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VOORWOORD
We hebben ons 1:110.d maar w·111Br eens een nieuw jaejg ean.getrakken,
·dat is tenslotte te doen gebruikelijk. Tegen de gewoontes in•
is echter he� feit dat we mampntael geen Hoofdrad�cte�r hebben.•
Henk Hovenkamp was wel voor dit jaar gekozen maar moest zijn
functie, nog tijdens de realisering van dit nummer, wegens om
standighed$n neerleggen.
Nu dua een Algemene Redactie (AB) die zal pr,oberen ook deze jaar
gang wat op te vullen, of dit zal gelukken ligt echter geheel aan•
onze le�era, die het waarschijnlijk wel ie opgevaJlen dat.de se•
steede magerder wordt. Doe er eons wat aan!•
Onze excuses voor het laatste nummer maar er liep het ean en ander•
mis. In het vervolg zullen wij natuurlijk proberen het nummer•
tijdig wn goed uit te brengen en de kwaliteit van het blad wat te•
verbeteren (Wij vorderen al!). Wij hopen dat� met deze uitgave
tev�eden bant, zo niet, schrijf dan een briefje of laat op een•
andere manier horen waarover u niet tevreden bent of wat er volgens•
u• eventueel veranderd moet worden••
De Algemene Redactie
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Het beatuur heeft er weer. een lid bij. Het blijk:t ->f�l d&t w@
vorig jaar niet alleen een monumentenje.a.r hadden re.ruu.• ook nog
een jaar van de vrouw, nl.. d.e nieuwe Gesehi�:r,(tg S®oretar1s,
sorry, seoretuesse is Geor&en Overwa.tu.,. Het -�f,�tuu.'t' hoop't
van harte dat mij ha.ar taa.k voo1· d.i. t jaar goed.
-rorriohten
en wij wensen haar dan ook voel auooeg toe.
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•e BF.STUU�
VZt Bram van den Hoven v�n Genderen,e
Schaa�sheul 10, Oorinoh�m, tel: 01830-22151

ASt Ru.urd van Dol'lkelaar,

Laa.ntj• 1a, Werkendam, telt 01835-1430
Plh Jaap Wis,uh ...... ., ••• ,
Wildsohutla.a.n 20, Gorineh�m, 018)0-20219
GSt Georgien Ovenater.,
Ophoviualaan 126, 's Rertogeru,osoh, 073-142629
· .

Bltr Henk HovenKa.mp ••••• ,

Slot Loevestein, Post !rakel, 01832-1)75
Kon" Y:1.lhelminalaan 22, Driebergen-Rijsenburg,
03438-4475

• 22UIJ20@Pf1j:,ijUllU

llnO Afd. Oor1nohem e.o .. ,. Postbus 132, Gorkume

•e Itttm.GMRQD0\!_1f.• 't .Pesthuyà, Bagijne:mralatraat 22e1 Gorinchem.e
•e PesthuiaeloofJ Peter von �ut, Kon, WilhelminastrMt 22, Arkel.e

9 �:,r9'lff)E :Buitano�!f�Oe�:e
Deze werkgroep wil dit jaar een kern verzu.elen vtan minstens•tien
personen, deze kerngroep mal gevormd. moeten word�n cm !.lil" mel(&r
van te kunnen zijn dat het niet z&l voorkomen d.at er, bijy-oorbeeld
op. een opgraving, niet éln of twea man zitten te ploeteren"
Oe5:nterreeseerd.en kur...nen doh. opgeven bij Henk R0vankamp of Ruurd
Dorutelaar.

van

·• �;tV11:fi:ED

Het bestuur heeft voor ogen om gemiddeld eens pe:r ma.and een z.g.
Pesthuysavond te ortraniseren, het bestuur hoopt dat dezt> &"'Tonden
·ewat beter bezooh·t zullen worden dan de avonden va..-.i het vorig jaar-..e
.E.veneena is het 'bestuur van plan om ê,6n of twee excursies te or
ganiseren" suggesties ever de plaats van bestemming ka:ri je bije
een bestuurslid doen, er zal d.a.ar altijd een. bereidwillig oor ge
vondem worden. Voor lezingen gra.w,g ook suggeatiss i da.t ka..l'l nooite
kwaad en je helpt het ·bestuur er aardig wat mee verder.e

• !a�r,�.�wCf-S�fN?�il!

Het is de bedoeling om or.s orgaan zee maal per j��x in een �ate
betere regelmaat te laten verschijnen, ale j'e de red.actie wilte
helpen, zend dan vroegti jd.ig wat copy in, het getd't niet wat"e

11�,.,]1,'Sn/t)<t,.

Hee h:&t nu· ei-;ot1li,jl:: h,J!'ld; uij l1at bsotuur zal �-·11ü nooit
dui-dali jk 1rordc:fü J,;�1,:1. nh:n. tml (fatchiedkundig: s,crats.r@ase
wordt binnen5t,h:i.t.;,l�:. r .Jt g.i:o..; t ,'3ejuig tewijl de Boofdreda.o
teur s'til.lGt jeFJ �i _jr Zï.:.::irl.alt je, hi je�n pakt en voor onbepaal
de tijd verdwijiHl" "l;';�n �,oo:rt .:1ktio-ièranealctie g�·i'tl?

