um 101 in hel dorpscentrwn in de Romeinse tijd 
in gebruik is geweest. Het verloop van de Rijnoever in de Romeinse rijd even ten 
we.sten van de Voorschoterwcg kon uit de verspreiding der vondsten afgeleid worden. 
To\'tn\ kon worden vastgesteld dat het noordelijke gedeelte van De Woerd. lungs 
deze oude oever, in de KarolingJsche tijd opnieuw bewoond is gewccsL 

Woerden (Afb. 20) fn de loop vnn de tijd zijn in het centrum van Woerden gere
geld Romeinse vondsten gedaan. dle samen zouden kunnen hangen met hel militaire 
fort (castcllt,m) uiuri dat in de ondergrond vermoed wördt (Boo~~RS èn RÜOER 
1974, 53-54). Hierop wijzen ook de resultaten van een recent proefonderzoek door de. 
archcológi:sche wcrk.l,'T\>CP van de Stichts-Hollandse Historil,che Vereniging onder oon 
buis aan de Hooge Woerd (Bt.UNDffi 1975), De bouwput voor het nieuwe politiebureau 
aan de .Kruittorcnweg bood andermaal de gelegenheid onderzoek. nu op grotere 
sehanl, te verrichten. Dit vo1td plaats vun 1 101 en met 24 aprU 1975 en WllS mogelük 
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Alo. lO W~rden. Gedeelu~ van hel 1.uidèlijko protte! in de bouwput voor de schietkelder 
,1.1n de polhiet111~rne min de Kn.tiuorcn,1,'-'@ met èllktlc palen vnn OC\"Cr\érsterkingm Jan~ 
de voormalige Linschocen ('!). foto C. A. K.1Jec. Utn"-ch1. 
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gemaakt door een subsidie vnn de provincie Zuid-Holland. De bouwput l>eVQnd ,ich 
7.0 ver ,an de veronderstelde plaats van het castellum, dat dit niet geraakt kon worden. 

Gevonden werd de \'Crdwcncn Ot"cr vun een -rivier. waarin \'cr::,,Lcrklnb"tll van elzen 
palen en houten vlonders wuren aungebraèhl., al~ede twee steigers met , .. aardcre 
palen die vermoedelijk een insteekhaventje geflankeerd hebben. De rivier kan de 
Linschoten, de Rijn of een onbekende zijtak van de Rijn geweest zijn. Het militaire 

karnl..ter V-Jn de Romeinse ncdcr✓cuing te Woerden is door de voncl.\1cn uil d.lt ondc.r
zock wel verzekerd. blijkens d.o.kparu.tempels. een fragment van een schild, kogel~ 
en enige !IT"flÎli op de ni,derzijde van Zuidgallischc terra sigillarn. Er werd relatief 
veel terr-J sigillata gevonden, meer dun 600 scherven. waorbij 43 mot naamstempel. Het 

,1vergro1e deel l; ,an Zuidgallische herkomst, slechts 5 • • is Oostgullisch. Op grond 
vnn de vond~1cn kan men concluderen dm de aanleg van de oevervcrsterkiog tussen 
80 en 90 na Chr. voltooid moet zijn geweest. Boven de oevervcrsterkingèn werd In de 

2e of 3e eeuw een ophoging van klei aanget,raebt. Vele bollen vun talrijke diersoorte.n 
werden geborgc.n. Uit h~t .oadenonderzoek viel op te maken dat coriander. papaver
zaad en vijgen gegeten waren. 

Bron: lkK;ASRS en HAALLIIOS 1975. 

Zwammerdam (gem. Alphen aun de Rijn) De ligging ,an het Romeinse fort 
(~~tcllum) te Zwammcrdnn\ heeft _geleid tot vcrschlllcndc tbcoricèn o,•er de heerweg 

op de Hnker oever van de Rijn, W'Jatdoor het castellum met de Merib-e forten van de 
gren,;verderugin& verbonden W'"<IS. De vondst van een grindpakket teo ~ldoosten van 
het castellum langs de huidige: spoorbaan, bood de mogelijkheid d~zc thcoreiën nader 
te toetsen. Geconstateerd moC'.1 evenwel \\'Orden, dat dit grind onmogelijk onderdeel 

v-.ui de bewuste weg !..an hebben uitgemaakt. Tot d.e 2e eeuw bevond zich hier de 
oever von de Rijn: eerst nodien is er verland111g opgetreden. die echter met gel~id 
hc.!ft t(ll het alsnog aanleggen van L'en weg. De cxllllte ligging von de v.og blijft der

ha.lve voorlopig duister. 

Bron: HAAtfBOS 1976. 

Zwjjndrctht<e Waard De heer G . Alders uit Alblasserdam heeft. in nau,ve 
samenwerking met de heer G . van den Beemt (ROB), eensystematische veld verkenning 
(een zgn. Landc.saufnahme) uirgevoerd in de Zwijndrechtse Waard. Aan de summiere 

archeologische kennis v11n dit gebied kon een grote uithreiding gegeven worden Met 
bij,ondere nadruk moeten hier vermeld worden het n:latid grote aanrnl Romeinse 
vondstc.o langs de Waal en de Oevel. waantit de hoge ouderdom van d= riviertjes 
ols bases van bewoning ovcrtuÎ!lend is gebleken liet eindverslag van i.le vcldverkcn• 

ning ,.al eerlang uitvoerig gepubliceerd worden. 

Middeleeuwen en later 

o\lpben aan de Rijn De heer J. ltoogeVLà;n uit Alphen aan de R.,jn mel<llle d,; 
vondst van middeleeuws aardewerk (Pingsdorf. 1'>11frn1h, kogelpot) uit uc wand van 
L'e.n sloot gegraven voor een spuitkade rond het nieuwe industrieterrein ten westen 
van Alphen. De ,indplanu, ligt pul ren noorden van de Molenwelering in de Polder 
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Afb. 31 Dortlr<ch1. Op~ra,lns lunp de f-lecr l leimnn Suls<lrJaJ [n:chi.l; op de uchtcrgrond 
de Wijng.anriJ,trüat. Vóoma.n runderfn{:.cr\ vun ltoutcn '"wcrkpluut"?-.cn•: uchli?ruu.n l\1,-çc muren 
van een baLstcncn huis: in het midden twee wcrk,·loc-rtjc-s. Forn RO0. 

Kerk en Zancn. Reed.~ in 1942 hclcft de heer Hoogeveen O(l dcz.:lfdè r,lek vergelijk
bare vond,kn verzameld. l·[et terrein met een ondergrond van klei (GM 1()93 op de 
Oeo,norfolog,schc Kaan van Nederland. Kaariblnd JIW(Utrt-ch1l)lig1 hier enigszins 
hoger dan zijn omgeving. De vondslcn bèvonden zich in een donkere bann vla~ onder 
de tedlnllj!. l.)e datering is late 12e/vroege 13e ee11w. Vermoedelijk heeft hier een 
klein.: óntginnit1gsnederzctting gelegen. Enkele begeleidende vonds1en uir de Romeinse 
tijd kunnen van ciders anngc,ocrd zijn en hoeven nie1 op bewoning Ier plaotsc te 
dulden. 

Delft De werkzaamheden van de Stichting Altena. die sedert 1969 opgravingen 
uilvoen op het terrein van kasteel Allcnu. werden ook in 1975 "oortgezel. 

Dordrech 1 (Afb.11-25) In 1975 - van 21 april tol 28 november startte de tweede 
fase van het s1adskcrnonderzoek in Dordrecht. Werd in de ccrSte fase, 1968-1971, 
hel gebied 1en wesren va n de Voors1ranishavcn ondcn.oeht - men óe SARf"ArU 1972 
~"' NKNOB 1972, 131\-138 voor het laame voorlopige bericht . nu stond een gebied 
cemraal uun de andere zijde van de h<iveri. Dit gebied. gelegen rond de Nieuwkcrk, 
is het 011de lleer Da.nielsambacht dot dcèl uitmaakte van de heerlijkheid van de 
Mcrwèdc tot het In 1304 door de stad werd gc.incorporeerd. fn het luidwcs1elijke deel 
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Arb, 12 Dordrecht Twee wtrkvlocnj~ ,,.m b~L. .... 1een lxlu•n eU.:.aa.r. F'o1Q ROB. 

van dir gebied werd con terrein ondcr2och1 op de noordwe$lChjke bock van de Heer 
Meiman Suisslraat en de Wfjnganrdstrant. 

Zoal~ elders in de swd bleek ook hier hel rcrrcin 1ijdcn_s de duur nn de bewoning 
sterl.. te ZÎJn opgehoogd: huidig maui,eld gemidddd op 1.80 m -t NAP, vaste onder
grond op 3.50 m - NA r. Deze ondergrond bestond uit meer or minder kleiig veen, 
<1111 onderdeel uitmaakt van het uitgestrekte zuid-wes1-hollandse vcengcbie<l. waarin 
tijdens de middelee1,1wen door on1giJ1ning ,:,mvnngrij~e waarden ontswnden zo,11s de 
nabij gelegen Alblasscrwaard. Rondom Dordrechl is door overstromingen, m.n 
.,edert 1421, dit VC<.'lllnnd grotendeels opgeruimd, maar bi11nen de studsmurcn is het 
onder de ophogingen en de bewonin_g bewaard gebleven 

Archcologica in de onderste ophopingi;lai,en wij7""n op een Ingebruik neming van 
hi!t terrein nnn het begin v:in de 14e eeuw en het is aannemelijk dit in verband te 
brengen met de genoemde overgang van Heer Daniclsambach1 naar de stad. De op
hoging bestond overwegend uil kleiplaggen met hier en daar mesllngen. Opvallend 
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Afb. 2.l l)orJrech1. F.tn 'wdt~rl.uHt m tw'-'1: l°J:.">t:'1, Fll.\t.: 1 01~1 houten wJndstau.nde!""i ln Je 
_gn,nd ,gcdr<'H!n en liggende w,1ndfundcrin~ballcn. a Hc1:r Hc-im:an Su.i.sstri..1tt1: b ha.kst<n(.n 
vloertje ( \IClèp ,oor ( ?)) c met hout om~lède afv111pl.l:tts. f35c 2 mei houten w.uidstaJ1nders 
mN rochti! ondcrl:Unt llp :,,lvffen; t;ccm resten \óan \11t>-nndcon."itructic. J :5,for li>ndt'l' ~uan1"h.~r; 
e znndhed voor f b.,kstc.ntn vloèr, g schciding$balk in de vloer. Tl!l. ROB. 