Geen Rootd.l'èd.a,:;·�our rt!��,.r, iw.a.t'.!' t'3!1 algelïlane r9dät rtie i bestaan
de uit alle �E.1t1t,u.u.--:-olcdlo}l': en .,,�-t onbaduidend.0 bijvoegsels,
niet de màle.i ·tt! 1. f;,C.1•d 01.. ;1.1;, :lèr to uoei,ien.
Je., ja, puint.opt""..;; ;"!,f.fi11.' n.l onzl!; hoop ia op het bastuur gevestigd,.
en vol ve-rm;:oh�:LL:: '.:.,-11�:u ue l0kker t.hu.itl tot ht:n, -volgende
jau w110M;e11 tin· ri�:�i.fl.tèir.i rm/U" d.$ ClO rt.�t da jaa:i.,,.. r�:ralagen om
zo kennie ta I:;:u_·rE1�.n1 t\o/f;.on v&.n he;t Mn·t�.J. 11rakzinnigen di� de
aotiviteiton :tu::i"½:.,en tnzooM,. !faar beste medeled�!J j WIAt trof
ons oog :1.n do 1.n�.i.;t,t.-:; ;..,O v.J'l.r., het -.:rorig jae.:r. die d--it jaar Vé&l
te laat ui tkI:T'G? !J.,,1 ecthd tai ten worden door rst�HHÎll meer meneen
b'!f&Mht, �1:;-,,10:.d. Z ,u er è.an tc,oh ieta lauk9 te dt}sn 1tijn in
dat, hoc heet het ook ru weor; oje., Peathu�, ja &':fJtt haut
zeggen dat l•o't, ç;,,::, gG'.."elH. .r; ir.; i�·:-10:rl"ll'Jn� ,Jl';I. best,i le�e:rs. t ik b.eh
3eH'!t '.\"o:..•nor.:;:i. t�.,t i:le :nü�'>:1.'l'ï ja.t>,1"tlinatuit• .16 Z.:>fftl' �iitla&gd. waa;
in:tert,1fHH\l'tt, " _,J::;• :7.t;,"';e:ci::-e:·or,;,-1t"
'l'ouwi,ne,-J, d.i.,;.; r:; ;1 • c1 te§.�tt;tc,;ord:�J, d1tt men di(:! nog durft uit
te iter�ell; tti t ' l.art1 .j, wo-rd t mot t::o ui ·l;ga.v@ du:nn®r ( lïtol liet mel:fd.e
f'ormaa:b, 1.iln lijl�·i; h;;i' rw , :J.otiit), om o·ve:r de inhcud ma.f.:r: nfet te
spreken� !ûl".;:,1c �.l -ioo�:- ëo �elf da m1Jt11!3�u1 gti.HilOhr&v0n, 11;eker een
66n of an��.lë' l.: �"'ll�,;�i;,j.., iéUotcn die ni�ts te doen •i,btien. Ze
denkEJn ze:t{c:r (":d:. d.:.e otu!sin :t'1';g grili!Hl&r: 'lfOl"dt, tiou besta r�dootie, ·
doe ma�.:'!:.' geen ,,:oo:!.t;;:,r !l1lc•r�rwJ. ·w�rr;p:Uda tijd en "1,:erspild. geld"
Ja. 1 bt-U:G tool1 !Ic-:, :n:tc.r1'n1cl. 3ohr.ij:ft in cl.IJ.'t bl�A., ttou, dan - sal
ä.e inte1•��EH r,,ç,.� wol n.l "'t '.j{I g;root �i;1n :1 ru�>i $Oh.:,ri jtt il'i!ttlfia
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llEip.�oera i":?1 1:001;.• .·,il;<:::laAe.:!J::td �n de mch:rij�cr dinae1» kan
micll. w�e:r l"U.f'Z'tit: ;;"u ;:�. jn :;t.� ?il ltd.itl:l!l r';,1)�%'�akken ,lfä �ich ald.aar
op tie hoogt� to lc tir:, ::i.(,nd.,,n ·n.:.n e.o mo@i§Me be1rc,gtngim vu het
'beatu.ur.4 76, luülr. het ��'c·1l1Jnd. loveniJvl�etje TP.i'l onsa a.tdeling
probee�t OF t,.,. p;,!;".;-1. tti"t h.o·t �·t1a,e fcll� ·'tf1-tUr vat bi J eén akt.ive
afd.eli�g pa3t, lr ..,L.,:
.
:k1to�:.·. g 2Jor:;;..,

Dordrecht ill -da deu.'de. stad in de provi:noia Zuid-Ro Ue.nd" na Rotttil:r
da:m en. • s Ora.venhagih '?ijdans de M.i.ddelaeulfatt w;.; . Do:r"dxaoht er,hter
do grootste stad in een veel ruime1• gebied; het .g:nui.faoh.ap Holland•.
Het graafschap "Viel nagenoeg mat d@ huidige p:rovir,ci �i:-! !toord- en
Zuid-Roll and saman" Het was tla cu.d.�ts stad in he�� �1.·;saf2Sohap en d jn
ontetan.� gaat tew.g tot vó6r hat jaar 1200� In d�t jaar komt voor
hGt eerst de naam Durd.l-eth voor�
Sinds enige ttjci wo:rdt d0 binnenstad ingrijpend g:c,�arm,�rd.. Ver�otte
delen wo:t•den 1'fee>r tot leven gewekt en da moderne �j i:.J. herkrijgt
levsnsva.tbaarheid. crp hat oud.e va�dadena Maar, door da ir;.grijpande
w&rk@m dreigt tegelijkertijd. da ond.e:t•grond al brori Y◊Ot' a.roheologiach
onder0oek verloren te ga.a.n t ten�ij ar' opgravingen vooraf plaatsvinden.
Toen het saneringspla..'l voor de binner..stad in 1962 door tl€î l•meen·te
raad wa� aangenomen, volgda dan ook na enige tijd een YOOl'Stel van de
lijksdienot �oor .het Oudheidkundig '.Bodemonderzoek (R.Oê.8.) om aroheo
logiscü.1 onderzoek te verr-iohten. In 1968 startta ,ra R" O"B. de eerate
oam:pagne va..."l 'b.et etadakernoriderlllo�k in.Dordrecht� ]<"udt in 1976, ie hot
lnl.dè;ru� nog in '1'olle gang� Onde.nks deze onvol tooidh�id ilî! het alles
zins de mo•i te waard van de (Hll'Bte re11:1ul t&:t!m kern.nis ta nemen.
De binnenstad van Dord.recht bestaat u.i t twes dele,J, d.ie geeoheidan
worden door aan bi:nnf.inwat�r. Hiel:' was tijdens de m.ldd.eleeuwan de ha.v1,n
gevestigd. Lange de verhoog-de oevers moet DordreGr,� ontataan zijn.
Vooral het westelijk deel van da oude rtad, het 110lang:rijkste he.nd19ls
kva.rtie:r; wordt in de ggsoh.iedechrijving tot het o•..,:-; �te stadsgebied,.
gerekend. Voor dè eerste· opgravingen werd daarom d.i t gebied gekozen.
De opgravingen toonden aan dat de ontwikkeling"van hst gebied veel ge
oomplioeerder lt"e.ia, d@ men uit de beschikbare hietoriESoba bronnen had
kunnen afleiden" Aanvankelijk was bewoning in dit tad.ad.eel alleen
mogelijk op Q/�e11gdojd.s oever langs het binnenwrd,ar" Aohter de smalle
strook huizen bJ.aelt echter weer een water te liggen� Ean rivh,r, waar-.
over de geechreven bronnen zwageni een rivier ook, dia op <ie &er�te
plattegronden van de stad (midden 16e a8l.tlil) geheel va:r•tl.we:mm wits. Deze
verdwijning WM weer het gevolg ·van voortdurende a..-nplaillpi:ng. Rat
a.roheologl.eoho onderr;oek maakte het mogelijk het •)j <,oeo va.n uitbreiding
van het wesiaüijk stad.8deel nauwgez�t t�· volgenN
De middeleeuwse landaanwinning bleek ���r vakkundig uitgi'j�oerd te �ijn.
O!'Ot& ho$ve&lheden eikehout wei•d.on daa:rbi j tc>1:;1gepa" t. G@kant:raohte
palen we:rdiJn eerst van rechthoekige g�tan voor!!':iet1 ,n1.s:rdoorh$en pe.n."f'len
gestoken werden. DlUl .re:rden t�e pal�n in rijen ...11 ü .::-.l�-;ierbodom ge
dreven tot d6 pt.111 ruatte op twee ligg®rs aan weer.s.-:..' j11x,l'.l Yan de :dj.
Soms w��d.an plank1u1 tegen d� palan g:.n;et" waarde.: ;Ir:n socn:•i. V1l.kke:n
gevormd worden, die m@t aar1ge'lfoerd.o kleiplaggen q,, ,-.r,tld warden"
Dool" d.1>t opvulling van eez1 vslt ( tot oa" 4 m hoogtç: ,·ntntond een plat
form, van waal"Ui t de 01,b.oging rondom "Voortgezet ko,� word.an. Op deze
wij.ze 1te:rd@n gl.'ot:e landhoofd.an gevormd vanuit d� r r,1-.:· ,,de oever langs
hst binnenwater r.uaa.:r bui ten, de onbek�rndê rivierdi .. n. Hst ui teindf! an
de zijkanten van d'3 landhoofden we:rd. :nat �nraar ei' <1.ou+ l;eschoeid"
Jlid�en ,.;rver het land.hoofd liep aan pad ·;nm do hoo ., Jt·,·o.at op de hoge
oever :na.ar de eindbeeohoeiinf$ vat..n he rt landhoofd.. . �,ga bat pad, dat
al spoedig met steen tot straatje verhard we:rd., v·.,r1·-�av beibouwing ge
lijk op mat de ,rerdergaa."i.de ui tbov.w van de l&ndhç,_t ""d'H'k" Dit pr(>oea va.tl
landaBJTtinning an bebouwing, dat t 1,H1.Slotte ui tmo: ,,..., in de volled:i.ge
dempin13 van de rivier, hee.ft tH�n. k,leine d:riê �llUW('Y1 in 1Jiatdag genomen"
Be.gonne:n omlltreaka 1250 -waa het vol toe id omatreekr, : "50 toen dn ac;rete
plattegrond.au v.tn da r1ta.d ve!"scb.1,r.,n, .-,aaro:p van ä..., rh'ior geen sprak�
mee:• was é
0

Het doel van de aanplempingen was duidelijk het vergroten van het
woongebied. Op don duur ontstond een b.e&l niem, �,tad.sd.eel, waarin de oude hoofdstraat door kleine, aflopend.a zij},traten met da
waterkant a.a.n de westzijde was verbond.im. Aan wee:rnzijden van de
zijstraten volgde da bebouwing" fäJ b.rand:voorach1·if'te:..1 wal'en in deze
tijd reeds zo stringent, dat alleen mot hard mat0� ;,0,al gebou:wd. mooht
word.en. De opgraving oonot.:intreerde zich op da bebouwing langs één
van d.eze zijstraten in het hart �,ran de stad. Tal van :funderingen van
eanv-oud.iga bakstenen huizen uit de î4e, î5e en îfe c:B<J'lf v.arden ge
vonden. De kleinste war.en bijna vierkant, van eer :;fpe dat onder de
naam van camaren zeer veel in de laat-middeleeuws,. ;.;tsden �;;oorkomt"
De bebouwing langs de atriaa:t volgde op-schuivend <5,, demping ·v-an de

Duits steengoed uit het Rijnland, 14e eeuw
rivier, maar was niet altijd aanaa:ngesloten. Soms il"ard een open
ruimte tussen twee cameren eerst naó.ien tot huis gr::�maakt door de
bestaande huizen met tlfee lange muren te verbinder. Ho gecompliceerd
da bebouwing ook in zi.jn werk ging, de middeleeuws� huizen langs het
Dortsa zi.jataa.tje had.den alle gemeen dat de dakli,inen evenwijdig aan
de straat liepen. Ook de bouwgesohiedeniB van de h,i.sjss a.f'z.onderlijk
bleek geoomplicao.rd. te zijn. Voortdurende verbouw:: :·,@'cm ded.em tussen
muren ve1·achijnan t of waar verdwijnen; schetuwen )l'C.i: dttn verplaat�ti
oude rarur1- en deuropeningen werden dichtger.et on ,.ieu
werden aangebracht. Aan d8Z9 e.troom van verandsringe:n kwe.m sen. �irw.a, toen, va.r
rnoede:lijk in de 17e oeuw, d.@ oude huii&en tJ1,fgebroken en de funderingen
door etm flinke ophoging overdekt "'erchm. Ex- on·totowi-,,@,n nieuw·
patroon van kleine huisjes, r1û ecb.tEtr gebouwd. in ia r.1·1 richting loodreoh·t
op de strao.t. Delfje d t\latie is il!! vinden op de oudato gedetailleerde
stad.sph:ttegronden uit de vorige eeuw.
De gehele ontwikkeling d.i de o:pgr-aving aldus blcmtl gde, speelde
�ioh at binnen een ophoging van acht mater, van - 5 � tot 3 m NAP.
Dat wil zeggen vruu1f da rivie:rbob0m waarop aJ.le@ bfhgon, tot aan d.e
huidige ut:raa:t, d.ie door de modar:1e 1u1.nering ook al weer verdwenen is.
Het geweldige pak.¼:et. Vf.i.n ophog:i.ngslagan ·wae hootdsak�lijk eamengesteld
uit k:leipla.ggen en huisvuil. De klei plaggen warden in d.0 omgeving van
Dordrecht gestoken en per schip m�ar het landaanwinning-ewerk vervoerd.
Het huisvuil k:wan, uit de stad zelf. Langzaam ve:rhiof de etad. zie.il
eigenlijk op haar eigen vu.ilnisbel t" Dez.a ruiddelee,uwse milieuvervuiling
vormt nu voor de archeoloog @en belangrijke vindpl-�ts voor allerlei

1.