"'""'" tk wie ingmvingen die ,eelal met luusvuil gevuld waren, enkëlö l.lok met ,.wwrc 
mest. Hel relatief veel voorkomen van niest mag een aanwijzin.c rij□ voor het belang 
van de ,eehouderij binnen de ~tatlsmurcn. L3n~ de ! leer l (einian Suisstraat werd de 
Ophoging bijeengéhouden d(lor een combina1ie va11 staand ea liggend hout, in principe 
op di>Zdfde "'ij7e ols bij het ar<>heohigische onderzoek elders in de stad was nani.c
trofren. maar veel minder regelmntig van uitVOèring. De palenrijc,, loodrecht op de 

slrmll weerspiegelden ml'CSl(t l ook nu weer een eersrc vorm van verkaveling tijdens de 
CJphoging. Veelal werd de lijn later aangehouden a ls perceelsgrens bij het verschijnen 
van de bebouwing. S lechts een enkele maal vond een verschuiving plaats. Zowel de 
veranderde als de onvoronderde percelen hadden een breedte van ongeveer 4 m. 

Op een diepte van 1.75 ni NAr deden zich de eerste sporen van bebouwing vdQr. 

Deze werden hogerQp steeds talrijker, niet nanie boven 0.40 m NAP. De~ sporen 
bestonden ltit palen in rijen op de kavclgrcnten, somtijds met gebroikmnking vnn do 
pnkn uit de scheidingen in de Qphoging. De palen zullen gefunctioneerd_ hebben als 
staanders in de lange wanden van eenschepige gebouwen, ruw.rop wees wel de regel• 
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- --Al'b. ~4 0or<lrccbt, De productiegang in""" 14"-«uv.,o ,peldenmakcrij. 0,crblîjfselen g<
,ondon in een vun de 'werkpluntsen'. Lirw, ,-en pla.il]o kop•rblik w.iaruit ,Ic schijfje, voor dl: 
l.Qppçn g~urnsd worden e.n In, e~n spir.t1.J...l ur,i,aJrurud kop~rdn:u.d~ Midden ht:t mukc:n \.·an l.li! 
kop aan een c:indjt recht ufgcs{let.len l.opcrdruad. Ree.hts, ,pc:lckn met aangevijlde sthcrpi! puu1. 
Foto ROB. 

matige paa~gewijz.o po~itie, maar van de construcrie vun de opstand waren nauwelijks 
resten nchtergeblcven. Enige muien waren de staanders met rechte onderkant gefun
d~-erd op houten poeren. Een enkele keer bevond ?joh nog in de wand een liggende 
plank met ~-en groeJ = de bovenzijde. w~.irop men een houten wand denken kan. 

Slechts op één plaats lukte het ook de voorgevel langs destmat vrij te leggen, waardoor 
een totaal grc)Ddplan van 8 4 m ontstond \Afb. 23). Verschillende tiouwfasen kón
dèn in deze s-eusohepige b<)uwwerkjes geoon.tatead worden Over de (unctie l)e$taai 

geen zekerheid. Voor woond.ocletndcn lijken de bouwsels enerzijds te licht, ander1üd!. 
missen zij daarvoor ook de gebruikelijke 10evoegingc n zouls een haard, een ke lder. 

pullen e.d. Voorlopig willen wij ln deze bouwsels loodsvormige werkplanisen zien, 
die uuneengcrijd loodrecht op de HCèt Helman Suisslraut waren gebouwd. Begdcl

dende vondsten van ufval hier en du:ir wezen ook op een ambaohtelük gebruik 

(Atb. 24). 
Van •en dergelijk pebruik zouden teven~ ec,n aHntaJ kleine vloenjes Mkon1S1ig 

kunnen 71Jn. die in een aanrol gevallen, maar met m alle, mei d.eu ·w,,rkplmtisen" 
smncnhing<:n. De vloerl)es, steeds in het midden vuo de percelen gelegen, bestonden uit 
é.!n Jaag van losse bakstenen or plav~isje$ gevai In ,-en houten raamwerk or een rol-
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Afb. J.S DnrJrccht. Woontol"dn gc.1rer1 vanuiL hc:1 zuit1oos1e.n. ninnen de grot\.t en diep M,.è
fundeérdc oor,;pronkdijJ..e rechthoek is links ••n kleinere en gcclc:eltelij~ hogc-r gefundeerde 
onderverdeling twngebmcht. Op dö p ltîMcrlnnS, binnen dez<: h.1.a1,tc ;,ijn h\-et \.h}l!m1VCJU$ te 
oodersche1den. Bij het bov<!ns1e nhcuu bc:hoon de lr,tcr t1a.ngebt>uwdc tn1ptorcn buitl!n dt: 
grote omtrek.. 1 om ROB. 

laagje van bak.steen (Afb. 22). De bullenomtrekken varicerOen sterk (van 0.70 x 0.70 
m tot 2.20 2.20 m). evenals de dieptcligging(dlepste op 2.70 m-NAI'. hoogste op 
0.20 m --t NA I'). Wanneer men alle percelen combineert, konden zeven niveaus onder
scheiden w,irdcn met een IU$Sënafstand van 10 tol 45 cm. Enkele vloertje, vertoonden 
brand- of sllJtsporcn. de meeste waren echler ·steriel'. Aunsluitendê grotere vloer
ni,euus v;m w:tngestumpte narde waren soms herkenbaar. een enkele maal zelfs met 
enig kolengruis bij hel buk,1~-envloenje. 1-loewel aak hier overtuigende l>ewü,en ont
breken, wilkn woj deze vloertjes rncuemin als ambachtelijke werk vloertje, beschouwen. 

De nj vnn houten ·werkplaatsen· werd op 6én petèeel onderbroken door een bale
stenen gebouw. dal eveneens met de korie gevel naar de stram gekeerd ;tand. Bij een 
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brecdle van 4,50 m hnd het een vermoedelijke lengte - de voorgevel kon niet word<!n 
vriigelegd -van 9.00 m. Dit gebollW was wel een woonhws: verschillende bouw(usen 
en oon vicrtul vloerniveaus (lussen 0.26 m -NAP en O.J 5 m NAP) kondt::n get·onsta-
1eerd worden De a,inleg d1ueer1 ~errnoedelijk uil de 1v.eede helfl vun de 14c eeuw. 

De strook nm bebouwing lungs de Heer Hei man Sui~lraa.t onderscheidde zich wel 
van hCt nanr het noorden aansluitende terreingedcehe. Hier besmnd de ophoging uil 
een vrij ~chonc ~tapchng van kleiplaggen , ter\,ljl ook de ingravini,-en die hier én daar 
voork\',amen opmerkcliJk v.dnig vondslen bev,uren. Er wus echter voldoe1Jde om 1e 
kunnen vas1stcllen dat de ophog,og hier hud pl~a1s gevonden vunof de tweede helfl 
van llc 14c 1,11 fn hel begin van de- 1 Se eeuw. 

De bebouwing op de,c nieuwere nphogin~ bestond aanvankelijk alleen uil oon gc
.isoleerd baks1enco gebouw van cespectubele ufmctingcn (6.75 7.51) m), als een soon 
vr(istuande w6ontoren (Afb. 25). Ook hier weer een gefaseerde opbouw: mins1en vier 
bouwfäsen. een drietJI vloerniveaus (op 0.75. 1.35 en 1.55 m + NAP) en een gc
bruik~duur vanar de I Se 101 vermoedelijk in de l 7e eeuw. Nuam noch geschiedenis 
vnn dit bouwwerk ,ijn, op het momen1 dni dil voorlopig verslag geschreven wordt. 
bekend. 

Ten oosten van hel gcbou". in de richting van <ic Wijngaardstntat, lag een serie 
vierkanlc en rechthoekige bccrpu1ten, a lle met ho,n omzoomd. De datering van deze 
beerputten slooi aan bij öe da tcrfog vnn de ·woonwrcn'. De ophoging.slagen op dit 
1crrcingcdOOlle v,moondt.-n een aflopende lijn nllllr het oos1cn. Dn hung1 ,·crmocdclijk 
samen mei hel nog lang voorknmen van een gracht ter hoogte van de huidige Wijn

gruirds1rnnt. 
Deze fase vun het smtlskernonderwck te Dordrecht heeft ctus anngctoond. dat hei 

oorspronkelijke veengebied in dit siutlsdtd is ontslo1on vanuit de 2ijstm1en op de 

Voor,;1rnm. die Le beschouwen z1Jn als d1jks1ra1en het achterland in Zulk een dljkstraat 
is de Heer Heimru, Suisslnwt, waarvan de onnhig 1eruggaat op de laa1-13c-ecuwse 
burgemeester 1-{eyman Suus. Na de overgang van hel Heer Daniclsambach1 naar dt 
stad aan het begin van de 14e oouw zal de ~lruat verlengd zijn en dnor middel 
,1111 ophogingen voorzien zijn van bouw1errein aun weerszijden. Aan een zijde ver= in ieder gcv'1I een rij hou1en werkplaalS<ln on éfo baks1enen huis, olie dwars 
up de straal. Hei ach1er deze rij gelegen 1erre in. dat 1evtns achter d" huizen lnngs cte 
Voorslraat lag, werd 111 een later stadium opgehoogd. Hier verrees in de 15c eeuw een 
bnks1cncn woo111orcn: het hier omheenliggende terrein liep uf in oostelijke richting 
nnar een gracht ter hoogte vun de W,jngaards1raat. Van dl, llie tot de !Se eeuw werd 
ook in dir stadsdeel de perceelsindeling en de bebouwing ingrijpend gewijzigd. Slechts 
hel stratenpa1roon conserveerde de 1opografie sun de middeleeuwse siad. 