voorwerpen dia een beeld van het dagelijks leven ku:rmou verso.haffen.
Keuken- en tafelgerei., kleding an sohoaisel, verder,"' elen en ge:reed
sohappen, van d..L t allee waren klei:tisre of grotere fragmenten aan
wezig" Er waa veel 1u1rdewerk, dlit geb:ru.:i.kt is in 1. t) k'r>cuk:enc ruime
kommen, grote �roorraadpotten, bol?o:r-mige kookpotte'ë n•fi1·; aen of twee
oren en d:rit:i poten (e-rs.per-), pla-tto ron.de k'.'.>ekepn:r.itt. ,, langwerpige
bra.a.dechotele (ook vetvarAger.: E5-enonmd). !kt keukergC1t;d teataat zowel
uit geglazuurd I\>Ocibak:ktrnd 1 :....�s c.r.lgeglazuu:rd bla:u1s;,.,i'1.1a a-1:irdewell'k.
Dit I gewoue I iti.rd.ewe:ck :i.SIJ op verschillende plaa;tf.,,rn in ons land ge
maakt, al d jn alech't,fi ankale pot'tabakker,scen.tra. , i- :r.� toe bekend,
Aardenburg, I:!ergan op Zoom; Utrecht, Haarlem� De JJ,:, · 1c .;en uit cleze
centra wa.:Nm 'beis tamd voer J.e regtonala markt. Mii.silê' ,-_. Br> 1-1e1aft :or ook
te Dordreoht ot in da direct:;., or.ngeY:tng èen dergal.1. :lK c-entr1.1m beat aan,
maar tot nu toe is er geen epoor van gevonden. De . i"K(Jl!li:!t van het
Do:rtse 'dgewone I aardewerk blijft <l:n-ha.lve voorlop:l.r, -)n:,ekend..
Dit laatste ia niet het geval met. de naa.r 11ordreoh t t<-..Impcrteerde
oeramigk. De- be1·komst hiervan is over het algemeer • · •, l bekend, aan
gezien de fab:r-ikage gebonden waa aan do speciale u,i..,tilz·digheden in
de centra, zoals het voorkomen van bepaalde klei-soc :r-ton, en d.e aan
wezigheid van hooggaepaoialiaeerd.e vaklioden. lle prod.us.ten :üjn da.n
ook van veel fijnere ktsal:i.teitd1 bestaan in het alc·,_,.u,�n t:dt kleinere
vormen, en worden voornamelijk als ta.fslgerei geb,·u�,; ·�. 7,c, zijn er
eohelnkkarman en drinkbekers in velerlei vorm. ldefj.t' dan de h.elft van
de te Dordrecht opgegi�1wen ceramiek werd e:r ala hhndelezwaar geîmpor
teerd.. De oera.miekvon1lsten ter plaatse g�ven dus 00.11., af.in beeld van
da ha.ndelabeweg:i,ngen. Het overgrote d.ee1 ve.n da import; kwFi11! uit het
Duitae Rijnland, WfUil.1' in de omgeving van Keulen, m, n. ·te Siegbu,rg,
grote pottebakkarijen waren, die het bekernde ateer<gor-id of gres pro
duceerden. Lange de Maas, in de omgeving van Na.mev; m*n. ta Andenne,
wuan atelier� die e6n licht gekleurd, gedeeltelijk geglazuurde soort
aardewerk leverden- Ook dit aardewerk werd, zij hat in mindere mata,
gevonden te Dordrecht. Bei.de grospen Yertegamroordt;�n op a:rcb.eolo
gisohe wijze de tweo grote handelswegen Uijn en Maee, die Dordrecht
met het achterland verbonden. Op ho.ndelscontacten in ean heel andere
richting lfijzen aardewerlc0tondsten uit Zuid-Eu1•0:pa, t1.1t in Spanje toe.
Dè voéhtige en ;zure ondergrond van de ophogingen h.·,c,ft metaal, snaar
ook organische stöff'en als leer, hout en tex.tial 011 ui, 'ltekende wijze
bewaard. De metalen voorwerpen variëren van ve:r-siPT'"�lon ala speldjes
van een lood.-tinlegering, waarbiJ een bijna compls>,,. pelgrimainsigne 1
geapon.,van zilver, kopal' en ijzer, allerhande mese,.:n"., en dalen van ge
'reedsohap, tot versoh:U lende soorten i jz.erbeslag e 1pi jkere. Bij de
vondsten van 01•ganisoh mate:riaal overw1:H3g1; het ll�en zeer veel achoen
en of f'l"agmenten van sohoe.nen, driehoekige bovanblr d, :;.- -vr;,n trippen
(houten sandaal) waarnu1 enkele met zeer rijke veri;.: ,:.ring in ingesneden
an gestempelde patronen, on op dezelfde wijze ve:ra:l -"tl"' messcheden. De.
versieringen an tle rijke ver6oheide:nh.eid aan vormen van het vondsten
materiaal als geheel zijn kanmerkond voor de welva.11.,.rde handlllaatad die
Dordrecht in de late m:l.d.deleeuwe:n was.
Ove:r de geschiedenis van .Dordreoht, ook over de mJ trl.a J.e�uwse geschiede
nis, is veel gesoltroYen" De opg;ravingan hebben tot nu toe Qverduidelijk
äangetoond, dat de archeologie aon nieuwe bijdrage ,:ieraa..r1 kan leveren.
E:r ie echter ean tweade :reäan waarom het bodernonde:rt,oek noodzakelijk is.
De fumeringsw&rktm brengen omrerroijdelijk d.e vernieling van het bodem
archief mat zich� Daar kan men om treuren, maar het ig ook duidelijk en· de opgi:·e:vingeri itl Dor-dracht hebben dit ten overvl(H,da gedemonstreerd
- dat de moderne sa,neringan in feite niets anders zijn dan een voort
borduren op de eeuwenlange Vbrf.lllderingan in onze middeleeuwse steden.d
Wel zijn de veranderingen nu. 1raa.k ui tgeatrekter on, letterlijk, di ep
gaandár dan. voorheen. Voora.J d.i t laatete doat d.e hinto:riscba gegevensd
verloren gaa.n, dia in da �odem z:i. tten opge�loten. �k.1 s1:.reek:t ook wel ·d

v&.n de 'e:roaie 'fnui de historie'. Ell"Osie betekent ve:r•1:wijn::l.ng. Ver
d:wi,jning van de gege'Vens" tenzij men ze tijdig va.at.• ,-gt� De,a.rtoe
dient het archeologische ondarzoek. In deze gevalle, L.s het archeolo
gische etadake:rnonderzoek ook nood.zakelijk te noem.e, � rfr ewel in de
gesaneerde stadswijk: uiterlijk va9,k .weinig meer her r ;'::r,t a.i1n cle
lange ontwikkelirj.g, blijft da 'boaie;nde gesohiadenü t)'3Wa.1u·d in het
verslag v.rm de opgr•aving en door de vond.oten in hat r. ;.semr.� Op deze
wi ,jze otaan da gegevens staeda aan ieder- ter be·,;,: b.i ,:;_ifAg, di meer
over de gesohied.$I'..:1!iî te weten wil komen •.
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Tentoonstallingscatalogu,s tu·4 11, Archeologen ;rnrk.en in Zuid
llolla..'1.d, een ui tp:ave van het RJ j1'..:srmlaeu.m van O'udhodan te Leiden.
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INFO is hot blaadje van de NJ:BG dat naaat het J.n.xblicèrEm van
be'istuurslilededelingen en notu!�:h v,.an vergaderingen ook da gang
-van zaken binnen de N.J.:B.O. kritisch en onafhankelijk volgt.
Vandaar d.at het zogenaamde KRYNFO'e (kritisch redacteur INFO)
heett, drie v:oor beneden de IJssel, 66n voor de lfoordelijlce pro
vinotes Friesland, Oroningen t Drenthe, Overijssel an de IJasel
meerpoldera, een zogenaamde K:rynfono.

No·tulen van de Roofdbestuur:a- rargadaringen"
Notulen -·an do Vargadaringen ·vru1 A:fde,linga'r"î�r16ge,rxitoorà.igera.
Adreslijsten van J.e respectieve N"1130 Hoofd- c " efdxüiné,"Bbeetuuxa
ledan, e11 redaoteuro:n.
Af'deling:mieuw1:i.
Besprekingen van afdeli nge blad r.m door :Bert St s11kcd;.
- Kri tisohe artikelen ove:r: de ga:ng van zaken 'b:Lrn (Hl d€.1 lfJBQ.n
Kr:i.tieohe artikelen ove1- Geacllioden:ü:i, monument0:n, an monu
mentenzorg"n
Allerlei varia, kopij ingestuu1'd d.ocr abonne€l'n

NJ1fü'ers beneden de lJsseh Jan-Pie·ter limans,

A� Roland Holatlaan 928, Delft, tel1

NJBG•ers boven de IJsaèl:

Il: n "HOE WOl;UY11

015-565672

Frederik Kossmann,
Thorbeokelaan 180, Groningen, teli

050-252617
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;Je wordt a.b9n��e dooi· het· atort�n van F 4,�- .op .. .,.,:...,, 2690426 ten
�;;.1
na.i11e van R • .A" Kei Jze]' Ja. Nas.:,den 1 qndsr vel".11e.ld:i n
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NJBO, lil,TBG, Wat een :nauwe Kul 1 ! ! ! ! ! • Al tijd hetzelfde Ued;jei idee,
maar dan ook het vieze, smerige, belabberde rotwe�k 1 waarroor anderen
zich op een enorme manier drukken� Goor, 0merig lirGrk, zoala het aten
cilen van deze eomro'st het resultaat valt altijd t gen: de zaak is
n1"et schoon genoeg, er is te -w-ainig inkt o:f een and.1 re ,:;mvoorziene
problematische bijkomstigheid.
Hier zit ik met mijn zwarte handen, ik voel me net � n s·.1:r·iria.tt18r.
Discriminatie is het! Potverdomme nog an toe, alti�� hetz6lfde geleuter on je tuint er maar weer met diezeijf'de ricü 0.r..-. �1:1i 't in� en baalt
weer goed. Vans.vond laat, moe gesireden, de handen t•c1robben met vim
en bio tex: of een ander verrekte hiologiaoh actief e-,n•n'.i.g inbi jtmiddel,
en morgen wee:i: de hela dag zere na.nden. Overal ink.t, ��ot in m• n haren
toe, Potverdomme. Bovendien is het hier ook nog aa.h,L� kcl1.Ul: ook vanwege dat klotew�er bui ten, en d.e leldcend.e toohtiga ranHïtn overla..,
Soorr;rie voord tiepfouten. Welke gek doet er van.du�,; de dag in d ze
tijd.en van welvaart en overproductie, overconsumpt1.0* overorganisatoe,
oversala.riëring, overdreven inkomensgrenzen, oververaocinliserir.g van
de ovsrigene over het e.lgemeen overbelaste, over à.e hoofden ·van de
overmatig zwelgende, door overbevolking getroffen proletariërsbende,
Potverdomme, cve:rheidsdienaren, zoals onderwijzers, ond.erre:ferenda.riasen,
onder andere dan" .Alleen een tot in het diepate van zijn w-azen door
molenwieken vaak getroffen halfgare idioot met allerlei genetisch ver
klaarbare nimfomans, sohizofrene, kleptomane, multisexuele, overgecom
penseerde frustratieve abnormaliteiten: geen mens i� normaal, maar toch ••
Maar ja, ik zal nu maar eens gaan draaiene
(nomen neeoio)
HISTORISCHE VERENIGING "OUD OORCUM"'

liet programma va..-i de Historische Verenié-;1.ng üud. Go::reun. zigt er voor
de komende maanden als volgt uiti
Lezing door do heer G. van dan Beamt, ��· J.t�.liJ: "De ·bewoningagesohiedenia van het J\l olas- e:n C
�.t:roomgebiad.".
De spreker is rnadewerkat' van de Ri Jkedianat voor .he
:,ib.eidk:undig
.Bodemond.erzoe.l:',:.. De lezing gaat, c.rver c.te Al olasser1n::F1
n de prehistorie an in de Romeinse tijd, het on'ts·ta.an van de ri. n··Jn en d.e ae:rete
bewoning va,n een gebied, ds:t ,licht bi.j Gorinchem liet Diae1 s zullen
worden getoond.

.§_ma.a.r·tz

JE.

L�zing door d.1•e. P.A� Henderil'..x: "Ontginm.ngsc.b.ronologie
on -structuur va..n d.e Al ola.sserwaard in rie 11 de, 12de en
1 )de eeuw1'. Door midd.el van dia t s zal .het een an. ander
worden verduideliJkt&
De spI•eker is verbonden s,an het liiato:dach Semi:nariuiri van de univerai
tei t van .Amsterdam. liiJ bereidt een proe:t'acb:ri:ft voer over d.a J..1.blasaer
waard. Laa:r u vooral niet a:l:'schrikken door de missch.1.an wat weten
ac.hapJ)eli,jk aandoende titel, want .het belooft een inter(�ssante v:vond
te wo1·den. Hcvendien vormt deze lezing het vervolg op d.ie van 8 maart.
&J?.riit

Lezing door de heer C�R- Schouten over Schoonhoven en
Ha.asdreoht, na.ar -welke plaataen de excursie zal ga.an.
Excursie nuar Sc.b.oo�hoven en een bezoek a<"m het museume
:Bisdom van Vliet in Haasd.recht. Meded.al" rgen hierover
volgen later.
JJe lezingen zul.Len wo:rden gehouden in de fo:,ez· van Dr: h'iau"a Doelen,
füu:i.ratra.a:t 64 te Gorinchem- Da aa.nva,ngat:l,jd. ia �0-ii:t;;, ., · ·

��t

LAAG VOOR J..A..4.G ••••• , •••
De veldtechnicua ia namens de aroheoloog bij d.iena ii.t'wezigheid
verantwoo1•deli jk voor de gang van zak.en bij een opg:Niving" lla
overleg met de arcb.eolo�g regelt hij de dagelijkse ·we:rkzaarr.heden�
Zijri belang.rijkste werk bestaat uit het lezen der g:rond.aporan
in de af geschaafde vla.1'-.ken on profielen. Vaak bestaan de�a sporen
•ul.t...;soganaamde paalsporan. Houten :palen die in lang Yer"il"loge.n tij
den door de mens in. da grond we:rden geslagen, zijn in de meea-ted
gevallen niet al te lang daarna verrot en verdwenen� De zuren uitd
het hout hebben echter wel op de grond ingewerkt, 1,nie:rdoo:r. ded
plaats van de oorspronkelijke pa.al nog in de bodem zichtbaar zicht
baar in de vorm van een ronde donkere verkleuring. Bestuderingd
van daze sporen levert vaak een palissade of huisplatteg:rond op.
Met behulp van daza plattegronden kan men trachten rec::onstru.k.tiead
van huizen uit het verleden te maken.d
Andere sporen in de bodem kunnen bestaan uit grot es ronde, vaakd
erg donkere verkleuringen, die de plaats ve,n een vroegere (af
val)put ot baardplaate aa..>1geven" Vooral de afvalpu.-tten vorriHmd
d.ankba:re objectan t omdat ze vaak een schat aan voorwerpen of frag
menten daarva.n·b-eva.tten. Voormalige greppels of sloten tekenend
zich af a.ls smalle of brede langgerekte verkleuringen, sof!S hierd
en da.ar ombuigend, soms ineens :recht afgeenaden eindigend. Voorald
op plaatsen die in het verleden àltijd intensief werd.an bewoondtd
ia de bod.om s.ls het ware doordrenkt van overblijfsa).en -va.i:i mense
lijke aotivi tei ten. Men vind-t er een aaneenschakelinè-: van woon
lagen, waarbij telkens da nieuwe bewoners hun sporen ook in ded
voorgaande oudere lagen ao.htarlieten. Sii:n:pal gestald. houd.t dit ind
dat bijvoorbeeld de Romeinen op een zekere plaats een gebouw op
trokken waarbij ze zo diep gingen, dat ze hun palen d:war·s door ded
bewoningelagen uit de ijzertijd en da nog verder teru.gliggenda
bronstijd sloegen. Wanneer we deze plaats geheel hebben onderzochtd
an in da oudste laag zijn tarechtgekcmen, laten we zeggen in de.d
laatste fase van de nieuwe ataehtijd ( even voor d.e hr-on.stijd.),
cl.an zien we daar temidden van de sporen uit deze peri.ode de diepst
ingawerkte'reata.nten van ean Romeins geboulf' dat tweGduizend jaar
later werd gebouwd.d
Het is aan de veld.teohnious om oud van nieuw te onderscheiden"
maar ook om ta li'li.en wat het gevolg is van ltlenselijKB activiteiten
en wat ia toe te ach:rijven aan de lHirking van de natuur" Zi:.ln
valdtekening moet een beeld irorm0r1 v-an alle sporem die de mer:w
in de bod.em aèb:terlie•t, laag voor laag"