Het stadSkcrnondèr7.óèk té Dordrech1 wordt uitgevoerd door d<> ROB: S. Bokma en 
Jl. Sarfa1ij. 

Contao1persoon voor de gemeente Dordrecht; J. Okkerse. ing. 
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- - - - - - - -- - -Aft,. 16 GièS><:nburg. Schcrv<n mei opschril1 .MA1 ER.Otl. F<>to IPP, 

Giessenburg (Afb. 26) De heer P. van der Go.ag. wonende ongeveer 500 m ten 
zuiden van de G iessenburg, hL'Cfl tussen 1969 en 1975 in ,ijn tuin. die vrijwel direct op 
dl! rechter oever van de Giessen ltgt. een grool aantal vondsten opgegraven. Deze 
bc'<taan uil veel ~herven en emg, bmicngewoon zwaar houtwerk, dal plaatselijk 1.eer 
diep, tol 2 m beneden hel maaiveld, wegkwam. 1 lèt vondstcnrruueriuul i~ in zijn 101ali-
1cit nog niet bcslu<kerd. maar voorlopig lijl..1 de s:uncns1clling te ,ijn: het overgrote 
deel daterend uil de l le/12e eeuw, weinig uit de l 3e, man, weer meer uil de 14e eeuw. 
Vermoedelijk is hier een vun de eerste ontginningsbascs langs de Giessen aangesneden, 
die tm in de 14e eeuw, wellicht als wo,1n1crr hoewel vun een verhoging than~ geen 
sproke is b<:"oning heeft gekend. Bij hel 14e-..euv..'Se vondstenmateriaal bevinden 
,ich twee uit10nderlijkc scherven vaJ1 de schouder vnn een blauwgrijze pol met inge
stempeld. band vormig opschrift. De lek.si luidt: .MATER.DEI. vermoedelijk in voort
durende herhaling rond de po1. Dcrgelijse poue-n met opschrffi ~n zeer zeldzaam. 
Een vergelijkbare pot met het opschrift AVE.MARL.AVE.MARIA in herhaling werd 
in 1967 gevonden in Ams1crdam (VA" R.EGTERrN ÁLTS'1A/ZA,-.'1'1WY1. 1969, 242-
244). 

Gorinchem De heer A. J. llusch, gemeeme-archivaris van Gorinchen1, meldde de 
vondst van LWaar muurwerk t(idens hét opknapwerk va11 tlc rnvcl(Jncn aan de 
oost7Jjdc vnn dé.Stad In het Wijctschild. Reeds ln 1961 wi,rden hior fundamenten met 
s1ecnfom1~a1 28/:?9 14 6/7 cm geconsta1eerd (Wmer/rc1'71, 16, 1967, L63). In 1970 
hccfl de heer ll. van Hoogdulem ons Levens gewezen op het voorknmcn van vergelijk
baar muurwerk In de sloot tussen de Oalcmse Dijk.en hel begin van de verstcrkingswnl. 
Ocz.: funueringen oohoren wnnoedelijk 101 één complex en dnteren uil de tweede hclrl 
vëtn de l 3e eeuw. l lct zouden de n:s1en kunnen zijn \'a,n het. oudste kasteel van de heren 
vnn Arkel, dal tn 1412 afgebroken werd en waarvan tlc ruïne ,n 1553 lkaort van 
P. Sluyler, Algemeen Rijksarchief, Collectie King.man no. 2453) nog uunwezig was. 

276 



N,euw RockanJe Oud Rookan,e 

0 

3 

0 1() 30 m 

AJb. 27 Rock11nje. Profiel door de ringdijk vnn Oud Rockanje (verklu.ring rn de tekst). 
Ttk, ROB. 

Rockanje (Arb. 27) Op 6 en 7 augustus 1975 kon een sleur worden gegraven door 
de ringdijk van de polder Oud Ro<:kanje en de aangrenzende percelen In de polders 
Oud en Nieuw Rockanje (l<anrtblad 37 C, 64.71 /431.98). l:(et o nderzoek was mogelijk 
door de steun van de gemeen Ie Ro<:kanje, in <lt> persoon vuu de heer C. Wind, adjunct
direct~ur van Gentcentewerken. 

Op de plek 1.-Jar de opeenvolging der waargenomen s,,dimenlen het minst door 
erosie was gestoord Uuist onder de dijk) was de stratigrafie van boven naar beneden: 
la) dijk.lichaam van bruine klei; (b) klei plaatselijk met zandlaagjes, verslagen veen en 
veenbrokkcn (Duinkerke LII): (cJ klei (Duinkerke H of fll); (d) ovcrgangsveen 
(H;olland Veen, gegroeid in de Romeinse tijd): (c) humeuze klei met veel planten
resten fijn gelaagd; (f) korte kl~i; (g) venige klei (e, reng Duinkerke I); (h) o,ergangs
veen (Holland Veen). llct niveau tot waar erosie plaa1s vond is door een veue lijn in 
het profiel weergcge,cn. 

Aan de top van het Holland Veen (h) werden enkele scherven uit de La1e 1Jièr1Ud 

aangetroffen (ll. Hieruit volgt dal de daarop liggende afzettingen Duinkerke T of 
jonger moelen z,jn. Op één plaats ligt bovenin eèn door de erosie onmane geul een 
band klei met voel planle11resten waarin - waar:;chijnlijk in secundaire positle -
scherven oir eind l2e begin l3e eeuw, o.a. Andenne scherven. werden gevonden(2). 
Het hierbij behorende bewoningsniveau dat 1e verwachten was op (c) is ochter nergens 
ruu,gctnlfîcn, wa1 erop wijst dat deze klei (c) door de erosie is onthoofd. Nog wel 
bewaard waren 1wc>e kuilon, Un in Oud en é6n in Nieuw Roclranje (resp. 3 en 4). dié 
tot d.c,:e bewonmg,spcriode behoren. Erosie en opvullingsfase beginnen dus in of nu 
de eerste helft van de 13eeeuw. Onder-de dijk is het 1-loHand Veen (h) ingeklonken door 
de druk van het dijl<,lichanm. De lop van het veen ligt er ca. 60 cm lager dan in beide 
polders. 

Uit historische bron b!Ul<.t dut Oud Rockanje in 1330 werd ingedijkt (1>. L. MULLER, 

1881, Regcsla lfa1111011d11Sia, p. 188). Do onder de dijk annwézi11e kleilaag (b) moet dus 
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voor 1330 zijn argeut lllllfil na d~ eer,;tc helft van de l 3e eeuw. De aan weersLijden 
van de dijk op (b) liggende kleilagen (k) moelen dus jonger dan 1330 ,jjn. Het is zeer 
wanrschi,inlijk dat de crosiefnse in 1214 (A.C. F. Koen. 1970, Oor/wmlt'llboeA ,ti11 
/1olla11d ,11 Zeefa11tl 1/11 1299, L nr. 404) die Middclant, Helvoet, Rockanje, en Coth• 
souwe teisterde. De.gevolgen van dC?.c overs1n1ming wnren zo ernstig dat de monniken 
van Ter Does die Middclant kregen om te herdijkcn drutr in 1231 geen brood meer in 
zagen en vérgunning vroegen om het te mogen ,crkopcn (J. 1>1 FRL\I~~,·. 1901, 
S11p11le111e111 OorÁl/1tde11bq,,A Holland,,, L,dand. nr. 6(,). Cothsouwe wordt n• deze 
(enige) vem1elding 110011 meer genoemd. 

De eerder in Oud Rock.1nje verkregen stratigrafische gégóvcn~ (Ho~K 1967, 3, 4 ; 
VAN RWTITTtEN ALTENA 1967, 34. 35; Wmo 1970) k,c:,men overeen met het hier be• 
schreven profiel. De door W1N1> (1970) beschreven Uzertijd ncder,etting ligt op 
Holland Veen onder Dllinkerke I sediment. Uit waarnemingen vnn Wind en Buisman 
in rioolsleuven blJjkt dat het Romeinse veen. hier (d), ~n de daarop liggende Duinkerke 
Il or IJl laag. bier (cl. nog slech1s 1.elden aanwezig zijn. Door hen werden in Oud 
Rockanje ~chervcn uit eind 12e begin l 3e eeuw gevonden in een stratigrafische situatie 
die volkomen vergelijk.baar is met die in het hier beschreven profiel. Een bij deze 
sèhcrven behorende woonlaag is ook toen nergens aangc,trolfen. De vrOè~ 13e-teu\\ ,e 
overstromingen moeien In dit gebied dus inderdaad - overeenkomstig <Ic ,cbril'relijke 
bronnen enorme verwoestingen hebben aangericht, zodanig dat nu nlleen nog de 
~porcn van diep ingegraven kuilen e.l.l. uit deze rijd bewaard zijn gebleven. 
ROB, Amersroort 0 . P. tlALU.WAS 

Rijksgeologische Dien si. Haarlem A . J>. PRUISSERS 

De Lier Deelnemers aan een tweejaarlijkse cursus nrchcologiè in het WesUand, 
gcorgoniseerdtloor de beer M.C.M. vru, Adrichem. hebben al~ beslui1 eenklc.-ln onder• 
zoek ingesteld naar de onu,taan,geschiedenis van de Diepenburg, thun~ het Kraaien• 
nest. op de grens van de Dorppolder en de Kralinger Polder. De huidige boerderij ligt 
vem,oedelijk op een afgevinkt~ heuvel. Op het hoogste punt vond de proefgrnvlng 
plruus. Het gevonden muurwerk kende vèrschillc_nde perioden èJ1 sloot in richting aan 
bij de bcsrnandc boerderij. Bij deze voorgangers werd ook kloostermop verwerkt, 
dîe mogelijk afkomstig is van de Dicpenburg zelL Gezien de verlaging van de heuvel 
is het de vrnns or nog resl<:n vun het oorspronkelijk, bouw\\'erk ;ijn overgebleven. 

Een diepe beerput. met interessant<> vondsten uit ~ 1 (x: eeuw. bood de mogelijk• 
heid ook het lerrein onder de heuvel nader 1c verkennen. Hier werden vondsten uit de 
12c eeuw gedaan. die wel hCL l)cgin van de bewoning aangeven. Tevens werd een 
verlande krèck aanb-esneden. 

1',aaldwijk Zie p. 265. 

Sommelsd(Jk (gcm. Middelhnrnis) Voorstrnat. In tie tuin achLcr een hui, aan de 
Voorstraal kon door de Amalcllrcheolc:,gcnvcreniglng voor Goeree-Overfutkkee 'De 
Mo1tc· het onderzoek ,111 1974 voortgezet worden. Het westelijke talud van de kreek
rug waarover de Voors1raa1 loop1 kon worden vns1gesteld. Verder werd een bàkStMcn 
kelcter(jc uang~irofl'cn du1 blijkc.ns de vondsten in de l 7e en l 8e eeuw in gebruik was. 
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BiJ de vondsten een hoeltfragment van een 1:gn. Pompadourtegel met een geschilderde 
letter 1" op de achterzijde. 

Bron: Ouv1ER 1975b 

Kamerweg. 'De Motte' vcrrichu.e teve:ns onderzoek in Je Polder Oudeland van Som
melsdijk op een perceel áan de Knmcrweg. Geconstateerd kon worden dat de bewo
ning hitr begon met het opwerpen ,11n een heuveltje In de tweede hèlft van de 14" 
eeuw op een onbedijkt ,.andig gors. Deze bewoning lijkl inc.idcntcel te zijn geweest. 
In 1 %4 werd de polder inh>edÜkl. vrij sneJ waarna naa,;t het heuveltje een drinkbak 
voor \'ee gemetseld werd, rn dé 16è CèUW slibde deze tengevolge van owrstromingeo 
gedeeltelijk ,ol, waarna een nieuw gebruik nu als kleine woonruimte volgde. De woon
functie is maar zeer 11jdelijk geweest. De bovenzijde van het bouwwerkje werd 1en
slottc tn 1926 gesloopt. Nabij werd een tweede recht hoekige fundering gevonden vnn 
een gelijktijdige aanleg met een verbomvrngsfasc in ue 17e/ 18e eeuw. De functie ,an 
dit bouW"erkje bleef duister. 

Bron: 0LM1!R 1975a. 

Wassenaar Onder leiding vJn de heo.r Mr. C.A. \'!In Gorcum is door""" auntal 
leden van de Historische Vereniging 'Oud W~sscnaer" in samenwerking met de AWN, 
afd. Oen Hnng e.o .• ten noordoosten van Wassenaar russen de voormulige tramremise 
en DeijlQroord een onderzoek ingesteld op het terrein wnar het kasteel I lui~ Ter Weèr 
gestaan heefl. Van het middeleeuwse kasteel, noch van het na 1574 herbouwde huis 
zijn duidelijke resten gevonden. Bekend is dat het huis in 1738/39 werd afgebroken. 
Wel werd c<:n l 6c-eeuws bruggehoofd teruggevonden, nlsmedc enige putten en puin
concenlraties, Bij de vonc!.,tcn o.a. een versierde gouden ring uit het derde kwart van 
de 14". eeuw. 

Bron: WESTIRHEEM 25, 1976, 55. 
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Een werk over agrarische ontwikkelingen in de Gouden Eeuw 

door 

D. J. NOORDAM 

De Amcriluwnse hoogleraar in de Europese economische geschiedenis te Bcrkeley. 
Jan ûe Vries. van Nederlandse afkomst, behandelt in Th~ D111eb 1'11ral vro110111>'' een 
ook 111 de Nederland,..-, l!teratuur velW'.utrloosd thema. De agrarlsche ontwikkeling 
tijdens de Gouden Eeuw is in tegenstelling tot die vun handel en nijverheid cc.n weinig 
onder.zocht gebied. 

De Vries gaat er van uil, dat de cconruni!,clie bloei van de Republiek in déze periode 
alleen te verklaren vah, àh alle bèlangrijk<> sc-ctoren van de ooonomic bekeken worden, 
dus ook de agrarische. De la ndbouw heeft niet alleen bijgedragen 101 de groei van de 
hele economie. maar moet volgens he m ook in samenhang met nij\erhcid en handel 
geanal)'l'Cord worden. Voor dit ondenoek is een gebied gekozm, dat een geogr.ifische 
en economische ocnbcid vormt en zich uilSlrekt over Hol'and, West-Utrecht, rriesland 
en Groningen. De periode is veel la nger dan de titel ·Golden Age' nnngecft en ook 
langer dan de toevoeging 1S00-1700. omdat de onfwik.kcliogen in de 18e en de vroege 
19e eeuw ook systematisch behandeld worden. Bovendien geeft hel bock meer dan 
men. afgaande op de titel van het werk of van de hoofdstukken zou vermoeden. 
omdat de economische, sociale en demografische ontwikkelingen in dit deel Vim de 
Republic~ in de, Nieuwe Tijd ,-ergelekcn worden met de algemene West-Europese 
trend. In zeer veel op1.ichten blijkt I lollnnd af Le wijken van het patroon in andere 
ta nden 

(n de late Middeleeuwen groeide de bevolking en namen de mogelijkheden om 
hand~! te drijven. 1a0wel regionaal als tn1ematioa aal toe. Door deze demografische 
druk en deze commerciële expansie werd men m de Noordelijke Nederlunden. cvc11als 
o,eral elders waar deu factoren zich deden gelden. gesteld voor de keus tussen, hel 
boerenmodel' of ,het specialisatiemodel'. Bij de keus voor het boero!llmodel zou de 
groep agrarische producenten groter wordo.n, het grond be>,it opgesplitst worden en 
er intensiever geproduceerd worden. In de traditionele tukco van de boer. die :roveel 
mogelijk zclF voorzag èn zijn behoeften aru, voedsel, kleding en nijverheidsproducten. 
zou_ echter geen 51ructurele wijzigiog optreden. Niel alleen de boer, manr ook het 
dorp zelf. zou selfsupporting blijven en contuct met grotere eenheden als steden zou 
slecht~ ~poradisch pla,nsvinden. 

De weg die het agrarische Holland in de l 6è eeuw ging, wa,< volgens de Vries, de 
weg van de specialisatie, waarbij de boer zijn nie t-agrarische taken afstootte en zich 
ging toeleggen Op de productie van graan, maar in nog belangrijker mate op die van 
vlees, zuivel en handelsgewassen (vlas, hennep cd.). De boer kon hierdoor intensiever 

1 JAt,. ot V1u.o, Tl,t Durch rurttl l!CJJll(lm_,, fn the ûoldt.'.n Ag1, JS()() 1700, Ne\\ l la\.,m/Londcn, 
Y~le Unhmlty Pres., 1974. ISBN OJOOO!li08S. 
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produceren, zonder 2ijn grondbe1it op te delen. De niet-agrarische Wken werden nu 
door anderen (.Smeden, bakkers, timmerlieden, v.cvers} gcdunn. 

Omstneeks 1500 is Holland een gebied met kleine dorpen, weinig omvangrijke land

bOuwbcdrijven (zonder gemeenlehappelijke l,1 ndcr[jen zoals b,. in Engèland), met 
een sering feodaal b<uît. n1>g veel onontgonnen of onbebouwde grond. me1 een \'rÎje 
en autonome boerenstand. De belangrijkste grondeigenaar Î>< de boer. die echter de 

minder vruchtbare gronden belll; dè burgenj hc-cft minder, maar wel beter land 1:n is 
als grondbezitler bèlangrijker dan adel o f geestelijkheid. Gemiddeld heel'1 de oocr een 
kleine veestapel (4·6 .ruks groot vee) en 8-lO ha. in gebruik, dus te weining om van 
1e kunnen leven. Daurom heeft hij nevenactiviteiten . 

In de 16e eeuw groeit de bevolking in Holland, het sterks1 in de stedèn, dank.lij een 
voortdurende stroom immigran1en en nit!l door çen na1uurlijke aaowa,'li. rn mindere 
mate groeien de planeland.sgebieden, die 1-JCh speciafiscren in nljvet heid. De zuivere 
londbouwgebledcn ~eonen ook een nntuurLijke groei. die eohtcr duidelijk achterblijf! 
bij die in andere regio's. 

Aun de hund van vele voorbeelden (ldaarderadeel. Alphen ald RiJn, Bodegraven 
cd.1 licht de Vries de 16e eeuwse ontwikkeling in de richting vun de specialisatie toe: 

geen of geringe toename ,an het aantal boeren en boerderijen, sterke groei onder do 
niet-agrarische plattelanders. De agrarische productie kent een duidelijke intensivering 
een veel grotere veestapel. verbetering van de kwnliteit van de grond (waterhuishou

ding. bemcscing. vruchtopvolging), vergroting en betere benulring ven het landbouw
areaal (ontginning, inpoldering, minder bnu1k). Meer arbeid ~n kapirnal worden in 
de landbouw nnngewend. Door de grotere,mogclijkhcdcn van .Ie handel, kunnen meer 
locale en regionale markten ontstaan of ,ich uitbreiden, zoals bv. te Alkmaar en 
Gouda. Ook in1cma1ionaal -.orden de handelscontacten in de 16c en 17e eeuw groter: 
20 wordt bv. Hoorn de grool>lè exporteur van kaas in Holland. De imJJQrt stijgt 
eveneens: graan uit de Oostzee moet her structurele. door specialisatie op andere 
producten ontstane. tekort in J lollnnd dekktn. Buitenlands graan voedt In het midden 
vun de l 7e eeuw ee,n half miljoen inwoners in het Wes1en van de ~epubliei-.. 