SPECIALE AANPAK

Het is d..e taak van d.e tekene,a.r om het geheel daarna bi:nnenakamers
uit te werken I in het net 1 • Dezelfde ·tekenaar houdt ,;ioh ook bezig
met hat op schaal tekenen ".ran de vond.aten" De in stukken of incom
pleet gevonden zaken worden toevert�ouwd aan de zorg yan de res
taurateur. In de meeste gevallen gaat het om aardewerkpotten o:f
fragmenten daarvan. Eén enkele ge�.;onden scherf van een :pot is niets
bijzondere. 1'r valt niets meer aan te lijmen of oompleta�en, maar op
zich is de eoherf ook een gegeven. Da scherf kan bijvoorbeeld af
komstig zijn van een bepaald type pot waarvan tot op heel.an in het
gebied van de opgraving nog niets werd gevonden. Ontbrekende delen
van potten worden vaak aangevuld met g:tpa voorzien van aen klsur
pigm.ent. Meestal gebeurt het zo à.at echt van aanvulling is te on
der scheid.en.
•
Andtn.•0 voone.rpen van roetaa.l, been, leer of hout vé:r,;;i;3(m wser l'it!in
andere' behandeling" Aardewerk blijft vri,j lang goed bBva.ard in de
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Met inbegrip van d.e provinciaal arc.heologa:n vindt ar :,;,_'"""er deze· weten-
acha. ·•smensen in toenam.ende mate sen specialisa:tie plno.tm. De een :richt
zijn./:'activiteiten voornamelijk op tftn �bepaalt@ perioct.� )1 de ander in hoofd.
zaak op een berpiuüd onde:rdeeL Dit komt de wetenschap in haar geheel na
tuurlijk ten goede�
.üi.ATt1JRS
w•
Zoëven werd de niet-pro:f�ssionele archeoloog al even genoemd; d.a amateur
archeoloog. AnHiteur-aroheologen zijn mensen die aan doel van hun vrije
tijd letterlijk e:n figuurlijk in de g:rond:.isteken me't het d.o�l iets meer
over het v1:n�re verled.en Vll.Jl onze voorouders te 'tfeten ta komen. De meeste
van hon -zijn georganiseerd in verenigingen waar-.;wi de Aroh&ologiache
Werkgemeemsohap Nederland de grootste ia� Het aantal amate'Uharcheologen
in ons land bed.raagt enig,� duizenden en zij h ebben hun bcstaanareoht
door hun vele en vaak, .sucHH:isvolle aotivi tai ten reedl'!! la.ng vert1crven.
Samen met hun v-9.k-oollega I a leYeren zij een steeds g:r:iter tlordend.e bij
drage aan de aroheologiache wetenachap.
In de archeologie ia het verrichten van zovesl mogalij.k Yerkenningen op
zoveel mogel:i,.jk plaatsen een harde nood2H1,alc� G'"varal inrd:t immera op grote
schaal gegraven.: Overal word.en woonwijk.en an i:ndustr:i.otarrainan aangelegd.
Vaak stoot men daarbij op oude aporan uit het verléden. Soma zijn die
sporen erg belangrijk, in andere gevallen betekenen 2'd een aanvulling va:n
de reeds · aanwezige kennis en een extra. stipje op ver :;preidingsku.rt. De
monumentenwet voorziet niet i.n de bescherming van al \:.ez.e terreinen.
Vaak ia men niet eens van .het bestaan op d.e hoogte dcordat er· nooit eerder
iet s werd gevonden" Menigmaal gaat een vind.plaats geheel verloren omdat
de q:raglines te snel en te grof werken, waardoor zelft,;; d.e duidelijkste
grondsporen aan de �niet getrainde ogen van de machi:r.w, J ten voorbij gaan;
Ook al zouden alle Nederlandse vak-aroheologen elke dag in hun auto
stappen om alle plaatsen waa.r gegraven werd, te controleren, dan zou er
nog veel verloren gaan. Afgezien van de praktische onmogelijkheid van
dergelijke controles, waard.oor al het overige werk van de archeo�ogen
zou blijven lig·gen, is e r bovendien het probleem van hf'.lt teko:rt aan tijd
an middalen. bij de tot graven. bevoegde instantitHSe
lle amateur-aroheologen die in vele plaats1:m door een of meard�re leden
vertegenwoordigd zijn verrichten hier dus zeer welkome acti'vitaiten. Zij
volgen de graaf'warkzaamheda1'1 op de voet. Wanneer iets gevonden wordt, trach
ten zij zoveel mogelijk te redd.an en te registreren� Soms behoort een
kleine opgraving, meestal op een vrije zate:rd.ag, waarvGor ;J',OVeel mogelijk
leden worden opgetrommeld, tot de mogeli Jkhedsn" Men .,,,errieht dan in het
klein hetzelfde werk ala de vakoollega I s, s,îrna met V-iir:rassende resultaten.
Zo vormde de vond.at van een stenen bijl bij Vlaardingen de inleiding tot
een gt,ootaoheeps wetenschappelijk onderzoek, ws.a:rui t tte ontdekking van een
l
tot dan toe ol bek:ende cultuur genoemd llà!itr de vindplaats voortvlotüd.e"
Een onderzoek van de bodem is onhei·roepelijk" Wat aern:naal door de schop
beroerd ia, kan nooit meer worden he:reteld. Het ia dad,rom �aak om elk
onderzoek., v·an d.a gi•cta opgraving tot en met een kleine proefput, zo nauw
keurig mogelijk: uit te voeren" Wa.rmaer men in het wild.e weg graaft, geeft
de bodem hooguit een partij voorwerpen of fragmenten daarvan bloot, maar
kunnen dan aleohts
daarbij gaan de overige sporen zonder meer verloren.
spreken van een ordinaire sohatgra.Yerij. 1'1en ond.er�oek., hoe nauwlte\U"ig
uitgevoerd ook, ie eveneens zonder waarde wanneer het gevondene niet is
geregistree:rd, Het verdient dus wel aanbeveling da.t mGn zich eerst van een
en ander op.de hoogte stelt, voordat men a�n het gra.v,an slaat" Er bestaan
tegenwoordig veel goede boeken over archeologie. Man kan zich verder �: r.
sluiten bij een plaatselijke hiatorieche vereniging of a.rcheologiaob.e
werkgroep" Deze verenigingen an werkgoapen geven in D.i. ;ina. alle gevallen
een ei.gen mededelingenblaadje ui·it, waarin eoma nu:tt:t6e informatie over
graaftechniaken wordt gegeven" Bovendien ontmoet men M aJ. snel gelijkge
riohte bela.ngatellendan. De archeologische we:rkgroept,n hebben doorgaar,.s
een direct contact met de pi�vinoiaal archeoloog. Al doenda kan men zich
dus geleidelijk veel kennis eigen maken�
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We komG>n nog even terug op d.e Monumentenwet van 1961. In ct.eze, wet staat
g&n aantal bepalingen met t.ietrakking tot het graaf·we:.rk en het e:i,gend.oma
reoht in geval -va.n ean vonda rts Het ia nogal droge atof d.ie we beknoyt als
volgt kunnen samenvatten:
Het is verboden graafwerk te VG:rriohten dat ten doel baeft het opsporen of
onderzoeken van monumentE:1n"
De minister ( OHM) kan :i.. t,stellingen, diensten. en personen aanwijzen die
wel bevoegd. �ijn g:raafl-¾'erk te varrichtene
De minister un bepalen dat �en tsr1--eineigenaar lH.)Vv�gd graafrn,rk op zijn
eigendom moet toestaan" Eventfüüe aohad.e wo:rdt door ',!'!t jJ.Jk vergoed.
Voorwerpen gevonden bij bevoegd graafwerk zijn eigendom van äe vinder, de
..._, gl"Ondaigenaa:r ontvangt van d.e vi:ndar een vergoeding .�ali jk aan de helft
van d0 waarde (in praktijk komt dit al.leen. hij koirtbare voorwe1·1Hm voor) ..
Hij die i'i.�ts.;vindt ·waa.i·van hij mag a�.nn.... men dat het vr!l. oudhaidkundige
waarde is, ie verplicht hie:i.--van bin.vien drie dagen !nel0.�.ng te doen ( o:ffi
t
Qi.eelJ>ij d.e,;,@Ul"{P-méG�iïei',; :t:n·j,nla�jk·va&ût.::·re-ehtstt- "lkae'. " 1tj da R.1.;Jodienst
voor het Oudh.eid.ku.ndig Bodemond.erzoek 1 Kleine Haag 2 i Ama:r-0foo:nt)
·�Gruleer bij toeval een vondst wordt gedaan; kan ten behoeve van een veten
;.;. . a,,p.a:wtli� :,o-nde:tti!!cGk ·het· .�ra,�;t... ot ·}1afEgQ�el"�.·nr.d�·"'· 3�ilgfj-l�gd. · .Of>k bier
wordt de schade door het Rijk vergoGd.
- Handelingen in strijd met da �xtikelen van dez@ wat kuxûlen gestraft wor
·"-·' .d1yntmot een geva.ngenie,ztrat· van mruti:!8aal aan jaa.r of _. l1 geldboete vane
ten hooggte tiendu.i��nd gulden�
$