De prijsontwikkeling in de periode 1500-1600 verklaart deze specialisatie. In 
Holland s1\jgen zuivel- en vleesprijzen sneller dun de prijzen van gr-,1an, een 011twikke
lfng die elders in West-Europa juist omgekeerd is. Eveneensnfwiji-end van hel Europese 

beeld Is hel feit. dàt de koopkracht ln deze tijd goe.d best11t1d i~ tegen de prijsstijging. 
terwijl deze in andere landen daalt. Na 1650 is de oniw,k.keling van lonen en prijzen 
meer in overeenkomst met de trend chlcrs. 

Investeringen vinden In ili: l 6e en l 7e eeuw plaacs, mn. in de watcrhuishoudlng, 
inpnldering, hel delven van turf en onderwijs. De omvang van deze projecten is. ge

meten in arbeid en kapicanl. zeer groot. Hee omstreeks 1650 aangelegde traject van 

trekvaarten kosue. voor een totale lengt cv.m 600 km. , meer dan het begin.kapitaal 
van de WI.C en VOC te>.amen. 

Stijging van de welvuurt blijkt ook uil de gedcluilleerde beschrijving van het con

sumptiepatroon van de plallelaodsbevolking. In net huishouden zijn nicl alleen meor 
goederen als goud. tin. aard~wcrk en kleding aanwe,Jg, er Is ook meer i,oeld In omloop. 

Tenslotte geel't de Vries enige redenen, waarom het plaucland dàt economisch in 
de 17e eeuw LO modern is. de daamavolgende modcrniscrcnde ontwikkeling, die van 
de industrialisatie, mist. Juist de afwezigheid van een groep van kleine boeren (keuters) 
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en de voondurende 11rbanil>lltie dankzij de immigratie van conser1a1ieve platlelander.. 
belet een industriële revolutie. 

Tn een fn:.wne hoordstuk worèen een aantal algemene hypothesen over de agrari

sche ~tructuur en untwik.keling getoetst aan de conclusies u it dil t>ndcr,ock ovc1 
Holland en de Noordelijke gewesten. Een notenapparaat. een literatuurlijst en een 
register besluiten d11 bock. 

Het mCèSI wnaroevollè van hel "-erk van Jan de v rics is, dat hiJ de agrarische struc
tuur van 1-iöllnnd zodanig beschrijft. dat deze ~eel goed gelntegrcerd wurdt in de tl>Ulle 
economische structuur van het gebied en ook ze.er overtuigend vergeleken wordt met 
de onrwikkeling in andere srrckcn van Europa. Daarbij heeft hij veelvuldig gcbn1ik 
gcnultlkt van boeken en anikclcn die meer o f niet minder iijn dan dorps- of srnds
beschrijvingen (Heenvliet en Maassluis bv.), Ook Holland. de l lollandse Studiën en 
de Zu1dhollnndse Studiën iûn intensief en goed gebruikt. 

Oè intcgrntîc van détails1udillS tn macrOclC0nomische ontwikkclinijl:n en modellen 
maak1 dit werk 101 een uniek boel. Hel fs een genoegen en een rachtvn,irdlging Vm)r 
el.ke l1is1oricus. door te gaan met hei vcrz:unclen en publiceren van het geordend 
materiaal over zijn dorp. en dan te Lien, dut dil gebruikt kan worden en deel uit
maakt ~un een wel gru1er geheel. Het is de verclicnstc van dè Vrie.s. dal hij in dcLC 
poging Lol integratie geslaagd i~. 

Daamaast hcert hij veel en uitgebreid eigen onderzoek vcrrichl en bronnen gc;maly
seerd die welnîg gebruikt worden: inventaris.<en van boedels bv. Zo -zijn nu gegevens 
bel.end over de vee<;tapel en de fnl>oedcl van boerderijen in Holland in de l 7e eeuw. 

Tenslone nog een allntal cri1 ische opmerkingen. Niel duidelijk word! waarom hel 
Westen vnn Utrecht. dat economi~h een roch wet andere strucLOur en ontwikkeling 
kent. dun 1-tolland. Frie,tand en Groningen. opgc11omen wordL; een geogmfiSGhe 
eenneid mag het dan wel vormen (do blz. 96), economi,ch b het patroon duidelijk 
arwiJkend. 

Ono,erzkhtclijk zijn de vele grufischc voorstellingen, nm. op blz. 92-94. evenals de 
litcratuurlij$t die eèn indeling van bronnen in vier verschillende paragrafen kent. 
Volledig is hij evenmin: een rn de no1en aangehaald werk als dat van Trow-Smith is 
1n de hele lijst niet 1e vinden. 

Out dt spelling van Hollundse numc11 111 a.lh Amcrik.aanSé werk niét vlekkeloos is. 
is begrijpelijk 

De grootste critiek lijkt mti. dat de Vries wel duidelijk aantoont, dat hel Hollandse 
plattelund in de 17e en !8e eeuw gesptcialisccrd fr. maar niet voldoende adstrueert 
dal de,x: speèî.alii.atlc juist in de 16c eeuw hóert plaat,~gevonden. H~I i, waar, ilitt de 
vroegste l 6e eeuwse bronnen, de lnformacie van 1514 en het Friese Register van 
Aanbreng van 1511, ee11 weinig kwan111atief kurakter hebben (en als zodanig gcbnaikt 
de auteur LC ook). maar er is voor de l 6e eeuw natuurlijk wel materiaal dat geschikter 
is. Een grondiger analyse van de verschillend<! ,eries IOe penningen in Ho lland. 
bad m,. meer licht over deze omwikkeling ver,ohaf1, 

In T/i; Dllleh r11ral l'('()flomr hebben wij een werk. dat eigenlijk door iedereen die 
geïnteresseerd fs in de geschiedeni; van het gewest Holland gclc,,en moei worden. 
Het "'1lt te betreuren, dat het ,.eer lecsbJrt: bock doordat het in een vreemde iaal 
geschreven is, niet voor dkc seînteresseerdc toegankelijk is. Hopelijk kom1 er snel 
con Nederlandse vertaling van dit erg belangrijke werk. 
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Boekennieuws 

ArcbeoJogic Rouudam Pllp~rs lf. A 
Cmaributiun to Mtdit,·al Afdtut 1Jlu~.,·. 
Ttkn~II Wlll /;,z:i11r,m, g~h,mde11 lijdt,i,t /u!/ 
SympoJ/um • JYu11ütg ~11 JHJijrlJud /,; dl! 
A1itlt!rl<!~uwe11• lt! Róitl!l'dam -·an 20 t fm 
22 maarl 197], ui1gogel·e11 o,1d11r 1•e,latrle 
~·o" J. G. N. kti-...Auo. Rouerdn.m 1975. 
/ 25,- (afgehaald);/ 27,50 (\oegezondeo). 
Te verkriJgen bij: Oudheidkundigt: Oîens1, 
Gcme1mu,we:r)..cn, lcamer 252. Vee.nu1.rk1 1, 
Rollcrdam 3001 (tel. (110-139140). 

In 19ób belegde de Coördinarll! Commissie 
van Advies inzake Archeologisch Ondci;
zock. bmncn het Rc::ssort Rottcrdum ten 
symposium over rur.heologi~ch ondcIZQel 
in n1idddccuwS>C binnensteden. De daar ge
houden voordrac.htc.a Vèf'5C'hcnen in de 
bundel I/Q//mk1111 Pap<r., (door mij t» 
,prökcn in l/vl/u,1d 2, 1970, 25-26). In 197) 
belegde deze Commissie, zoals in de aanhef 
vermeld. oprucuw een symposium 01> hel 
gebied van de middeleeuwse -tKhcologte. 
1 ltl w.;&S wederom oen in1ernut ionaal con
gres en de bundel met vQQrdruchten, Rotu•,-.. 
dom PaprrJ JJ> b daar in zijn bonte. lntu
nutionale .samcnsu:Uing de icu.ijg_e ,·an. 
Vèel'lir:n bijd.rugc.n in vier talen <door mij 
s1ecds meL c.lc CCr'SlCI letter achter de auteur 
\'e,rme.lcl) wcr..Scn door dezelfde redacteur 
or, detelfdc wijze uugcgcvcn, du~ voor-
1 retîelijk, Technisch een mooi boek met 
vcol lllu:.tru1ics. 

Nu de inhoud. Evi,,naJs de vorige k~cr 
noem Ik l!el':il cnîgc artikelen die 5"pctiflck 
,·oor HolJ.ami \UD behang zijn. In Hua.rlC:m 
:rijn door umatcur-aICheologeo, de pl&!tl• 
selîjke pf.J<:lin,g va11- Je A WN, de resten van 
een pot1enba.k.kerso11cn uit de: l 4e eeuw 
opgegra.cn. S. E. vw, dor Lccu,- (El heen 
h.t'I schen,•cnmatcriaal volgc~ de methode 
Franken-Kul<bèe~ besludeèrd, Dil rtsul
Lee.rde In het eerst.to, lCC::hnologischc model 
vnn eet\ m i(ldelccuw.sc a.urdewcrkproductic 
in Nederland, De moer tcbruikclijkc typo• 
logische benadering werd toegepast door 
J. G. M u.-.1, D, S. Ncal en K. J. E. van 

Beuningl!n (E) op een intcre$santc groep 
~ardewerk uit de 16c en 17c cc.uw. Het i.s 
rood aardewerk versierd mot Ogun:n in gele 
<lib. tlut !11 wij.te van uhv0<rlng dicht sta.it 
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bij h~t bekende Hcssisch.c a11.rdcwcr" uit 
Wanfdcd. Gczic.n de verspreiding van dt 
nieuwe groep sprak.en J~ U11lteurs van 
'North Holland SllpwaR:', nll:lr :rij , .. r. 
rnoeden afkomstig uit con loc.utl pre;ducrtle• 
centrum crgtas in het midden \':.\'Il de pro• 
v,ncic Noord•Hollt1nd. 

.A lgemcncr vun a.ard 15 de bijdrage van 
m~vrouw W. Oroanmnn•\-an Waateringe 
(E) over de vondsten v:,Ul :schoenen in 
Ncderl.tnd. Al gaan de oud51c ~u:mplnren 
te.rug lOt ver in d.e pRhhtori~ het o,.:er• 
gro1e deel vnn de gegeven \"OOrbeeJden, ca. 
l 75 stul,;.s,_ Jau~crt. ull de 13c lot l6e eeuw 
en Î.$ nrkomsug uit Amsu:cdam. H et over
zicht i.s \IÏ1ers1 lnstruct,d vuor een typolo• 
gie er di: 1cchnlcl •\fan de !au t-midde.l• 
~uw~ scbO<"n. 1-ttt wordt be.sloten mei een 
ops;a,c. van de moderne litumuu.ur o,er dlt 
ond,,rwcrp. Vele H'ollándM: steden hebbc.n 
mutt.'.'tiual ijClcverd ,·oor R. Mcisch.kc·> (N' 
bijdtuge ovi;r het vcrba.nd tussen de over• 
geleverde: voorsch.rfftcn (keuren) met bc
trekkmg, LOi .stadshmica en nog b4..-staande 
ovèrblij(~len, zowel in afbeelding als in 
·wcrkclijkheid~ ,an middclucuws& woning
bóu,v. Aun de hand van ..ic malen (bm:d.tc 
en hoogte) 011 de onderdelen (haard. 
schoor,teen, c.Jold:,edek k ing. w...nden en 
muren) van de hui.t.en Wordt oen ct-rslc \'er
kenning op dit meuwe gebied gc.d,a.ao. Hoc.
wel de nu1eur vauk aos niet veel verder kan 
Sàan iJ,Ln «n prcscntutio van het mu.tcriual, 
beginnen dcb in het onderzoek tw"" lijnen 
uf cc l'ekcnen. Te wc:rcn de: lijn van de ge· 
lcîdclijkt \.C~tcning va.n hel hOvlcn huls, 
die k.rui.sL met de Ujn van bel stted~ lit.htcr 
worden van het sttné'n. hu.is. Uil d~ krui• 
sing ial het kuraktcris11eke Nederlandse 
bui$ van de 11e eeuw ontstann. 

De ,1,erisc artikelen bebben geen or 
nauwtlîjk, n,latlos mo, Holl~nd. 1~ noem 
a.Jleen die bijdragen. die ik hen fntetl!S,sant<tl 
vond. 1-1.-G. StcJfcns (l)l ge.>fi m<:t l'<n 
aantnl prcg:nànl~ ,·oort,eelden rutn hoc 
minmturen uit hand.scbrirh!n objectie\.·C 
beeldbronnen voor middeleeu\lt"Se gebnûh
\Oorv.crpcn .lcLJnnen i.ijn. De gro te gl~
kcnnor 0. B. flard<n (El geeft ee11 bondig 
u,cukht \'afl ta.felg~ v.1ruü de I Ie. C:OU..\\ 

tot""· USO, waarbij hij de verb:tnden lwu 



tfon tu<..~éll dè productie in de lándt:n v.:i.n 
de l~lan,, 1n llnlië en in NoordwCS-t Europa, 
\Vns !_lÎICS reJutu;f 5chB.Ors in de m.i<ldel
eeu~en en don \'OOr ons nog slecht houd
baar in Je, bodem door het i;ebnuk. van 
pot~ 1n phlilb ,.,u, wda., hout. het uni\'CT'-' 
scle m,~dolccuwsc mutcriaa~ is bij gun,ûgc 
b1,:11Jcmom~wndighcden in een.grote v,lriatic 
vun toep..'1.Ssing en vom,cn têrug 11: \'inden. 
Dil ... ,as 1n Lübeck. hCL b"'CVnl ea \V. N1:uge
baucr(Dl geeft een o,·orii:hl vnn het uldaar 
gevonden houLen vaatwer._, ondasche1Jen 
no.ar twee hoofd1ec.hmeken: ht11 öckuipte 
~n ht:L mtgc,token Ya"1w-c.rk. Niet uil de 
boch:m mn.ir uil ku~tvcr-tumclingen af
komstig 1ljn 1lek0<lbarelaa1-midJele,arn""' 
kannrn van n,css.io_g. Mcv-rou,v A.~E. 
Theuetknuff-LJoderwnld (D) ge<ll een 
thronologi,che typologie van deze kannen. 
g.eba:seerd op het \'OOrkomen va.n ûe 1yp(;:o 

op :sch,fd('r,,cn. gr.i,·ures e.d. Leer instruc
tief uil ceo oogpunt v:tn urcheologische 
nlcthodi~k lijn de artikelen vnn J. M. 1'1!$u 
en mevrouw F. Piponnicr (M over óc op
gra,·tng vun Un hui.s In het veirlate-n. dorpje 
DnLC)' In HourgoncJië. De eerslc:, aulCur 
geen een gedetaillo,:rde bouw- ~n bewo
nings.gesch.iedems vanuit de opgravmgs
re.suluuen. Je 1w~de geeft vooral de ge~ 
brulk>gcschicdenb van het huis Op basis 
\Jn hl\törischt g«:ge\otns en van de mc,biclc 
vond"itcn. FrappluU 1ijn in dil verband de 
,rr.!tprt':idlng,1bee.lden van de vcrschlllendt 
vondstgro~~n ttt wél In het bijzonder de 
versprrid mg binnen he1 huis van schcr\'cJl 
behorend bij êén pot. ZIJ weerspiegelen in 
hun hgging de geschiedenis van het hui5. 

ROttl'rtlrm, Pup,•r,t t heeft door de jare.n 
heen 1.ij11 w~u1.rdc bewezen. Naar mijn 
men..ing. znJ ook Roll~rdm,i P'1pt'r,, JI voor 
lange tijd ren belangrijke bundel blijken te 
lijn. l lc.t is. Jammer. Jui~t mel hel oog op 
hel Jn.ngdurigc gebruik.. dat een van de bc-
ln.ngrijk\te elementttn voor een deigclijk 
gebrwk. de aanduiding van de ma.at. te 
wuk on1brce-k,1. Natuurlijk zijn e.r ooi.. de 
gcbrwkclljkc liindcdijke of koddige zcl
foutcn: dau..r stapt men echter lichter O\.cr• 
heen. wtt.nt per slot is ook deze bw1dcl mJ.ár 
mensenwerk. 11. SARIA rn 

De Zuldcrz.co GERRJT '"N 1>r.K. lh.11)1!., 
Pan lalld lt>t •l·flt~r. ,·u1t wa/l'.r tor lt1nd 
Haron~Gn., Knoop & N1emeijèr, 1974. 
(Tri•n!"'lrocks). / 18,50. 

In tc!n uitnodig_end om.slag i.s TCCds e.nige 
tijd geleden in de Triungclr«:ks een boekje 
vcrsche:nc:n, dul in klein bestek in ncgrn 
hót>(dstuk.len een in\n;,duccie wil .r..ijn rot de 
wordJng.,gcs:ch.iedenis. de o.fi.luiüng en gc
dccltclljkt bedijking van de Zuidcr,c<. 
Uttcrnard koa het okt oadcrs of da schriJ
vcr mo~t z,ch beperken tot een lustorischo 
vogelvlm:ht: hij doet dil op onderhoudende 
wijze. Hij neemt de lel.Cc m~ op een zwerf• 
tocht naar de goologacho, archeologische, 
historische, economische, schecpY:a.ar1lc.un• 
<ligc en bedijltingstOèhoi><:he tem:inen van 
onderzoek. Binnen de specln.ûmtc van dil 
boe.kj~ kt."'n bij mel meer doen dan n..a.nstip• 
peil, Dal danrb1J op soo1m1.i;iJ vn<lcmJclcn 
wel ..,n beet vluchtig ,iriJklicht viel was 
hna;.l onontkooinbanr. V~ortil wut bctrcn 
dijltn on dfjkbnuw, htt gebruik. van ~teen• 
bcklodlng, zoutwinning en vervening, g_c.,ft 
do outc:ur {llgcm~nhcdtn en vcróndcrstcl• 
lingcn. die niet gebt1scerd ûjn op onder• 
7.oek en die: nognl wa.1 vraagtekens oprc,.&, 
pen, Oe veronder~telling Jn.t Zijpe:, Anna
Pà.Ulowna•gebied tn Kocgru.s u l.s gevulg 
van 'dnri'ntdehdl1· O\'crs1roomJ l,\'IUdt!n 
zijn fdh:nlèngevolge .. ."), 1, 111 Ie s-implîc;,• 
tlSch. voorsestcld. Wa.a..r de u.utcur andere 
onderzoekers met name noemt (hfdst. 1, 
A. Brou"er, D.: Wu.urd) wordt blijkbaur 
een be~e.ndheid van de lezer me, het werl 
\·nn de,e onder,oe-1,,.ers verondersteld. daar 
In de liuuatuurliju htl wcr~ vun d..:te 
Ju1euri. niet wl)rdl genoemd, Mei dc:1.c 
opmerkingen wll oie, nf,:,'l!dnun worden aan 
do waarde van lilt boekje 1111 inleiding tot 
uitvoeriger onclc.r'LOCk en studies vnn 
n.nde.rei,. Nog altijd is dei \'oorm:ûige Zui• 
derzee m alle sLndict van zijn omwikkeling 
een fösdnerend gege"·eo. Het 1.s. de ,·er• 
dJensle van dit boekjt sanienv,u1entl, op 
een pn!tLig lc~t,.arc wijn" op Ltc ,clc 
uspectcn daarvan dö aandacht te Vestigen. 