Voor ·bolangai.ellenden w@lll.oht eiu1 wall.l."d61i"lfolle tip. Do r.11'.JY�ngenoemde R.ijka
d.i!îUlst heeft oliin boekj@ ui tgegeve:n vaarin d.tl Horn.unante1n,e·t v1·i j uitvoerig is
uitgewerkt. Hen kan het boekjo bij dese diemit u..nvragsn.�
VFJlSNI:PPERINO
Tot slot nog iets over de vondDten. Vaar gaan de voorwel'.'1'.;�n no1.dat ze zijn
opgegraver, naar toe? De..t hangt vooral a.f van degene di . ze gevoncl&n heeft.
Doorganna blijven de voor1rer·pe:n i:n het bazi t van de v-ind,�;r. :fJen �rJcola maal
zijn ze van �o groot wetensohappeli jk belang dat een mt.ui¾eum ze tracht te
kopen.
In vele mu.tuut en oudheidkamers bevinden zioh grote of k..' J;.a: s:roheologisohe
colleoties. Sinds enige jaren tracht men dei veranipperü,g van het aro:neo
logieohe bez:!.t een htlt toe te roepen door he.t iMtellL'c vrm provinciale ·boó.em
i:u:-cb.ieven. :Den bodemarohisven bevinden zich doorgaa.n111 ::l :r; da pi-ovinoialo
musea del' provinoiehoofdsteda?h De bedoelir1g is, nan.st
t voorkomen van ver
sr.Lippering, het bi:ed111n. van een zo rrjp:r·orHmta.tief mogeli JJ:C overzicht vari de
vondsten uit @en bepaal do provincie" E:r zijn versohillo•1,.� m-gi.unent.en aan te
v-oer6n die pl6Jitcn voo.r zo'n eoncentrat:lo" Wete:naohe.:psm,·e1 ,c:m, 8Jilateurarcheo
"n,for:��t�� 9Pe
logen f;fll andt,,re hsla?l;,Jetellend�n �Qudt.in y:oort��� �1 hune
. s,le�:e1�
,
t
.,__
�6:n plàäte Ïn d:e p1•ö·1:nó:lo kti:rufä:n vefzamelsn" V-at' êclfte·r-bli j'.tt.t·�ijn fet1u ,,.,
in het verleden gevormde verzWlleli�gen i:1 de r�nd.ere mut, ; en oudhaidkamers,
dia hu:n bezit niet ga.uw zulla:n afo·ta.an� Hetzelfde geld.t voor de particuliere
verzamelaars" De voncurten van de .P..ijksdi.en.st gaan na. ba:1.t>r,.ieling n,aa.r de pro
vinciale bodemarchieven. i•an kan �ioh �fv:ragen of men fü,01 het, concentreren
-van het opgegraven verleden. r.i@t een a-timulane "lioo:r belangst�lli.ng of bestu
dering ervan ontneemt� Met na.11e voor de jonge mensen di n hun ervaringen en be
v-ind.ingen d..oorgaa.ns in hun directe omgeving moeten opd.tH,U:l-, kan �en veraf ge
legen pro,n.noiaa.l !mJ.aeum een ernstige hinderpaal voer b.•: t ontkiemen van een
historisohe belangstelling vormen. Het pl a.t:eeli jk musr" ,. mag wat erposi tie
tsob.niekan betreft ver achterblijven bij zi;Jn grotere bro"ra in da staden. De
aotualiteit is er vaak ",rer te zoek,m an hei i'J (�!' stoffig ook� Ma.ar d.e :feer
is. er wal, en -wa.t 1:1r in de lompe houten v:ttrines atl!l!!.te1 iz wel 'echt ou.d 1 •
lribe:r dan 15 jaar geleden stond ik in ,:lon muf tr e:rtrek vi,m .i.'.l.Gt m-aaaum De Drie
Ha.ring,�n met mijn fün.l.a tegen de ruit van zo'n oude k&.;.i,"·� .?.cht�r d.ie rtüt be
,rond.en zicb. en:i.ga urne:n., Eter"e:n bi �ilt.n ,:m oot ten. Op èa � womant k1;.ram de ·oe
langetellinf t't)or. het verle(en in 1lliJn .1.evcn" 1':U. weet \.i< i c"a.t w0 ook dit ver
l1ö:d.en niet moeten ideali.!Hlr(�n, ma..e.r tot -wa;! toch een r,c,,_,, .0nde ci<l"\Yari.ng.
1-ûJl} ft(J t;_;;
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Op het zuidwestelijke puntje van Klein Aziä bevinèt zioh
de atad Halioarnususgt waar in de 6e eeuw voor C:h:r. koning
)lausoleus en zijn vrouw ..s..rtemisia regeer.den" Ae.n ll';ijr1 hof
bloeiden de kunsten en wetanscba:p:pen, en hij gaf �ijn e.:r
chitecten opdrEJ.oht een momunant te bóuwen, dat eve1wsel in
druk zou maken ala de Egyptiacha p�ramiden, en ee� �euwig
kunstwerk zou zijni een graftombe voor hemzelf.
Volgens beschrijvingen moat het vijfde wereldwondtu· een
vierkant gebouw met sa:n lengte van meer dan 140 ll'HJttsr, om
geven met zuilengalerijen geweest djn. Het dak wes g�
bouvd in da vorm van een py:ramida, waarop sen vier-span van
steen stond. De wagen, dia door dit vier-apan werd· getrok
ken, wea de krijgswa5"'Eln van Mausoleus en zijn yrcuw. In totaal wae het monument meer dan 40 meta:r hoc,g.
Bet gebouw ove:tlee:f'de de inval
len van barba.ren en arabieren;
maar de Riddars van de Johannie-
ter orde verwoestten het omdat (- ze de stenen nodig hadden voor
de bouw var1 een veeting. Da �M"
meren sierpla.ten en beelden wer
den uiteindelijk verbrand om er
kalk uit te winnen.
Bij de afbraak ondeltta man een
enorme ondergrondse �aal, die
via een mmalle trap leidde naar
__
..::::-'.. .
__
een kleinere z�tal, waar de aarco·g�--...,...-..
-�- �.g
phaag van de koning stond. Helaa.5 werden niet vol ·I.:,,.,,mie voor- ·
zorgemaatregelen _getro:tfen en nog voor de openir1g v-:u1 de aar
oo:phaag hadden rovers de ka.na om de inhoud heimel jk to ve�
wijderen. Nieta werd terug gevonden.
Tegenwoordig resten ons �lechts enkela onbeduidem,:.:i :raf,ten van
dit immense gebouw. Maal' da :roem van de, vorst en zijn enorme
graf lee!?t nog voort& een praalgraf' wotdt nu mauso:leum genoemd.