H. StuOl,lRL 
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Accualiteiten 

A l~•mcen Onlung; is opgerkh1 de 
\ Vcrkgrocp 19c eeuw mel 1.11§. doelstelling 
de studie von de 1 'le eeuw in de ruimste zin 
te hevorderen. Geducht wordt lw, 11.30 onl• 

shutini:; van materin.ul in an:hit.\·en en b ibli• 
01hekcn. Er komL een documen1:uleblad 
c.Jat dcuundncht z.11 vestigen op nii:uwc vflk• 
lhcru.luur. op tentoonstcllinyen en mu:..i;;t'a 
~n Op de n.ktivitcitcn vu..n tL11erld genoOî• 
schnppcn. Ook z:'.'11 er ci::n nibriek tijn waar• 
in men de hulp van lezers kao inroepen. 
bij hei oplo,lsen vun proble01en op het ter• 
rein van de wl?rkgrocp. Het :;ccre.1 ,Lrlaal is 
ge,e.,1li;d te Ltidca1 Werkgroep 19'> eeuw, 
r ,u. M.uw,ohappij der Ncderlundsc Lcllor
kundc. Rapcnburg 70-74. 

l l o lland Voor de cursus.sen paleografie 
en voor de cursus: 'pe1m.ingen1 prcn1cn, 
tekeningen, k.;.ia.rtcn en schilderijen nis 
h.i$rori,chc bronnen' tijn nog e.nkelc plaat• 
sen open. Geert U 1.kh 1,/;J , lug mog"lijk op, 
zo•1.ls i~ aangcge\tn o,i hc.1 stencil dtU dc
con1actcommissic \lc(Muurde. 

Rijnland \llîj ontvmgen von de a.rcM• 
"-uris ... -u.n hel hoogheemruadschup R1Jnh1nd 
(Brcostra~l S9. Leiden) de cawlogus van 
Rijnltlnds biblio1heek, samcng1.~tcld door 
R. A. v;,n IL<r$0n, lfOl blijkJ, dnL deze 
onder beheer vnn de a.rchi ... 11ris geplaatste 
bibliothtck nnmn de beJ..t'.ndc (ma.ar nic.L 
Ollijc.l gekende) werken Op htl gebied vtm 
het waterschupswezcn ook \CCl mu1der b_e. 
kendo en soms he<I 1.eldzumc boeken be1J1. 
Van enkele bijzondere Y.crkcn b, de a.r. 
bedding van be.t lllelblad a l,s ilh,1,1rnûc In 
deze cal!l.iogus opgenomen. We noemon 
b, v. cJc beschrijving vun het hui~ Zwnnen• 
burg ( lu!isen Amsterdam Cfl H ttnrlem, de 
huidige ~uikerfab rfd:.) door de arehîtccl 
Pie1er Po~• (Lcidcrt 1713), 

Aal&mcer Ook dil dorp hciefl siud~ kon 
zijn plau t>clijkc gc:schlodschrijvl11g. 'All ls
mccr, ircpcn on becl~cn uil 750 Juar wer
ken en lC\-~n ,1an kerk en volk", is gt:sch.Tc
vcn do0't lf. v·a.n der l,.inde. cHe vu.n 1932-
1948 Ned. Jferv. predikam te Aalsmeer 
wus. Het boek.. 1s in hoofdza.nk 011tst11tu1 
tijdens de bc~ttingstijd toen de predikant 
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telegenheid hud archieven 1e r'1adplcgcn. 
ltei wil spcc1aaJ het leven '\'i.ln de gewone 
me.llseo zoals d.Jc ln hel Jorp geleefd c.n 
~"'"'"'~t hebben Juten zien. lrel 235 p. 
tellende. boel. h, ccm ui1gavc vàn de ccswu
ra.Liècommi~~ic Dorp,i,kerk. en voor f 30.
vcrl.:rijgbaar bij de hèer W. K niep. Dahlia• 
stront R (lol 2977-27769) IC Aulsmeer. 

A kers loor In de 1.ome.r va.n 1976 werd 
de emeritus pnstoor van dit Noord
HoUandsc dorp A. A- "'" don Berg 85 jaar. 
Ai] die gelegenheid \'crscheen hel boekje 
'Akcr:r,loot door de eeuwen heen, wl'.lurin hij 
eèn bek.nopt O'-'Ct"Lich, g~ft va.n 2ij11 lC\.'Cns
\.\"erk: de gl-schicdt.!'nis \l'Un Akersloot. Het 
volledige werk besla.ui vele dikke delen 
mnm1script met t.run.scripties van o.rchiva.Lia. 
eo vele andere bijlagc:.11. Omdnt pa.stoor 
van d~ Berg 1c"rcn..s ~n vcrdieo.nsu:lijk. en 
cnlhousi35t u.rnat<:ur~kunsischildcr h;_,. kon 
hij zijn wcrL in mime mo.u: illust.ruct'I met 
afbocldingco \lan èiscn schilderijen. Omdu1 
een dergelijk omvangrijk mrmuscnpl 1,Jch 
niet !rent voor intr:.grn.te uitga,e. lJ dus nu 
met mcdowcrk.i..ng ,11.tl , ·ricnden, onder wie 
mee mamc \-1gr J . f h, M. Kru.tlk.mu.n .il:t> 
oud-Akc~luter genoemd mocL worden, hèL 
goed ujtgevocrdc boekje gtmuok1 waarin 
de hoofdllj1,c11 vün do gest:bie<Jenis b<-"SChre
vun worden. V-anzc:Msrrekcnt1 :ZÎJn oo"-. 
h ierin afbeeldingen van schilde-rijen van de 
auu:ur op.geoomen; Zij gc\·cn a.un de uit• 
ga,·c. een opa..rte bekorlng. Dcz.ct aî.lnwinu 
op bel gebiod van de l<;>kalc i;cschiccl<chr!J
vias i; ni<t In de handel, doch voor / 1'!,50 
vcrkrijgbunr bij P. Velztbotr, Jullanuwcg 
40. Akersloot (lel. 02.SJ3-11464-l. 

Delrt Na ovo.rlcg met het hoofdbestuur 
en de o(dclingcn •.s-Gmvcnh~ en Rott~r• 
dam vun de Nedorlandsc Genealogische 
Ver-,niglng is t,eslotcn tot de vorming_ van 
een ufdcllng O.,lfh1nd in o~rlchling v•n <Ic 
.,,crcniging. Deze nieuwe ITTUclfng htèft een 
c,~rsto bijeenkom~t helegd op 23 november. 
M en \l'Crwocht gaarne suggesties voor ~oc• 
komsu ge aktl\lllehen vo.u de IC;dcn eo be~ 
lungstellen.den in Dein en omgeving. lfe1 
s..:retar!aa1 beru,t bij Mr J. \1 . vun Batc
burg. Ruys de Beorc11broud.stra.u 8, Delft. 



Gorinchem De JOOge Stoehllng St.&d>
hcrstcl ,n Gonn.:hcm h~f, etn Gorl,..ums 
k wurltt~pcl u it ge&\:' ,m. b~t.t.indc uit 32 
lauru:n vcrd~lû over do volgc11de ondcr
\\t~n kerken lOn.:.n\. t~bou\\en, hUJJ.CO. 
poonl"'II. p.slhu11~n. pomrc,, fontcmeo, 
gc,d,tcne.n en unhangtclen~ Ik ttL.cnin
gcn IIJn vllll P.A. Je Hoon. l leL spel" >er
knJ~boar bij de r la11L'>Clijkc VVV, LOi. 
0181().11525. 

lfa11rlem T>c Ver«-m1;1ng H:.crkm \.itn 
hel 7~ Jarig bc..1aan. De juiste Jaium wa, 
2 no"mbc:r- 197~. 1 er sclogenho,d h1cr.iu1 
i1o In de V!t.:-e~h.ll .:-~n jubiteumu:nwon.~tel
ling Inge.richt "J4!' groclcn u11 l h.11,1rlcm·. O\·er 
de ,tJW.:gcschicdcnis ,i~ 1900: ~•u1.h,ui1• 
brcid•nsm,. int.h1,1ritle oot\\ iU"d1nJ. lokale 
dtmocrutic. wc-1.1lc ,·cJhou.dmgtn, onder• 
wiJ-..011tw1lk.ehngen, ,~rn.ndcrinscn In de 
n,iddcn-.tumJ, on1"p.itt11ins en cultuur. 
kc:rltliJl lc,cn, cih-1, oork,a.,Jarcn en 
..,,.ad,,cmicu\l.Jn~- lherbtj konden ,anzclf
iptc.lcnd nfd alle r,u:.dtco wtpuuend bc
h.rnJcld worden. [r l.1 dan ook minder ~ 
~tn:-dd naar vollcdlghc1d dan wtl nuur het 
,il~nulcrcn ,·:in 7akcn dit de Hu111 lèmse 
samenlc,ing de l.;.a1>te 75 jaar hcbt>cn ,er-
1ndcrd. De tentoon~lcllin.g duurt t m 13 
maJn 1977. Voor Je leden ,an Je jubtlc
renJc \Cra'liging i"I'. cco ttpecialc ung.a"c ,et
"'iChcntn · Jo.n P. Strlj bos, Vog~h rij. men
"'" en 1ljd~n die Ik sc, cnd heb. llc1 zijn 
h-:rinncringen \á.n een Haarlcmmn (de 
belende bioloogl o, er het IIJJv.tl v.aarin 
ook de ,enm1gmg rot bloei I') g:clom.cn~ 
1 fct 1,cx.rctariaat vun Je verenigmg 1~ ge\.C$• 
tlgd l'arkla.ttn 92 1.w. tu Hnarlc.m. 
W.u1 de \cttn.Ïging rn de loop \all haar be
s1un bcrcilt (en hc-la.H ool ~c:I een\ niet 
bcrc1'.l) heeft op het ~bred v.an monumen" 
ten.tor& v.-ordl bn4:hre,en door A.G ,.,;m 
tkr S1eur m llct:mschut va n no-..cmbcr 
1976. 

Lculen In ht.l muM:Um de LALcflh.tl Î> 
tul IJ J.uwa.ri 1971 tc Lien de 1en1001t)lt:lling 
'Gc;childcrt Uli t.oydcn tmno 1626", d,u wil 
l.tu:n ,Jen v.-ul er pn.sclc, 350 ja:nr geleden în 
l c,dcn op het rc~1cd van de ,chtldcrkunst 
umging De bcrocmd;tc l.cid..c -.clulder, 
Rembrandt. Î'.) met b YI-C-rke-n Uli 1cnocmd 
jaar, cncgen"'oord1sd en h1J haalt het dan 
nag met bij t •Jn wol omkre "JUldJcnotc1,. 
'11,u1 de ,en,oon,ttlling is ot>k dG uhvoorig 

çcJocumcmecrdc cal:llogu; 1/ 22.SO) ,.,., 
waanJt!\ol. 

Maa1lt1ntl In do Niti.,w~brlcr nr J '-'(111 

de I lissori~h~ Vcrc:-n.iginS, Mus.land word1 
het wintcrprottramma 1976 77 ,an de,e 
olkllC\-~ \CT'Cnlf:tng bekend gcmukl. \ Vc 
noemen h1er\oan: 13 ja.nuuri. lumg door 
M. C'. M.""' Adrichcm ,>;er l lcl Wc,;t l,nd 
t:n \IOOrnl Mu.Jdand in du Rom1.1iose 1ijd. 
l 1nJ februari worden de á Llh1lcit1:n \an 
de hisrori><hc "crkgroq, hc,prokcn met 
tocli~huog c-n ,cnoning ,an rc<:e:,tt gco.on
dtn. §C:hcncnnmtcriàal. Regin april ls er 
een rondh:idlng door oud-Vl~urdmgen en 
op ~5 uprll een lums o,er oude kerken In 
het Wc,,tland, JC\olgd door «n dagcxrur• 
,1c lmp Joe Lcrl.cn op 14 mç,. '-Jdere gc,. 
gc\cn~ ome rent plaab \.tn \Jmcnl.o~t e.d. 
lc ,crlr-..nj!';cn b1J de secn:tur~~ mC\'r. 
1 h. C. 7w,1ard-llulbljl, ?luntagc IJ, 
\ IJ3sland. De scnocmde ,,icU~)br1ef bevat 
ook oen lori• 1oclichung ,an Je hcc:r
C. \\ md op l'IJn ,oor de ,ercruging gehou
den lezing (hier ,ce.boêren en toutricd«) 
,n hel ku,t~eblod, 

Mua"I"" Wij onivmgcn •~n de :tl1ijd 
al.UC\C gemccntc:-an;h.1\-arh ,an Muss.lui\ 
de documcru.111cm.ap die h ,c~hcnen b1J 
,k herdcnLms "~" Je ingebnuL.namc. \IOn 
hcl$tadltui,. l l oOg!ilnJUl, in 00\'Cmbcr 1676 
op S nn,cmb<r 1976. De m•r bé,-lll o.m. 
de l~pnwk ,an de burgem4.-c-.tcr b1J de 
opcruni; ,an de !hclaas ,h:.:hi, ~on duren
de) he.rdcmL1nl)temoonstclling en l~èe 
mtt (cssu.nte en goed gcducuntcntccrdc 
tck...,ten o, er l)rlehondi:rd Ju"r 1.tudhui,; 
\ilO -..liltU\.\)'mbool 101 --.1,,uJ1rt,\)mbool en 
,an oligarchie naar d~T.a.tac. 

M ons1er l lcl in(omuuichulh:rin n>or de 
ltdcn vnn de lo~"I• hi,torl\èhe workgroc> 
p<n in het Wc,1l~d meld, het b.-erceJ 
.._omen ,an de tn\l:ntari, \.an hc-t archief 
\lan de R.K. p.uochlc le Monstèr door 
1\, \l,d. Val~. I h:t boel.je i~ \OOr j .S.- lC 
\lcrkrijgcn b1J Je pastorie en b1J th: co~)rdi• 
nu tor- van het h1'-llorischc wcfk. lcr plaaL...e: 

J. M. NccntK\rt, Molcn~e11 -44, \1oru.1cr 
Hel. 01749-7%4~1. 
'-adat ttrdcr al h<t R. K. p.tt<><hiearchier 
v.an Poeld1J~ 'Á-1\ gcrmcnwrhccrJ komen 
na Mo nîlcr tie ddrptn \ \futcrlngcn en 
Loo~duincn wrn de beun. 
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Rottcrdun, Wc hcrhulcu _graag du a.l in 
het vorige nummer opgcnomi?n a.:1nko11di
s:ing \1110 de tentoonstelling var, het werk 
v.an de Rouerd.amschc schilder Gerrit 
Groenewcge11 (1 7S4-1826J, üe1.e mooie on 
goed opgebouwd• c.,po,i1Je Î'f no~ 101 U 
januari 1977 tc tien in het gc.meen1e..1rchief, 
Ma11lcnes-.erl•urn 315, ma 1fm vr. 10-17. 
ron- en foestdugcn 11-17, niel op~ dèe. 
en I jan. Dl! toeg,rng .i5 grot.is, de ru11n ge-
11lu:stn..-e.rdc c.acalogus kost /7,50. 

Sint Pancras Het oude dorp ~l Pan
cra., op de gren~ v:rn West Friesland heeft 
een lnlCrc.s'ia.nte g~hiedcni.s. Men denk.: 
slc.."C"hts ann de lcgcnaarischc s-i:u.d Vro1lCn. 
De btcr J. Vermeer hrc-n grepen ui~ dë 
oud-stc gcschiédc.nis: van tijn dorp ve.rzn• 
meltJ en beschreven voor het blJ.d van de 
'\let!, Herv. ge.moc.nte. Om tegemoet te 
k.omcn .u.1n de bclà.ng$lclling i~ l1et CC'ble 

deel \'Un de ~cric n.u op .:tencll gctc:1 en in 
ctn ringband \.<JOr rnlmcre veri.prc.id.ing be-
i;;c-hikbaur. De ringband. waarin dus ook de 
volgcm.Jc t.lèlcn vun de ar1.i!(clcnreçk.i kun• 
oen worden opgcborgetl, b vèr.s:icrd met 
fraaie plbe.eldrngcn "an hec oude zegel er1 
het wvpen vu.n Vronen /SL Pancras. In de 
b~11d iijo ook nog enkele reprot.lucûc:s van 
oudr. prenten \tJ.n hc1 dorp opgenomen. 
terwijl tic ,eksl ,elf OoJ.. nog gcillw.t rctrd is. 
Voor/ 10.- i• clc band \/crkrljgb31lr bij de 
heer l r. Vrnegop. Noordcindo lS'a, lel. 
02167-2678. Aan hc!Ulfdc adres ,ijn nog 
vcrl.rijgbanr drie [ruruc. reproducties \'11.n 
een oude ~aart ,..an l';:oord•J-lolland, van 
een J...uirt van SL Pancras en directe omgc-• 
ving nlsmodo van cc11 18e eeuw, dorp-;gc
zich1 met do N.H. ~erk. samen voor/ 12,5(). 
VOD belde uitga\lcn .dj-n de baien \IOOr het 
restauratiefonds van de hcrv. gemecmtc. 
Waddinxveen Do Stichting Mu.s<:um 
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Oud-\Vadf.lin.~\-CC:n berd\ de boHm~erdic
ping v.in de lwb<lbaru. wur ~• W110rdc
\ olie C"ollt-ctics LOi dusver pcriOi.llc.1,,. ge• 
expóseerd konden worden, moeten vtr• 
laten. lle, s tichtin;;:s:bc.stuur h.~el\ recth 
laten bltJkeo ,cel b<:l~ngstelling lè hebben 
voor het oude raadhws, d.i.l leeg koml nn 
de bouw votn ètn modem gemeentehuJ$, 
Voorlopig ochlor hetli men onderdak ge
vonden in het Bouwvoorllc.httng.~Cèntrun1 
ru:tn deSt11.tloglaan. Daar is v.in 11 nov. un 
2 dée. 1976 de eerste li.:.ntoonstclling gehou
den. Dît ma.tl wnrtn het föto's \'an oud
Wudd.Jn)(veen, alle gereproduceerd op for
maat 30, 40. 

Woerden De Sllchti.-l·follm11he lllstori
schc Vereniging. geves1lgd te Wocrllell, 
ven11eldt 11\ een 1JOn,.·ocatic d"t do. volgende 
delen 1n de reeks S11chts•ffollBnd.sc Hijdri1-
gçn nog \'Crk:rijgbaur zijn: 
nr 3 Prentv.·efk, nanr l~e eeuw5c teke

ningen \'~I n L. P. Scrrurie:r. met 
1ck51 do.ir J. Q, M. Boon, 1967. 
Voor ledon / 5,-. nlcl lcJcn /7~0 

12 C. J. van Doom. ~O Joar HBS In 
Woorden (F. A. Mitlr:m~school/. 
1970, lcdcn/7,50, nieHcdcn/10,-

IJ N. Plomp. Woerden 600 j:i<<r Slad 
1?72 (ook verschonen ,n de reeks 
HOiiandse S1udii!n). kdcn / 1:!,~0. 
nict-lèdcn f 12.50, 

15 Album van Woerdon 1!11 omstrd.cn 
1873, 20 oorspronkelijke ro,o·s 
met tebl door N. Plomp, leden 
f Ij,-, n1c1-lodcn / 18.50. 

1 osbladig k""r1bock van bet groo1-
w.iterschap Woerden. voor ledt:n/24,
nie, leden / 38,-. 

Het ~ccre,nrhuH van de ,·c.reni_Qing j_\ ge~ 
vcstigd leidsc<1nm1weg 12() Ie Wotr~cn. 
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