Aantakeni.ng; Koning Mausolu.1:1 Vä.'1 C,arië �f.�Ud.& ,.n1,:c. 377 tot 353 v"C"
Cal"'iÖ we..s een zuidw estelijk la.nq.achap i;,1 K1 ein A:tië.
Deze etreek was be:rgaohtig, woud.rijk ,n v:ruohtbaar, da
voornaamste steden 1uu•en Magnesia, )i._.. làae en Halioar
nasaus (Griekse koloniën)� HK
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Tijà.ena de graatwer.kza.amheden tussen de Arkelstrae.t · T' i::le Kortedijk
in de maandtiln december en januari is Uw HR weer ,.umYJ J'lü:ik aan de
gang gs•eest. Het w1u1 eob:h:r vel crpvalle:nd dat $il" i.n
velden of
110pn �en 1.J":B"0"l1 e1:0 met uit1;ondl$l"in& VM d@ �1!1'��.,rnchu.-rtii� Jüp
Vieae, wu ·t;, b�kEl:i:Uv.ln, heel vreemd '!'fuit hfilt wu G�l:1 a::rg i.nte1!.t'tHt
sa.nt object, maar U,r Ki geeft 'io!i:,hrd; 1u1m �r koud, tf;ç("1.�:ri� ern Ties"
,

NaaS5'i een ui tgeb:reid rioleringsstel!ii�l b�vondetn t.ioh d:i.verî!l� wa:h:r
putten en beerputten op het terrat:n� D� -te:rpu.tten wer,1.an hoo:fd��
keli jk va:rtegenwoo:r·digd.. door. emg� op
�lkaar gasohoT�n houten tonn�n �au
�ieh nair �11@ waarachijnlijkheid een
baketen�rt rand op heeft beworuien" Dat'
gelijke stenen randen werden ook w�l
�
gevonden, trl4a.l'"Hll bij tw!ie v�stgesteld
'
.
kon worden dat het inderd� wate1-put
ten zijn gew!iîest. Alle nadere ond.eM
lioek:ingen werd.en gad:warsboom.d door tijd
Sé.Mffl VAN
gebrek ot het ov0XYloed.ig aa.n1tt)111ige w-m.te:�
j WAT&îtPUÏ
er. :Bij de houtèn tonnen ontstond ook
/
enige verwarring toen bleek dat aen en
kele ton, dus niet nog eens eentje daar
onder, een putje van eem. 19e eeuws toi-·✓
·.
let geweest kon zijn.
j "
tkit.1,1'
De 'beerputten leverden niet zoveel moeilijkheden op 11 allsen was het
bijzonder jammer dat de aanwezige dregline bij allen al een hapje
of een paar happe n had weggenomen..
De eerste beerput die Uw HR Tondi lstamde uit de 19e eeuw en bevatte
de overblijfselen van een aantal-wijnglazen, witte bordeh en ander
potwerk. mat de Delftse kleure.n, echter allemaal gi tzw�,rt geworden
door de imrerking van zuren, hier was zeltls geen waterstofperoxide
tegen opgewassen. Vermeldens waardig zijn Terd.er nog twee zilveren
knopen en een ronde loden kogel.
De tweede bee1--put dateert Uw HR in het eind van de 1 ..• -�euw, hieruit
ver•ch&0n een redelijk aanta l potten en kannon, o
bijr.t& ga�t" Om
wat preei�suu,• t(! zijn volgt hier een alo.rdige op!!Somm::. ngt O.t<B.P6, twe@
T&n si;jn Uit) pootjcu, miesend, �&.� 30 om hoog mf.'jt ee bax-�t in de buik,
h,H,g 1 houten lap�1 tja, oa. 10 cm
fflra.pe, min. ·t1ree-; pootjes, oa. 1;
lang en �we.ar' bin��hadigd.1 K�,n, v�rbrij�eld, ca, 30 - • hoog i G:ra.pe, ge
lijmd, e� 20 o� hoog, aohaal tjl!!I c�� 6 om doorsn€!de �n ·\fe:rd.ar nog wa:,:
rood aardewerk,
.u.1.t�{!Mtrl"t:ng v.e d..e grl.lita kan Y � f;1Hc:.:rt gesmoord
&arde,rnr�.:, hals met of k'.ond,2r bi jp&1'iHi1ende bodem.
De derde beerput bev-atte w®,t lca acherve:nm<il,t&ri!l;.al w&.tI.:r n,:;g eer. g:-ï:"a:pa
uit werd getoverd, ·wl?,t re.aten va.n een soo:r-t. komme.tj:, ,:m van een z�g�
olielampj1h ila d.a·tering diende �er.. kl\$:U:10 pul yan fy,ü tat'lteengced Yer
siei·d. met eikelJlad.1:t?'•..n:t, ce.. 1520"
De vierde iu.H211n.1.t, ja daal' waa erg weinig ,t�.•n 0Ye1•, Uw HR vond er yc,or
namelijk ache:rnm van zws.:t'tges.moord aard.�verk en d.u1:t,ec r.it;,ui.ngoed., 14e
tot 15e aeuw"
Van de Y:ltt-li.� beerput Yas nog mir1der over, een paa:t aoha:rvan en een
prachtig gaaf' mes met handva:t van hout uit het beg-J.n va,11 de 15e aeuw"
Dit mes wordt .�omanteel gerestaureerd door het R"O":B.

/ 1�vrne.

:n�

$

De vier laatste- beerputten lagen allemaal op een ati'Jta.nd van 10 tot 15
meter van de Ka:t-tedijk, het is zeker dat dit niet alle bee:t'J?Utten zijn
geweaat en men blijft dan ook ru.!tig doorgraven en f,ytog1•ave:r0:n" m<:13.1
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